دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس کاالی ایران
در اجرای ﻣﺎدۀ  34ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ،اﻳـﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ درخصﻮص ﺑﺎزارگرداﻧی اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣبﺘنی ﺑر کﺎال
که ﺑهﻧحﻮی در ﺑﻮرس کﺎالی اﻳران ﻣﻌﺎﻣله ﻣیشﻮﻧد و ﺑه ﻣنظﻮر تﻌییﻦ حدود تﻌﻬدات و ﻧحﻮۀ فﻌﺎﻟیت ﺑﺎزارگردان در
ﺑﻮرس کﺎالی اﻳران در  19ﻣﺎده در تﺎرﻳخ  1395/06/28ﺑه تصﻮﻳب هیئت ﻣدﻳرۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار
رﺳید.

فصل اول -تعاریف
مادۀ  -1کلیه اصطالحﺎت و واژههﺎﻳی که در ﻣﺎدۀ ﻳک ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار جﻤﻬﻮری اﺳالﻣی اﻳران و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣالت کﺎال و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣبﺘنی ﺑر کﺎال در ﺑﻮرس کﺎالی اﻳران ﻣصﻮب هیئت ﻣدﻳرۀ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار تﻌرﻳف شدهاﻧد ،ﺑه هﻤﺎن ﻣفﺎهیم در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧیز کﺎرﺑرد دارﻧد .واژههﺎی دﻳگر دارای
ﻣﻌﺎﻧی ذﻳﻞ ﻣیﺑﺎشند:
الف -ﺣﺪاﻗل سﻔارش انﺒاﺷتﻪ :حداﻗﻞ تﻌداد ﺳفﺎرش خرﻳد و حداﻗﻞ تﻌداد ﺳفﺎرش فروش که ﺑﺎزارگردان ﺑﺎﻳد طبق
تﻌﻬدﻧﺎﻣۀ ﺑﺎزارگرداﻧی در ﺳﺎﻣﺎﻧۀ ﻣﻌﺎﻣالتی ﺑهصﻮرت فﻌﺎل ﻧگﻬدارد.
ب -ﺣﺪاﻗل معامﻼت روزانﻪ :حداقل میزان معامالت در نماد معامالتی مورد
بازارگردانی است كه بازارگردان موظف به انجام آن در يك
روز معامالتي میباشد تا تعهدات وی طبق اين دستورالعمل درآن
روز معامالتی ايفاء شده تلقی شود.
ج -دامﻨﺔ مجاز نوسان ﻗیمت :حداکﺜر تﻐییرات ﻣﺠﺎز ﻗیﻤت ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣالتی در هر جلسۀ ﻣﻌﺎﻣالتی ﻧسبت ﺑه ﻗیﻤت
تسﻮﻳه و ﻳﺎ ﻗیﻤت پﺎﻳﺎﻧی جلسۀ ﻣﻌﺎﻣالتی ﻗبﻞ اﺳت.
د -دامﻨﺔ مﻈﻨﻪ :حداکﺜر اخﺘالف ﺑیﻦ ﻗیﻤت ﺳفﺎرش خرﻳد و ﺳفﺎرش فروش در هر ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣالتی ﺑر حسب
درصـد اﺳت که ﺑﺎزارگردان در ﺳﺎﻣﺎﻧۀ ﻣﻌﺎﻣالت ﺑﻮرس وارد ﻣیﻧﻤﺎﻳد .اﻳﻦ درصد ﻧسبت ﺑه ﻗیﻤت ﺳفﺎرش خرﻳد
ﻣحﺎﺳبه ﻣیشﻮد.
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فصل دوم -ﺷرایط و مراﺣل اعطای مجوز بازارگردانی
مادۀ  -2هر شخص حقﻮﻗی که صالحیت اﻧﺠﺎم فﻌﺎﻟیت ﺑﺎزارگرداﻧی در ﺑﻮرس ﺑه تشخیص ﺳﺎزﻣﺎن را داشﺘه ﺑﺎشد،
ﺑﺎ ﻣﻌرفی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑه ﺑﻮرس و پس از درﻳﺎفت ﻣﺠﻮز ﺑﺎزارگرداﻧی ،ﻣیتﻮاﻧد فﻌﺎﻟیت خﻮد را در ﺑﻮرس ﺑه عنﻮان
ﺑﺎزارگردان آغﺎز ﻧﻤﺎﻳد.
مادۀ  -3جﻬت درﻳﺎفت ﻣﺠﻮز ﺑﺎزارگرداﻧی در ﺑﻮرس  ،ﻣﺘقﺎضی ﺑﺎﻳد درخﻮاﺳت خﻮد را ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ فرﻣت اعالﻣی
ﺑﻮرس ارائه ﻧﻤﺎﻳد.
مادۀ  -4درخﻮاﺳت ﺑﺎزارگرداﻧی حداﻗﻞ شﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣیﺑﺎشد:
اﻟف -ﻣشخصﺎت ﻗراردادهﺎی ﻣﻮرد تﻌﻬد ﺑرای ﺑﺎزارگرداﻧی
ب -حداﻗﻞ ﻣﻌﺎﻣالت روزاﻧه
ج -داﻣنۀ ﻣظنه
د -حداﻗﻞ ﺳفﺎرش اﻧبﺎشﺘه
مادۀ  -5ﺑﻮرس حداکﺜر ظرف  15روز از درﻳﺎفت درخﻮاﺳت ﻣﺘقﺎضی  ،ﻧظر خﻮد را ﻣبنی ﺑر ﻣﻮافقت ﻳﺎ عدم
ﻣﻮافقت ﺑﺎ درخﻮاﺳت ﻣذکﻮر اعالم ﻣیﻧﻤﺎﻳد .در صﻮرت ﻣﻮافقت ﺑﻮرس ،چنﺎﻧچه ﺑﺎزارگردان طی ﻣﻬلت اعالﻣی،
تﻌﻬدﻧﺎﻣۀ ﺑﺎزارگرداﻧی پیﻮﺳت اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را اﻣضﺎء و ﺑه تأﻳید ﺑﻮرس ﺑرﺳﺎﻧد و هم چنیﻦ در صﻮرت ﻟزوم
تضﺎﻣیﻦ الزم را ﻧزد اتﺎق پﺎﻳﺎپﺎی تﻮدﻳع ﻧﻤﺎﻳد ،ﻣﺠﻮز ﺑﺎزارگرداﻧی ﺑرای وی صﺎدر ﻣیشﻮد .شراﻳط ﺑﺎزارگرداﻧی و
تﺎرﻳخ آغﺎز و پﺎﻳﺎن فﻌﺎﻟیت ﻣزﺑﻮر در ﻣﺠﻮز اعطﺎﻳی ذکر خﻮاهد شد.
مادۀ  -6ﺑﻮرس ﻗبﻞ از اعطﺎی ﻣﺠﻮز شروع فﻌﺎﻟیت ﺑﺎزارگرداﻧی ،ﻗرارداد ﺑﺎزارگرداﻧی در خصﻮص هر ﻧﻤﺎد
ﻣﻌﺎﻣالتی شﺎﻣﻞ حداﻗﻞ ﺳفﺎرش اﻧبﺎشﺘه ،حداﻗﻞ ﻣﻌﺎﻣالت روزاﻧه ،داﻣنۀ ﻣظنه و حداﻗﻞ دورۀ زﻣﺎﻧی ﻣﻮرد ﻗبﻮل ﺑرای
ﺑﺎزارگرداﻧی را ﺑه تأﻳید ﺳﺎزﻣﺎن ﻣیرﺳﺎﻧد.
مادۀ  -7ﻣﺠﻮز ﺑﺎزارگرداﻧی صﺎدرشده تﻮﺳط ﺑﻮرس ،ﻣحدود و ﻣنحصر ﺑه ﻧﻤﺎدهﺎی ﻣﻌﺎﻣالتی ﻣندرج در ﻣﺠﻮز
ﻣزﺑﻮر ﻣیﺑﺎشد و اﻧﺠﺎم فﻌﺎﻟیت ﺑﺎزارگرداﻧی در هر ﻧﻤﺎد دﻳگر ﻣنﻮط ﺑه طی ﻣﺠدد فراﻳند درﻳﺎفت ﻣﺠﻮز ﻣیﺑﺎشد.
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فصل سوم -وظایف و اختیارات بازارگردان
مادۀ  -8ﺑﺎزارگردان ﻣﻮظف اﺳت اﻣکﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧیﺎز جﻬت اﻧﺠﺎم فﻌﺎﻟیت ﺑﺎزارگرداﻧی را حسب ﻣقررات ﺑﻮرس
فراهم ﻧﻤﺎﻳد.
مادۀ  -9ﺑﺎزارگردان ﻣﻮظف اﺳت کلیۀ ﻣﻌﺎﻣالت ﺑﺎزارگرداﻧی ،درﻳﺎفتهﺎ ،پرداختهﺎ ،هزﻳنههﺎ و درآﻣدهﺎی
ﻣرتبط ﺑﺎزارگرداﻧی را در ﺳرفصﻞ حسﺎبهﺎی جداگﺎﻧه ثبت و در ﻣقﺎطع ﺳه ﻣﺎهه ﺑه ﺳﺎزﻣﺎن گزارش ﻧﻤﺎﻳد.
مادۀ  -10ﺑﺎزارگردان ﻣﻮظف اﺳت ،ﺳفﺎرشهﺎی خرﻳد و فروش خﻮد را ﺑﺎ رعﺎﻳت شراﻳط زﻳر وارد ﺳﺎﻣﺎﻧۀ
ﻣﻌﺎﻣالت ﺑﻮرس ﻧﻤﺎﻳد.
اﻟف -ﻗیﻤتهﺎی پیشنﻬﺎدی در اﻳﻦ ﺳفﺎرشهﺎ ﺑﺎﻳد در داﻣنۀ ﻣﺠﺎز ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎشند.
ب -تفﺎوت ﺑیﻦ کﻤﺘرﻳﻦ ﻗیﻤت خرﻳد در ﺳفﺎرشهﺎی خرﻳد و ﺑیشﺘرﻳﻦ ﻗیﻤت فروش در ﺳفﺎرشهﺎی فروش
ﺑﺎزارگردان ،حداکﺜر ﺑراﺑر داﻣنۀ ﻣظنه ﺑﺎشد.
ج -در هر ﻟحظه از جلسۀ ﻣﻌﺎﻣالتی ،ﺳفﺎرشهﺎی خرﻳد و ﻧیز ﺳفﺎرشهﺎی فروش هر کدام ﺑه تﻌداد حداﻗﻞ
ﺳفﺎرش اﻧبﺎشﺘه در ﺳﺎﻣﺎﻧۀ ﻣﻌﺎﻣالتی ﻣﻮجﻮد ﺑﺎشد.
د -چنﺎﻧچه حﺠم ﺳفﺎرش خرﻳد ﻳﺎ فروش کﻤﺘر از حداﻗﻞ ﺳفﺎرش اﻧبﺎشﺘه شﻮد ،ﺑﺎزارگردان ﻣﻮظف اﺳت
ﺑالفﺎصله و حداکﺜر ظرف دو دﻗیقه ،حداﻗﻞ ﺳفﺎرش اﻧبﺎشﺘه را در ﺳﺎﻣﺎﻧه ثبت ﻧﻤﺎﻳد.
ه -ﺳﺎﻳر شراﻳط ﻣرﺑﻮط ﺑه ﺑﺎزارگرداﻧی ﻣندرج در تﻌﻬدﻧﺎﻣه ﺑر روی ﻧﻤﺎد ﻣرﺑﻮط را رعﺎﻳت ﻧﻤﺎﻳد.
مادۀ  -11حﺠم ﻣﻌﺎﻣالت روزاﻧه ﺑﺎزارگردان ﺑﺎﻳد ﺑراﺑر ﻳﺎ ﺑیشﺘر از حداﻗﻞ ﻣﻌﺎﻣالت روزاﻧه ﺑﺎشد.
مادۀ  -12ﺑﺎزارگردان ﻣﻮظف اﺳت تﻌﻬدات خﻮد را ،در دورۀ زﻣﺎﻧی ﻣشخص در تﻌﻬدﻧﺎﻣه و اطالعیههﺎی ﺑﻮرس
اﻳفﺎء ﻧﻤﺎﻳد.
مادۀ  -13در صﻮرتیکه ﻣقررات و ﻣشخصﺎت ﻣرﺑﻮط ﺑه ﻧﻤﺎد تﻌﻬد شده تﻐییر کند ،ﺑﺎزارگردان ﻣیتﻮاﻧد تقﺎضﺎی
اﻧصراف از فﻌﺎﻟیت ﺑﺎزارگرداﻧی خﻮد را حداکﺜر تﺎ ﻣﻮعد ﻣقرر شده تﻮﺳط ﺑﻮرس در تﻌﻬدﻧﺎﻣه ﺑﺎزارگرداﻧی ﺑه
ﺑﻮرس ارائه ﻧﻤﺎﻳد .در صﻮرت ﻣﻮافقت ﺑﻮرس ﺑﺎ تقﺎضﺎی اﻧصراف ﺑﺎزارگردان ،ﺑﻮرس ﻣﻮظف اﺳت ﻣﻮضﻮع را ﺑه
ﺳﺎزﻣﺎن گزارش ﻧﻤﻮده و ﻧسبت ﺑه اعالم عﻤﻮﻣی آن در پﺎﻳگﺎه اطالعرﺳﺎﻧی رﺳﻤی خﻮد اﻗدام کند .در ﺳﺎﻳر ﻣﻮارد،
اﻧصراف از فﻌﺎﻟیت ﺑﺎزارگرداﻧی ﺑﺎ ﻣﻮافقت ﺑﻮرس و تأﻳید ﺳﺎزﻣﺎن اﻣکﺎنپذﻳر ﻣیﺑﺎشد.
مادۀ  -14ﺑﺎزارگردان ﻣﻮظف اﺳت از اﻳسﺘگﺎه ﻣﻌﺎﻣالتی اخﺘصﺎص ﻳﺎفﺘه ﺑرای اﻧﺠﺎم فﻌﺎﻟیت ﺑﺎزارگرداﻧی ،صرفﺎ
ﺑرای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣرﺑﻮط ﺑه فﻌﺎﻟیت ﺑﺎزارگرداﻧی اﺳﺘفﺎده ﻧﻤﺎﻳد.
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مادۀ  -15چنﺎﻧچه شراﻳط زﻳر ﺑصﻮرت تﻮأﻣﺎن دو روز ﻣﻌﺎﻣالتی ﻣﺘﻮاﻟی اداﻣه پیدا کند ،ﺑﺎزارگردان از اﻧﺠﺎم تﻌﻬدات
خﻮد در روز ﻣﻌﺎﻣالتی ﺑﻌد ﻣﻌﺎف ﻣی ﺑﺎشد:
اﻟف -وجﻮد صف ﺳفﺎرش خرﻳد ﻳﺎ فروش در ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣالتی ﺑه گﻮﻧهای که صف ﺳفﺎرش ﺑه ﻣیزان حداﻗﻞ
ﻣقرر ﻣندرج در تﻌﻬدﻧﺎﻣۀ ﺑﺎزارگرداﻧی وجﻮد داشﺘه ﺑﺎشد.
ب -در صﻮرتی که طی ﻳک ﺳﺎعت پﺎﻳﺎﻧی آخرﻳﻦ جلسه ﻣﻌﺎﻣالتی ،کﻤﺘر از ﻣیزان ﻣقرر ﻣندرج در تﻌﻬدﻧﺎﻣۀ
ﺑﺎزارگرداﻧی ﻣﻌﺎﻣله شﻮد.

فصل چهارم -وظایف و اختیارات بورس در امور مرتﺒط با بازارگردانی
مادۀ  -16ﺑﻮرس ﻣﻮظف اﺳت ﻣﻮارد ذﻳﻞ را از طرﻳق پﺎﻳگﺎه اطالعرﺳﺎﻧی خﻮد ﻣنﺘشر ﻧﻤﺎﻳد:
الف -نام و مشخصات بازارگردانهای دارای مجوز و هرگونه
تغییرات آنها
ب -فهرست نمادهای معامالتی دارای بازارگردان و تغییرات
آن
مادۀ  -17ﺑﻮرس ﻣﻮظف اﺳت ﺑر چگﻮﻧگی اﻧﺠﺎم وظﺎﻳف ﺑﺎزارگرداﻧی و هﻤچنیﻦ اﺳﺘﻤرار شراﻳط در ﻧظر گرفﺘه
شده در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧظﺎرت ﻧﻤﺎﻳد.

فصل پﻨجم -سایر موارد
مادۀ  -18در تﻌﻬدﻧﺎﻣه ﺑﺎزارگرداﻧی اﻣﺘیﺎزات ذﻳﻞ ﻣیتﻮاﻧد ﺑرای ﺑﺎزارگردان درﻧظر گرفﺘه شﻮد.:
اﻟف -تخفیف در هزﻳنههﺎی دﺳﺘرﺳی ﺑه ﺳﺎﻣﺎﻧه ﻣﻌﺎﻣالتی ﺑﻮرس ،ﺑه تصﻮﻳب هیئت ﻣدﻳرۀ ﺑﻮرس.
ب -تخفیف در کﺎرﻣزد ﺑﻮرس از ﻣﻌﺎﻣالت ﺑﺎزارگردان ،ﺑه تصﻮﻳب هیئت ﻣدﻳرۀ ﺑﻮرس.
ج -تخفیف در وجﻮه تضﻤیﻦ ﻣﻮضﻮع هر ﻗرارداد .تضﻤینﺎت ﻣﻮضﻮع اﻳﻦ ﺑند ﺑﺎﻳد ﺑه تصﻮﻳب هیئت ﻣدﻳرۀ شرکت
ﺳپردهگذاری ﻣرکزی اوراق ﺑﻬﺎدار و تسﻮﻳۀ وجﻮه ﺑرﺳد.
مادۀ -19در صﻮرت ﻧقض ﻣفﺎد اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻳﺎ ﺳﺎﻳر تﻌﻬدات تﻮﺳط ﺑﺎزارگردان ﻳﺎ ﺑﻮرس ،ﻣرجع رﺳیدگی-
کننده ﻣطﺎﺑق " دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧضبﺎطی ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺎﻟی غیر کﺎرگزار" و ﺳﺎﻳر ﻣقررات ﻣرﺑﻮطه ﺑه تخلفﺎت اﻧضبﺎطی
آنهﺎ رﺳیدگی خﻮاهد ﻧﻤﻮد.
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اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در  19ﻣﺎده در تﺎرﻳخ  1395/06/28ﺑه تصﻮﻳب هیئت ﻣدﻳرۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار
رﺳید.

پیوست
تعهﺪنامﺔ فعالیت بازارگردانی در بورس کاالی ایران

ﺑه ﻣﻮجب اﻳﻦ ﺳند ،شرکت  ..................ﺑه شﻤﺎره ثبت  .............................ثبت شرکتهﺎی  ................ﺑه
شنﺎﺳه ﻣلی  ..........................ﺑه ﻧشﺎﻧی  ...................................................................................ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳندگی
..............دارﻧده/دارﻧدگﺎن اﻣضﺎی ﻣﺠﺎز و تﻌﻬدآور شرکت ﻣزﺑﻮر ﺑه ﻣﻮجب روزﻧﺎﻣۀ رﺳﻤی شﻤﺎرۀ ............ﻣﻮرخ
 ،..........................که از اﻳﻦ پس ﺑﺎزارگردان ﻧﺎﻣیده ﻣیشﻮد ،تﻌﻬد ﻣیﻧﻤﺎﻳد فﻌﺎﻟیت ﺑﺎزارگرداﻧی ﻧﻤﺎدهﺎی ﻣﻌﺎﻣالتی
زﻳر را در شرکت ﺑﻮرس کﺎالی اﻳران ﺑه ﻧحﻮ کﺎﻣﻞ و صحیح ،طبق ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺳﺎﻳر ﻣقررات
ﻣرتبط اﻧﺠﺎم دهد و کلیۀ ﻣفﺎد اﻳﻦ تﻌﻬدﻧﺎﻣه ﻣﻮرد پذﻳرش و تأﻳید اﻳﻦ شرکت اﺳت.
بﻨﺪ اول :مشخصات نمادهای معامﻼتی مورد تعهﺪ برای بازارگردانی:
ردﻳف ﻧﻤــــﺎد دوره زﻣـــــﺎﻧی زﻣﺎن ﺑندی اجرای تﻌــداد ﻣﻌــﺎﻣالت تﻌــداد حــداﻗﻞ
ﻣﻌﺎﻣالتی فﻌﺎﻟیت

ﻣﻮضــﻮع ﺑنــد ب صــف ﺳــفﺎرش

تﻌﻬدات

ﻣﺎدۀ 15

ﻣﻮضﻮع ﺑند اﻟـف
ﻣﺎدۀ 15

بﻨﺪ دوم :تعهﺪات بازارگردان در دورۀ زمانی بازارگردانی بﻪ ﺷرح زیر مورد تاییﺪ و پذیرش است:
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 -1داﻣنه ﻣظنه:

حداکﺜر  ................درصد در هر روز ﻣﻌﺎﻣالتی

 -2حداﻗﻞ ﺳفﺎرش اﻧبﺎشﺘه:

حداﻗﻞ  ...................حﺠم خرﻳد و حداﻗﻞ  ...................حﺠم فروش

در هر روز ﻣﻌﺎﻣالتی
 -3ﻣﻌﺎفیت از تﻌﻬد حداﻗﻞ ﺳفﺎرش اﻧبﺎشﺘه ﺑه شرط اﻧﺠﺎم حداﻗﻞ  .................ﻣﻌﺎﻣله
 -4دوره زﻣﺎﻧی ﺑﺎزارگرداﻧی:

از تﺎرﻳخ شروع فﻌﺎﻟیت ذکر شده در ﻣﺠﻮز ﺑﺎزارگرداﻧی

اﻟی..................
بﻨﺪ سوم :زمان بﻨﺪی اجرای تعهﺪات در طول جلسﻪ معامﻼتی
ﺑﺎزارگردان ﻣﺘﻌﻬد اﺳت کلیۀ تﻌﻬدات را ﺑﺎ تﻮجه ﺑه زﻣﺎﻧبندی و اطالعیههﺎی ﺑﻮرس ﺑه ﻧحﻮ کﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دهد.
بﻨﺪ چهارم :امتیازات اعطا ﺷﺪه بﻪ بازارگردان
 .1ترکیب وجﻪ تضمین اولیﻪ
 .2کارمزد
 .3هزیﻨﻪهای دسترسی بﻪ سامانﻪ معامﻼتی
بﻨﺪ پﻨجم :ترکیب تضامین بازارگردان
ﺑﺎزارگردان اﻗرار ﻣیﻧﻤﺎﻳد ﻣیزان  ....................تضﺎﻣیﻦ ﺑه شکﻞ  ....................را جﻬت اﻳفﺎی تﻌﻬدات خﻮﻳش ﺑه
اتﺎق پﺎﻳﺎپﺎی ارائه ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﻣۀ شﻤﺎرۀ  ............................ﻣبنی ﺑر تأﻳید اتﺎق پﺎﻳﺎپﺎی ﺑه پیﻮﺳت ارائه شده اﺳت.

اﻣضﺎء

ردﻳف ﻧﺎم و ﻧﺎم خﺎﻧﻮادگی صﺎحبﺎن اﻣضﺎی ﻣﺠﺎز
1

6

2

ﻣﻬر شرکت
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