فرآیند دریافت کد معامالتی بورس انرژی
برای دریافت کد بورسی یا کد سهامداری متقاضی باید در سامانه سجام ثبت نام کنید و بعد از دریافت کدرهگیری ده رقمی همراه
با مدارک ذیل به یکی از دفاتر کارگزاری مراجعه کند.
مدارک دریافت کد بورسی (شرکت داخلی)

 -1تکمیل فرم احراز هویت
 -2تکمیل فرم تقاضای دریافت کد معامالتی
 -3تصویر اساسنامه
 -4تصویر شناسه ملی شرکت
 -5تصویر شرکت نامه
 -6پروانه بهره برداری
 -7تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره (صاحبان امضای مجاز)
 -8آگهی تأسیس شرکت
 -9آخرین تغییرات رزنامه رسمی
 -01تصویر کد اقتصادی
 -00کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیرعامل شرکت
 -01اعالم شماره حساب جهت واریز وجه در قالب یک نامه

مدارک دریافت کد بورسی (شرکت خارجی)
مدارک الزم جهت اخذ کد شخص خارجی و یا هر شخص ایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی به شرح زیر میباشد:
تکمیل فرم تقاضای دریافت کد معامالتی جهت خرید و فروش کاال در بورس انرژی
الف) در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد:


اشخاص حقوقی ایرانی که سرمایه آنها منشاء خارجی دارد :روزنامه رسمی تاسیس ،روزنامه رسمی آخرین تغییرات معرف صاحبان
امضای مجاز.



اش خاص حقوقی خارجی  :اصل و تصویر اساسنامه یا مدارک مشابه ،مدرک تاسیس و مدرک نشان دهنده مشخصات و حدود
اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی.

مدارک موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود .در صورتی که اصل مدارک فوق الذکر به زبان دیگری باشد،
ارائه ترجمه آن به زبان فارسی یا انگلیسی کافی است؛ مشروط به اینکه ترجمه مذکور توسط مراجع رسمی ترجمه اسناد در ایران،
کشور محل اقامت متقاضی یا کشور محل صدور مدرک تایید شده باشد.
تصویر مدارک یاد شده ،باید توسط مراجع ذیصالح زیر برابر اصل شده باشد:


دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران



سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در محل اقامت متقاضی



مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرک برای این امر تعیین شده اند.

ب) در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد:


اشخاص حقیقی ایرانی که سرمایه آنها منشاء خارجی دارد :اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی.



اشخاص حقیقی خارجی :اصل و تصویر گذرنامه.

فرم احراز هویت اخذ کد شرکت خارجی
فرم تقاضای دریافت کد معامالتی جهت خرید و فروش کاال در بورس انرژی

