
 1

  
 گذار خارجي به سرمایهضوابط اعطای جموز معامله اوراق هبادار 

  
  :مقدمه

به منظور دریافت اطالعات و مدارك اشخاص خارجی یا اشخاص ایرانـی داراي سـرمایه بـا منشـاء خـارجی      
 نامـه  متقاضی معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی، و صدور مجوز معامله مربوطه براي این متقاضیان مطـابق آیـین  

ها و بازارهاي خارج از بورس مصوب هیـأت وزیـران بـه تصـویب هیـأت مـدیرة        گذاري خارجی در بورس سرمایه
 . است سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده

ها و بازارهـاي   گذاري خارجی در بورس نامه سرمایه آیین 1هاي تعریف شده در مادة  اصطالحات و واژه  :1ماده 

، )شـود  گذاري خارجی نامیده می نامه سرمایه که از این پس آیین(ران مصوب هیأت وزیخارج از بورس 
  . اند در این ضوابط نیز به همان معانی به کار رفته

متقاضـی دریافـت مجـوز     کـه  هر شخص خارجی یا هر شخص ایرانی داراي سرمایه با منشاء خـارجی  :2 هماد

ي داراي مجـوز فعالیـت از سـازمان    هـاي کـارگزار   مدارك زیر را به یکـی از شـرکت  باید  است، معامله
  . تسلیم نماید

تقاضاي مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی براي اشخاص حقیقی یا حقوقی به زبان فارسـی   -الف
  هاي پیوست، یا انگلیسی مطابق فرم

  :مدارك شناسایی زیر  – ب
  : که متقاضی شخص حقیقی باشد در صورتی . ب -1

منشـاء خـارجی و    ۀا گذرنامه و کارت ملی براي ایرانیان بـا سـرمای  اصل و تصویر شناسنامه ی §
 اصل و تصویرگذرنامه براي اشخاص خارجی،

  :که متقاضی شخص حقوقی باشد  در صورتی. ب -2
 ةدهنـد   اصل و تصـویر اساسـنامه یـا مـدارك مشـابه، مـدرك تأسـیس و مـدرك نشـان          §

   ؛مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقی



 اي مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی ضوابط اعط
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موضـوع   که اصل مدارك در صورتی. مدارك موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود : تبصره

ترجمه آن به زبان فارسی یا انگلیسی کافی است؛ مشروط  ۀئابه زبان دیگري باشد، ار بند ب این ماده
محـل اقامـت متقاضـی یـا     اسناد در ایران، کشور  ۀمذکور توسط مراجع رسمی ترجم ۀبه اینکه ترجم

  . کشور محل صدور مدرك تأیید شده باشد
هـا مطابقـت داده و    را با اصل آن 2مادة ) ب(است تصویر مدارك موضوع بند  شرکت کارگزاري موظف :3 هماد

، امضاء نماید و تقاضانامه را به همـراه تصـویر برابـر    »برابر اصل است«در صورت تطابق، با درج عبارت 
  . به منظور اخذ مجوز معامله، به سازمان ارسال کند مدارك ةاصل شد

ـ      یادشدهکه تصویر مدارك  در صورتی :تبصره  اصـل   ۀ، توسط مراجع ذیصالح زیـر برابـر اصـل شـده باشـد، ارائ

  : ضروري نیستآن توسط کارگزاري  تصویر و برابر اصل نمودن به کارگزاري ركامد
  ایران؛  جمهوري اسالمی ۀقضائی دفترخانه اسناد رسمی داراي مجوز از قوه) الف 
  سفارتخانه یا کنسولگري جمهوري اسالمی ایران در محل اقامت متقاضی؛ ) ب 
مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مـدرك بـراي ایـن امـر تعیـین      ) ج 

  . اند شده
کاري، مجوز معامله را سازمان در صورت کامل بودن اطالعات و مدارك ارسالی، ظرف هفت روز  :4ماده

انگلیسی به نام متقاضی و به امضاي ریاست و ترجمۀ آن به زبان مطابق نمونۀ پیوست به زبان فارسی 
دهد تا کارگزاري ظرف هفت روز کاري به متقاضی  سازمان صادرکرده و به کارگزاري تحویل می

نواقص از طرف سازمان به هاي اعالم  در صورت وجود نقص در اطالعات و مدارك، مهلت. تسلیم کند
  . کارگزاري و از طرف کارگزاري به متقاضی نیز مشابه فوق است

این موضوع باید در . مجوز معامله که به زبان فارسی صادر شده است قابل استناد و رسمی است :تبصره

  . ترجمه مجوز معامله قید گردد

که شخص صاحب مجوز بـه انجـام معاملـه     تیپس از دریافت مجوز معامله به شرح این ضوابط، در صور :5ماده

باشد، تشریفات دریافـت کـد    شده به معامله ها یا بازارهاي خارج از بورس ایرانی مجاز در یکی از بورس

  . پذیرد معامالتی، مشابه مقررات مربوطه صورت می

 مدیره سازمانهیأت به تصویب  13/9/1389در تاریخ  پیوست 4و  تبصره 3ماده و  6در  ضوابطاین  :6ماده

  . االجراست الزماز تاریخ تصویب  و و اوراق بهادار رسیدبورس 





نامۀ تقاضاي مجوز معاملۀ اوراق بهادار ناشران ایرانی               – 1پیوست                       مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی اعطايضوابط 

١ 

  
  نام خدا به

  

  .................................شرکت کارگزاری 

  

  باسالم و احترام 

سال به منظور ار همراه مدارك الزم به پیوست تقاضاي خود را براي دریافت مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی به به

  . نمایم نام اینجانب تقدیم می سازمان بورس و اوراق بهادار و دریافت مجوز معامله به

  
  
  

  ارادتمند

  نام متقاضی

  مهر و امضاي متقاضی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





)                                                            مخصوص اشخاص حقیقی ( ن ایرانیتقاضاي مجوزمعامله اوراق بهادار ناشرا – 2پیوست                    مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی اعطايضوابط 

١ 

  
  )مخصوص اشخاص حقیقی( تقاضاي مجوز معامله در اوراق بهادار ناشران ایرانی 

  سازمان بورس و اوراق بهادار: به
  با احترام؛

 ي نامه ي موضوع آیین بهادار تقاضا دارم تا مجوز معامله این تقاضانامه، از سازمان بورس و اوراق ي کنندهنجانب امضاءای
  :  ۀها و بازارهاي خارج از بورس و دستورالعمل اجرایی آن را به نام اینجانب براي انجام معامل گذاري خارجی در بورس سرمایه

  شرکت فرابورس ایران   اوراق بهادار قابل معامله در       بورس اوراق بهادار تهران  شرکتمله دراوراق بهادار قابل معا     
  1. سایر اوراق بهادار صادره توسط ناشران ایرانی صادر نماید      

  
  اطالعات متقاضی

  ):  نامه است، تکمیل شود اطالعات این قسمت مطابق مدرك شناسایی که تصویر آن به پیوست این تقاضا(  متقاضی مشخصات - 1
     ................................................................. :نام کوچک

  
    ........................................................... :نام فامیل

  
   

  :      تاریخ تولد  ................): .........شهر : ......................... ایالت / استان : ........................... کشور : ( محل تولد 
  )میالدي(        

  : .................................زن        مرد                              تابعیت :        جنسیت 

  ): .................... کشورصادرکننده.... : .............................مدرك ي شماره: ..................................... عنوان مدرك: (مدرك شناسایی ارائه شده

  :  2اطالعات تماس -2
.................................. :کشور(اقامتگاه متقاضی   .................................................. :شهر  .......................................... :ایالت/ استان  ...........

.....................................................................:....نشانی ........................................................ .................................................................................................

..................................................................................................................... ............. ................................   :.........................................)کدپستی................

............................................. : فاکس ....................................................... :تلفن   ................................................................... :پست الکترونیک .....
                                                

  .گزینه مجاز است بیش از یکانتخاب  1

عات تماس متقاضی را که در این فرم اعالم نموده است، براي اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران، اطال و سازمان بورس 2 
دانند؛ مگر اینکه متقاضی پس از تغییر اطالعات تماس خود، اطالعات جدید خود را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار  ها معتبر می انجام مکاتبات و تماس

 . ور معتبر خواهد بوداطالع دهدکه در این صورت اطالعات تماس جدید از نظر اشخاص مذک

  

  

  به تفکیک حروف
          ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

  به تفکیک حروف
          ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

  سال  ماه  روز
      



                                                 ) مخصوص اشخاص حقیقی ( تقاضاي مجوزمعامله اوراق بهادار ناشران ایرانی – 2پیوست                 مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی اعطايضوابط  
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  .......................................................................................................................................:فعالیت هاي جاري متقاضی - 3

................................................... .............................................................................................................................................. ..................................... 

................................................... .................................................................................................................................................................... ...............  

....................................................... ............. ................................................................................................................................................... ...............  

  : 3گذاري در اوراق بهادار موضوع این تقاضانامه ، اختصاص خواهد داد سرمایهمتقاضی به خارجی که  ي مبلغ سرمایه -  4

 نوع ارز  مبلغ سرمایه 

    

  

  :3بندي ورود سرمایه تکمیل شود جدول زیر براي تعیین زمان - 5

ماه پس از صدور مجوز  6تا  1 زمانی ي دوره
 معامله

ماه پس از صدور مجوز  12بعد از  ماه پس از صدور مجوز معامله 12تا  6
 معامله

    مبلغ

     نوع ارز

  
  :3وارده ي مدیریت سرمایه ي نحوه - 6 

   متقاضیمستقیماً توسط  
  متقاضی  به طور غیرمستقیم از طریق نماینده یا وکیل         

  
وع این تقاضانامه که توسط مقامات گذاري در اوراق بهادار موض ل از قوانین و مقررات مربوط به سرمایهاینجانب با آگاهی کام -7

که  ام و قبول دارم که در صورتی ها، این تقاضا نامه را ارائه نموده و تعهد به رعایت آن است ذیصالح در ایران به تصویب رسیده
  . این قوانین و مقررات را نقض نمودم، مطابق قوانین و مقررات ایران با اینجانب رفتار شود

  
  )وه بر جدول زیر، صفحات قبلی این فرم نیز امضاء گرددعال( :امضاء متقاضی - 8
  
  

                                                
   .آورد جهت اطالع سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و تعهدي براي متقاضی به همراه نمی 6و  5، 4اطالعات بندهاي  ٣

 امضاء  نام

  
  



                          ) مخصوص اشخاص حقیقی ( تقاضاي مجوزمعامله اوراق بهادار ناشران ایرانی – 2پیوست             مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی اعطايضوابط  
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   :تسلیم نمایدکارگزاري به  نامه مدارك زیر را این تقاضابه همراه  بایدمتقاضی 
  .دریافت مجوز معامله از سازمانمبنی بر درخواست  کارگزارمتقاضی خطاب به  ۀنام) الف(
و اصل و تصویر  منشاء خارجی ي و کارت ملی براي ایرانیان با سرمایهذرنامه اصل و تصویر شناسنامه یا گ )ب(

   . ي معتبر براي اشخاص خارجی گذرنامه
  : توضیحات 

ي  در صورتی که اصل مدارك به زبان دیگري باشد ارائه. مدارك فوق باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود – 1
مراجع رسمی ) 1-1(کافی است؛ مشروط به اینکه ترجمه مذکور به تأیید  ي آن به زبان فارسی یا انگلیسی ترجمه
مراجع ) 3-1(ي اسناد در کشور محل اقامت متقاضی یا  مراجع رسمی ترجمه) 2- 1(ي اسناد در ایران،  ترجمه

  . اسناد در کشور محل صدور مدرك رسیده باشد ي رسمی ترجمه
ي اصل مدارك  ق توسط یکی از مراجع زیر برابر اصل شده باشد، ارائهفو )ب(موضوع بند که تصویر مدارك در صورتی – 2

  : ضروري نیست
سفارتخانه یا کنسولگري جمهوري ) 2-2(ي ایران،  ي قضائیه دفترخانه اسناد رسمی داراي مجوز از قوه) 2-1(

محل صدور  مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا) 3-2(اسالمی ایران در محل اقامت متقاضی یا 
  . اند مدرك براي این امر تعیین شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





                                                 )  حقوقیمخصوص اشخاص ( تقاضاي مجوزمعامله اوراق بهادار ناشران ایرانی – 3پیوست             بهادار ناشران ایرانیمجوز معامله اوراق  اعطايضوابط 
 

١ 

  )حقوقیمخصوص اشخاص ( تقاضاي مجوز معامله در اوراق بهادار ناشران ایرانی 
  سازمان بورس و اوراق بهادار: به

  با احترام؛
نامه  موضوع آیین ۀز معاملبهادار تقاضا دارم تا مجو این تقاضانامه، از سازمان بورس و اوراق ةکننداینجانب امضاء

ها و بازارهاي خارج از بورس و دستورالعمل اجرایی آن را به نام اینجانب براي انجام  گذاري خارجی در بورس سرمایه
  : ۀمعامل
    اوراق بهادار قابل معامله درشرکت بورس اوراق بهادار تهران        اوراق بهادار قابل معامله درشرکت فرابورس ایران      
  1. سایر اوراق بهادار صادره توسط ناشران ایرانی صادر نماید      

  
  اطالعات متقاضی

  : مشخصات متقاضی  - 1
 .................................................................     

  : نوع شخصیت حقوقی  

  :      تابعیت :                                        محل ثبت :                                            ثبت  ةشمار

  :  )ذکر واحد پول با(ي ثبت شده  سرمایه

  با کدام یک از موارد زیر تطبیق دارد؟  وضعیت متقاضی - 2
  ................................................................................ )داده شودتوضیح ( سایر                دولتی           یخصوص          

  
  :  2اطالعات تماس -3

  .............................................. :شهر  .......................................... :ایالت/ استان   ............................................. :کشور(اقامتگاه متقاضی

................................................................نشانی ..........................................................................................................................................................  

...................................................   .........):................................کدپستی........................................................................................................................

....................................... : فاکس...............................................  :تلفن  ...............تارنما............................................ :پست الکترونیک ..... ..... :  

      خیر            بلی        ست؟ پذیرفته شده ا ،آیا شرکت در بورس اوراق بهاداري - 4

  ................................................................؟دام بورساگر پاسخ مثبت است در ک    

                                                
  .گزینه مجاز است بیش از یکانتخاب  ١

تماس متقاضی را که در این فرم اعالم نموده است، اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران، اطالعات  و سازمان بورس 2 
دانند؛ مگر اینکه متقاضی پس از تغییر اطالعات تماس خود، اطالعات جدید خود را کتباً به سازمان بورس و  ها معتبر می براي انجام مکاتبات و تماس

 . عتبر خواهد بوداوراق بهادار اطالع دهدکه در این صورت اطالعات تماس جدید از نظر اشخاص مذکور م

  
  

  به تفکیک حروف
          ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  



                                                 ) قی قومخصوص اشخاص ح( تقاضاي مجوزمعامله اوراق بهادار ناشران ایرانی – 3پیوست            مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی اعطايضوابط  
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  : حق رأي متقاضی به شرح زیر است درصد 5دارندگان بیش از اطالعات  - 5

  3ذینفع نهایی   حق رأيدرصد   تابعیت  حق رأي ةم دارندنا  ردیف
          

          

          

          

          

   
.............. :هاي جاري متقاضی فعالیت -6 .......................................................................................................................................................  

..................................................................................................... ............. ........................................................................ ............................................  

....................................................................................................................... .................................................. ............................................................  

......... ................................................................................................................... .........................................................................................................  

  :خارجی که متقاضی به کشور وارد خواهد کرد ۀمبلغ سرمای - 7 
  ارز نوع   مبلغ 

    

   
  : 3دي ورود سرمایه تکمیل شودبن جدول زیر براي تعیین زمان -  8

ماه پس از صدور  6تا  1 دوره زمانی
 مجوز معامله

ماه پس از صدور  12تا  6
 مجوز معامله

ماه پس از صدور  12بعد از 
 مجوز معامله

    مبلغ

     نوع ارز

  
  :4وارده ي مدیریت سرمایه ةنحو - 9

   متقاضیمستقیماً توسط      
 متقاضی  یق نماینده یا وکیلبه طور غیرمستقیم از طر     

                                                
  .حق رأي، شخص حقوقی است، شخص یا اشخاص حقیقی ذینفع نهایی آن تشریح گردد ي در صورتی که دارنده ٣

  .آورد جهت اطالع سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و تعهدي براي متقاضی به همراه نمی 9و  8، 7اطالعات بندهاي  ۴





                                                 )  حقوقیمخصوص اشخاص ( بهادار ناشران ایرانی تقاضاي مجوزمعامله اوراق – 3پیوست             مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی اعطايضوابط 
 

 3

گذاري در اوراق بهادار موضوع این تقاضانامه که  ل از قوانین و مقررات مربوط به سرمایهاینجانب با آگاهی کام - 10
ام و  ها، این تقاضا نامه را ارائه نموده است و تعهد به رعایت آن توسط مقامات ذیصالح در ایران به تصویب رسیده

که این قوانین و مقررات را نقض نمودم، مطابق قوانین و مقررات ایران با اینجانب رفتار  ورتیقبول دارم که در ص
  . شود

  
  : متقاضیمجاز  يامضا- 11
  

  امضاء  پست الکترونیکی  تلفن   سمت   نام کامل  ردیف 
            

            

            

            

 
 

                
   :تسلیم نمایدکارگزاري به  زیر را این تقاضانامه مدارك متقاضی ملزم است به همراه 

  . بورس و اوراق بهادار دریافت مجوز معامله از سازمانمبنی بر درخواست  کارگزارمتقاضی خطاب به  ۀنام) الف(
مدرکی که نشان دهندة سمت و حدود اختیارات اشخاصی که به عنوان صاحب امضاي مجاز تصویر اصل و ) ب( 

  . اند قاضانامه نمودهمتقاضی اقدام به امضاي این ت
  . اصل و تصویر اساسنامه و مدرك تأسیس متقاضی) ج(
  

  : توضیحات 
در صورتی که اصل مدارك به زبان دیگري باشد ارائۀ ترجمۀ . مدارك فوق باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود – 1

مراجع رسمی ترجمۀ ) 1-1(تأیید  آن به زبان فارسی یا انگلیسی کافی است؛ مشروط به اینکه ترجمه مذکور به
مراجع رسمی ترجمۀ ) 3-1(مراجع رسمی ترجمۀ اسناد در کشور محل اقامت متقاضی یا ) 2-1(اسناد در ایران، 

  . اسناد در کشور محل صدور مدرك رسیده باشد
باشد، ارائۀ  فوق توسط یکی از مراجع زیر برابر اصل شده )ج(و) ب(موضوع بندهاي  که تصویر مدارك در صورتی – 2

  : اصل مدارك ضروري نیست
سفارتخانه یا کنسولگري جمهوري اسالمی ) 2-2(ایران،  ۀقضائی ةدفترخانه اسناد رسمی داراي مجوز از قو) 2-1(

مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرك براي ) 3-2(ایران در محل اقامت متقاضی یا 
  . اند این امر تعیین شده
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  به نام خدا
  : شماره مجوز   مـجـوز مـعـامـلــه   

  :تاریخ صدور مجوز     
  
  
هیأت ها و بازارهاي خارج از بورس مصوب  در بورس یگذاري خارج سرمایه ۀنام این مجوز در اجراي آیین   

   :زیرار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي خرید و فروش اوراق بهاد و دستورالعمل اجرایی آن وزیران

  

  : زیر صادر شده است شخصبه نام 

    :تابعیت   :محل تولد   :تاریخ تولد   :نام   : شخص حقیقی 

  :تابعیت   :محل ثبت   :تاریخ ثبت   :شماره ثبت   :نام   : شخص حقوقی 

  

است مگر اینکه  )..............تا تاریخ (سال  5اعتبار این مجوز براي خرید اوراق بهادار یاد شده حداکثر به مدت    

اعتبار این مجوز براي فروش اوراق بهاداري که صاحب مجوز . ي صدراالشاره لغو گردد نامه به موجب آیین

  . باشد است، نامحدود می براساس این مجوز خریداري کرده

              گذاري خارجی   ي سرمایه نامه صاحب این مجوز موظف است در خرید و فروش اوراق بهادار یاد شده، آیین    

را رعایت  مصوب مراجع ذیصالح ایرانی و دستورالعمل اجرایی و سایر قوانین و مقررات مرتبط فوق االشاره

قوانین  یادشده، مشابه سایر قوانین و مقررات حاکم بر صاحب این مجوز براي خرید و فروش اوراق بهادار. نماید

  . اشخاص ایرانی است و مقررات حاکم بر

  
  مهر سازمان بورس و اوراق بهادار                                                              ان بورس و اوراق بهادار                   رئیس سازم

  


