قابل توجه مشتریانی که در سامانه سجام احراز هویت شده و کد بورسی دارند.
اگر در سامانه سجام عضو هستید ،جهت ثبت نام و عضویت در کارگزاری مبین سرمایه کافیست مراحل زیر را انجام دهید.
فرآیند تأیید شما نهایت تا  24ساعت بعد از ثبت نامتان انجام می پذیرد.
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ابتدا از طریق لینک سامانه ثبت نام وارد سایت می شوید ،بعد از وارد کردن کد ملی و کد امنیتی ،بر روی "ارسال کد" کلیک
نمایید تا "کد تایید جهت دریافت اطالعات در سامانه سجام" برای شما پیامک گردد.

 -2در این مرحله اطالعات خود را مشاهده و بررسی فرمایید و در صورت داشتن مغایرت  ،به سایت سجام جهت اصالح

مراجعه فرمایید .در غیر این صورت بر روی گزینه "مرحله بعد" کلیک کنید.

 -3در مرحله بعد چنانچه عکس شناسنامه و کارت ملی مغایر بوده ،میتوانید آن ها را بارگذاری نموده و همچنین حساب بانکی
خود را مشاهده و در صورت درست بودن اطالعات آن را تأیید نمایید.

 -4در صورت تمایل میتوانید برای تغییر کارگزار ناظر سهام خود از این قسمت اقدام به انتقال و تغییر ناظر نمایید.

 -5در مرحله تأیید قرار داد ،می بایست قرارداد مندرج را مطالعه و پذیرفته باشید تا برایتان کد معامالتی پیامک گردد.

 -6سپس کد  6رقمی به شماره تلفن همراه شما ارسال خواهد شد .کد ارسال شده را به همراه کد امنیتی وارد نمایید و بر روی
گز ینه "اطالعات را تأیید میکنم" کلیک نمایید.

بعد از اتمام مر احل فوق ثبت نام شما با موفقیت انجام شده است و نتیجه از طریق پیامک به شما اعالم خواهد شد.

قابل توجه مشتریانی که در سامانه سجام احراز هویت نشده اند.
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ابتدا وارد سایت سجام شوید .برای ورود مستقیم به این سایت ،می توانید روی لینک کلیک کنید.

 -2بعد از وارد شدن به سایت سجام ،امکانات ز یادی برای شما نمایش داده می شود .کافیست روی گز ینه ثبت نام در سجام
کلیک کنید.

 -3صفحه ای همانند تصویر ز یر برای شما باز خواهد شد .برای ثبت نام اولیه سجام باید روی اولین گز ینه یعنی « ثبت نام
در سجام » کلیک کنید.

 -4در اولین مرحله از ثبت نام ،شما باید شماره همراه خود را وارد نمایید .دقت کنید که این شماره باید در مالکیت خود شما
باشد .شماره همراه خود را در کادر اول و کد امنیتی را در کادر دوم بنویسید و منتظر در یافت کد پیامکی باشید.

 -5بعد از چند ثانیه کد  ۵رقمی به شماره تلفن همراه شما ارسال می شود .کافیست شماره  ۵رقمی را در کادر اول وارد کنید
و اطالعات خواسته شده در فیلدهای بعدی را وارد کنید و بر روی گز ینه تایید کلیک کنید.

 -6در مرحله بعد از شما خواسته می شود که اگر نماینده ای دار ید ،اطالعات آن را وارد نمایید .اگر شما هیچ نماینده ای ندار ید
و خودتان به شخصه در حال ثبت نام در سامانه سجام هستید ،بر روی گز ینه اصیل کلیک کنید و «تایید و گام بعدی» را
بزنید.

 -7در مرحله بعد از شما درخواست می شود که مبلغ کارمزد سجام را پرداخت کنید .برای این کار یکی از بانک ها را انتخاب
کنید و بر روی گز ینه « پرداخت » کلیک کنید.

 -8در مرحله بعد از شما درخواست می شود که اطالعات هویتی خود را وارد نمایید .این اطالعات شامل نام ،شماره شناسنامه،
کد ملی و  ...است .این اطالعات را به طور دقیق وارد نمایید و روی گز ینه تایید و مرحله بعد کلیک کنید.

 -9در قسمت بعدی از شما اطالعات ارتباطی درخواست می شود .در این قسمت باید اطالعات محل سکونت خود را وارد
کنید و در نهایت روی گز ینه « تایید و مرحله بعد » کلیک کنید.

 -10در مرحله بعد ،صفحه ای همانند تصویر ز یر برای شما باز می شود که از شما کد سهامدار ی درخواست شده است .اگر تا
به حال در سامانه سجام ثبت نام نکرده اید ،این مرحله را با زدن گز ینه « تایید و مرحله بعد » رد کنید.

 -11در مرحله بعد از شما اطالعات شغلی درخواست می شود .در این قسمت شما باید حتما اطالعات شغلی خود را وارد کنید،
حتی اگر بیکار یا دانشجو باشید! می توانید از طر یق گز ینه انتخاب شغل ،اطالعات شغلی خود را به درستی وارد نمایید.
در نهایت بر روی گز ینه « تایید و گام بعدی » کلیک کنید.

 -12بعد از اینکه وارد مرحله بعد شدید ،صفحه ای همانند تصویر ز یر را مشاهده خواهید کرد .در این قسمت از شما اطالعات
مالی درخواست می شود .البته بهتر است بدانید که این اطالعات آنقدرها هم مهم نیست و می توانید به دلخواه خود
یکی از گز ینه های موجود در فیلدهای را پر نمایید و در نهایت روی گز ینه « مرحله بعدی » کلیک کنید.

 -13مرحله بعد که اتفاقا مرحله بسیار مهمی هم می باشد ،مرحله ثبت اطالعات بانکی است .در این مرحله شما باید اطالعات
حساب بانکی خود مانند شماره حساب ،نام شعبه ،کد شعبه و  ...را به دقت وارد کنید و در نهایت روی گز ینه « ذخیره »

کلیک کنید تا اطالعات بانکی شما ذخیره شود .برای در یافت کد شعبه بانک خود می توانید از طر یق گوگل و سرچ کردن
آدرس شعبه در آن ،اقدام نمایید.
بعد از اینکه اطالعات بانکی خود را پایین صفحه مشاهده کردید ،می توانید روی گز ینه « تایید و گام بعدی » کلیک کنید.

 -14در مرحله بعد از شما درخواست می شود که یک بار دیگر اطالعات هویتی خود را چک کنید و اگر هر گونه مغایرتی در آن
وجود داشت ،نسبت به اصالح آن اقدام کنید .برای رد کردن این مرحله روی گز ینه « تایید می کنم ،ادامه به گام بعدی »
کلیک کنید.

 -15در مرحله نهایی شما باید تعهدات مورد نظر را بپذیر ید تا ثبت نام سجام شما تکمیل شود .برای این کار روی گز ینه « می
پذیر یم » کلیک کنید تا تیک مربوط به آن فعال شود و در نهایت روی گز ینه ذخیره کلیک نمایید.

 -16اگر ثبت نام شما در سامانه سجام به طور کامل و درست انجام شود ،پیامکی حاوی یک کد  ۱۰رقمی سجام به شماره همراه
شما ارسال خواهد شد .داشتن این کد برای احراز هویت سجامی شما الزامی است.

 -17پس از دریافت کد بورسی ،میتوانید جهت ثبت نام در کارگزاری مراحل موجود در صفحات  1تا  3را انجام دهید.

