
 

 

 

 با سالم 

 مدیریت محترم 

 ضمن تشکر از حسن نظر آن مدیریت محترم نسبت به مجموعه بانک ملت و این شرکت کارگزاري به استحضار ؛احتراماً             
بورس کد معامالتی  مدارك مشروحه زیر براي کارگزار تصویر متقاضی با ارسالمی رساند براي خرید در بورس کاال در مرتبه اول 

 کاال را دریافت می نماید.

به طوریکه تمام بندها ي فرم به صورت کامل و خوانا پر گردد و هیچ قسمتی  مشتري فرم تکمیل  شده درخواست کد -1
 اصل فرم الزامیست) برگ 2(ارسال نباید تکمیل نشده باقی بماند

 يکارگزار حقوقی انیمشتر مشخصات شده لیتکم فرم -2
 در و شرکت مجاز يامضا دارندگان و رهیمد ئتیه ياعضا خصوص در یرسم روزنامه نیآخر و شرکت سیتاس یآگه یکپ -3

 .ستیالزام مذکور راتییتغ یآگه ارائه شرکت ثبت شماره رییتغ ای نام رییتغ صورت
 مدت)در بانک ملت و ارائه تاییدیه بانکی به شرکت کارگزاري.باز نمودن حساب وکالتی(قرض الحسنه و یا کوتاه  -4
 (مهر و امضا در ذیل تمام صفحات )شرکت  اساسنامهکپی  -5
 )20و 10و9و  2( مهر و امضا در قسمت هاي مشخص شده صفحات به آخرین سال مالی منتهی  اظهارنامه مالیاتی -6
 میلیارد و  20مشتریانی که بر اساس آخرین اظهار نامه مالیاتی تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات) آنها بیش از  -7

 میلیارد ریال باشد موظف به ارائه صورتهاي مالی حسابرسی شده نیز می باشد. 36جمع دارایی شرکت بیش از 
 استعالم کد اقتصادي (گواهینامه مودیان مالیاتی) -8
 نه بهره برداري(در صورتیکه زمینه فعالیت تولیدي باشد)پرواکپی  -9

 گواهی نامه صالحیت پیمانکاري(در صورتیکه زمینه فعالیت پیمانکاري باشد)کپی  -10
 به صورت خوانا  شناسنامه و کارت ملی اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتکپی  -11
و کارت ملی و پرشدن فرم مشخصات وکیل و در صورت داشتن نماینده معرفی نامه از طرف شرکت و کپی شناسنامه  -12

در صورت داشتن وکیل وکالت نامه محضري وکپی شناسنامه و کارت ملی و پرشدن فرم مشخصات  -نماینده الزامیست
 .وکیل و نماینده الزامیست

ي پذیرفته شده در بورس از سایر مدارك ،مجوزها و مستندات مثبته در خصوص فعالیت شرکت در حوزه هاي مرتبط با کاال        
 نامه صنایع و ...قبیل، 

 رسال نمایند.را ا 11و  5و  3و  2مشتریانی که با سایر کارگزاران بورس کاال همکاري داشته اند فقط می بایست اصل موارد 

از طریق پست شرکت در تمام صفحات، براي کارگزاري  رنگیمهر الزمست تا تصاویر واضح و خوانا از این مدارك ممهور به 
ارسال  1513944139 کد پستی – 16واحد –طبقه سوم  – 1پالك -23خیابان -خیایان وزراء-سفارشی و یا پیشتاز به آدرس تهران

 ابهام یا پرسش ، مدیریت و کارشناسان این دفتر با کمال افتخار آماده پاسخگویی می باشند..درصورت وجود هرگونه  گردد.

 کارگزاري بانک ملتشرکت  -تشکر با                       

.ندینما ارسال را 11 و 5 و 3 و 2 موارد اصل ستیبا یم فقط اند داشته يهمکار کاال بورس کارگزاران ریسا با که یانیمشتر  

 


