دستورالعمل اجرایی آییننامۀ سرمایهگذاری خارجی در
بورسها و بازارهای خارج از بورس
در اجرای مادهی  13آئیننامهی سرمایهگذاری خارجی در بورر هوا بااارهوای خوارز اا بورر
تصریب نامهی شوااره ی /17792ت 42459/ک مورر 1389/1/29هیوت
تصریب شررای عا ی برر

مر ور

ایورا ا ایون دسولررا ا بوه

ا راق بهادار رسید.

ماده  :1کلیهی اصطالحا

اژه های به کار رفله در این دسلررا ا ا هاا مفاهیم ت ریف شوده در اوانر

آیینناموهی سورمایهگوذاری خوارجی در بورر هوا

بااار ا راق بهادار مصرب آذرماه سال 1384

بااارهای خارز اا برر

مصربه هیت

ایرا مرر  1389/1/29را دارند .سوایر اصوطالحا بوه کوار

رفله در این دسلررا ا به شرح ایر ت ریف میشرند:
 - 1آییننامهی سرمایهگذاری خارجی :آییننامهی سرمایهگذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج
از بورس موضوع تصویبنامهی شمارهی /17792ت42459ک مورخ  1389/1/29هیأت وزیران؛
 – 2قیمت پایانی :در مورد اوراق بهادار پذیرفتهشده در بورس یا بازار خارج از بورس در هر روز ،عبارتست
از قیمتی که بورس یا بازار خارج از بورس به عنوان قیمت پایانی ورقهی بهادار در آن روز ،اعالم میکند
و در غیر این صورت عبارتست از قیمت در آخرین معاملهی صورتگرفته تا پایان آن روز.
مادة  :2هر شخص خارجی یا هر شخص ایرانی دارای سرمایه با منشاء خوارجی کوه ملقا وی دریافوم مزورا
م امله اسما باید مدارک ایر را به سااما تسلیم نااید.
ا ف -تقا ا نامهای مطابق فرمهای سااما ا
ب – سایر فرمهایی که برای دریافم کد م امالتی الام اسما
ز – مدارک شناسایی ایر :
-1ز  .در صررتیکه ملقا ی شخص حقیقی باشد:
 اص
اص

تصریر شناسنامه یا گذرنامه کار ملی برای ایرانیا بوا سورمایه منشواء خوارجی
تصریرگذرنامه برای اشخاص خارجیا

-2ز .در صررتیکه ملقا ی شخص حقرای باشد :
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 اص

تصریر اساسنامه یا مودارک مشوابها مودرک تتسویم مودرک نشوا دهنودهی

مشخصا

حد د اخلیارا صاحبا امضای مزاا شخص حقرای

تبصره :1مدارک مر ر بند ز این ماده باید به ابا فارسی یا انگلیسی ارائه شرد .در صررتیکه اصو مودارک
به ابا دیگری باشدا ارایهی ترجاه آ به ابا فارسی یا انگلیسی کوافی اسومم مشور ه بوه این وه
ترجاهی مذکرر ترسط مراجع رسای ترجاهی اسناد در ایرا ا کشرر مح ااامم ملقا ی یوا کشورر
مح صد ر مدرک تتیید شده باشد.
تبصره :2در صررتی که تصریر مدارک مر ر بند ز این مادها ترسط مراجع ذیصالح ایر برابر اص شده باشدا
ارائهی اص مدرک ر ری نیسم:
ا ف ) دفلرخانه اسناد رسای دارای مزرا اا اره اضائیهی جاهرری اسالمی ایرا م
ب ) سفارتخانه یا کنسر گری جاهرری اسالمی ایرا در مح ااامم ملقا یم
ز ) مراجع صا حی که در کشرر مح ااامم ملقا ی یا مح صد ر مدرک بورای ایون امور ت یوین
شدهاند.
تبصره :3سااما می تراند ظایف اخلیارا خرد را برای دریافم مدارک مر ر این مواده تطبیوق تصوریر
آ ها با اص مدارک یا مصدق آ ها (که طبق تبصرههای  2 1این ماده صرر پذیرفلوهاسوم) بوه
نهادهای ما یا شرکمهای سپردهگذاری مرکزی ا راق بهادار تسریه جرها برر هاا بااارهای خارز
اا برر

یا کانر های دارای مزرا تفریض نااید .در این صرر سوااما مرظوف اسوم بور عال ورد

اشخاص یاد شده نظار نااید.
مادة  :3سااما پم اا بررسی مدارک دریافم شدها مرظف اسم ظرف حداکثر هفم ر ا کاریا مزرا م املوه
را صادر مسلقیااً یا به اسطهی نهادهای ما یا برر هاا بااارهای خارز اا بورر

یوا شورکمهوای

سپرده گذاری مرکزی به ملقا ی تحری دهد یک نسخه اا آ را به شرکم سپردهگوذاری مرکوزی
ارسال دارد.
ماده :4برر هاا بااارهای خارز اا برر

شرکمهای سپردهگذاری مرکزی مرظفندا سامانهی م امالتی

سپردهگذاری ا راق بهادار خرد را به گرنهای تنظیم ناایند که مرارد ایر اجرا شرند:
 – 1محد دیمهای مر ر مادهی  7آییننامهی سرمایهگذاری خارجی ترسط اشخاص دارای مزرا م امله
ااب نقض نباشدا مگر این ه با تتیید سااما شخص دارای مزرا م امله در مررد خرید ا راق بهاداری
خاصا به عنرا سرمایهگذار راهبردی تلقی شرد.
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 – 2به محض این ه شخص دارای مزرا م امله براسا

تبصرهی  2مادهی  7آییننامهی سرمایهگذار خارجیا

به عنرا سرمایهگذار راهبردی تلقی شردا فر ش ا راق بهادار مربرطه با رعایم مادهی  8آییننامهی
سرمایهگذاری خارجی ام ا پذیر باشد.
 – 3تبصرهی  3مادهی  7آیین نامهی سرمایهگذاری خارجیا ترسط اشخاص دارای مزرا م املها ااب نقض
نباشد.
ماده :5جره ااب انلقوال مر ور تبصورهی  1مواده  10آیوینناموهی سورمایهگوذاری خوارجیا بوه تقا وای
سرمایهگذار خارجی یا سرمایهگذار ایرانی دارای مزرا م املها ترسط سااما بورر
محاسبه

بوه شورح ایور

ان یک تائیدیهی کلبی که مد اعلبار آ اا تاریخ صد ر  60ر ا اسوما بوه ملقا وی

اعالم میگردد:
n

 DIV

B  365  [ Nip (Dpi )  Nis (Dsi )]Pi
i 1

365

 جره ااب انلقال

که در آ :
 = Bاراش ا راق بهادار تحم تالک سرمایهگذار خارجی یا سرمایهگذار ایرانی دارای مزرا م امله در
 365ر ا اب اا تاریخ ارایهی تقا اا به ایامهای پایانی در تاریخ ارائهی تقا ام
 = N ipت داد ا راق بهادار خریداری شدهی نر  iترسط سرمایهگذار خارجی یوا سورمایهگوذار ایرانوی
دارای مزرا م املها در د رهی  365ر اهی منلهی به تاریخ ارائهی تقا اا به ایام خریدم
 = Dpiت داد ر ا بین تاریخ خرید ا راق بهادار نر  iتا تاریخ ارائهی تقا ام
 = N isت داد ا راق بهادار فر خله شدهی نر  iترسط سرمایهگذار خوارجی یوا سورمایه گوذار ایرانوی
دارای مزرا م املها در د رهی  365ر اهی منلهی به تاریخ ارائهی تقا ا به ایام فر شم
 = Dsjت داد ر ا بین تاریخ فر ش ا راق بهادار نر  iتا تاریخ ارائهی تقا ام
 = Piایام پایانی ا راق بهادار نر  iدر تاریخ ارائهی تقا ام
 = nت داد ا راق بهادار خریداری شده ترسط سرمایهگذار خارجی یا سرمایه گذار ایرانی دارای مزورا
م املها در د رهی  365ر اهی منلهی به تاریخ ارائهی تقا ام
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 = DIVمبلغ سرد نقدی دریافلی ترسط سرمایهگذار خوارجی یوا سورمایهگوذار ایرانوی دارای مزورا
م امله که اا سرمایهگذاری در ا راق بهادار در د رهی  365ر اهی منلهی بوه تواریخ ارائوهی تقا وا
حاص شدهاسمم
 = عالمم جاع
ماده  :6برای اثبا منشت خارجی سرمایهی شخص ایرانی که مزرا م امله دریافم کرده اسما ارائهی گراهی
بانک یا مؤسسه اعلباری ایرانی که حساب یا حسابهای بان ی ایر در آ افللاح شده اسما مبنی بر این ه
سرمایهی شخص ایرانی مذکرر به صرر

ارا (یا ریال) اا یک ش به ی بان ی در خارز اا ایرا به ی ی اا

حسابهای بان ی ایر اریز شده باشدا کافی اسم:
 – 1حساب بان ی در یک بانک یا مؤسسهی اعلباری دارای مزرا اا بانک مرکزی که به نام شخص
ایرانی دارای مزرا م امله افللاح شده اسما
 – 2حساب بان ی در یک بانک یا مؤسسهی اعلباری دارای مزرا اا بانک مرکزی که به نام آ نهاد
ما ی افللاح شده که شخص ایرانی دارای مزرا م امله به عنرا

اسطهی انزام م امال ا راق

بهادار انلخاب ناردهاسما
 – 3حساب بان ی در یک بانک یا مؤسسهی اعلباری دارای مزرا اا بانک مرکزی که به نام ناایندهی
شخص ایرانی که ترسط ی برای انزام م امال ا راق بهادار انلخاب شدها افللاح شدهاسم.
تبصره :به تقا ای شخص ایرانی دارای مزرا م امله ارائهی گراهی مر ر این مادها سوااما مرظوف اسوم
پم اا احراا صحم گراهیا میزا انلقال سرمایه ی شخص ایرانی دارای مزرا م امله به داخ ایورا
را مطابق گراهی بانکا به عنورا سورمایهی دارای منشواء خوارجی ثبوم تتییود ناایود .تتییدیوهی
سااما باید شام مشخصا شخص ایرانی دارای مزرا م املها مبلغ ارا منلق شده به ایورا ا نور
ارا منلق شده تاریخ انلقال باشد .این تتییدیه به منز هی آ اسم که منشاء خارجی سرمایه اثبا
شده در هنگام خر ز اراا مررد سؤال بررسی مزدد ارار نایگیرد.
ماده :8به غیر اا سهام پذیرفله شده در برر ها بااارهای خارز اا برر

که سرمایهگذاری خارجی در آ هوا

تابع آییننامهی سرمایهگذاری خارجی اسوما تالوک م املوهی سوایر ا راق بهوادار صوادره ترسوط
ناشوورا ایرانوویا اا ابیوو ا راق مشووارکما ا راق صوو رکا گووراهی سووپردهی بووان ی
سرمایهگذاری صند قها ترسط اشخاص خارجی پم اا دریافم مزرا م املها بد
تابع مقرراتی میباشد که برای اشخاص ایرانی الاماالجرا اسم.
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احوودهای

محد دیم مزواا

تبصره :سااما مرظف اسم به تقا ای شخص خارجی یا شخص ایرانوی دارای سورمایهی بوا منشواء خوارجی
برای سرمایه گذاری در سایر ا راق بهادار مر ر این مادها مزرا م امله صادر نااید .اشخاصی که بوه
این منظررا مزرا م امله دریافوم مویکننودا مشوارل تسوهیال پوی بینوی شوده در موادهی 10
آییننامهی سرمایه گذاری خارجی برای افللاح حساب بان یا نق

انلقوال ارا بوه داخو

خوارز اا

ایرا ا تبدی ارا به ریال با م سایر عالیا بان ی میگردند.
ماده  : 9شخصی که مزرا م امله دریافم می کند مرظوف اسوم بوه درخراسوم سوااما ا اطالعوا ا اسوناد
مدارک الام را به سااما ا برر

یا بااار خارز اا برر

یا مراج ی کوه سوااما ت یوین مویکنود در

مهلم مقرر ارائه نااید .درخراسم سااما برای ارائهی اطالعا ا اسناد مدارک به منظرر صرل بوه
اهداف ایر خراهدبرد:
 – 1بررسی ش ایاتی که اا ف ا یم دارندهی مزرا م امله ارائه شدهاسمم
 – 2اطاینا اا تطبیق ف ا یم دارندهی مزرا م امله با ارانین مقررا

بررسی تخلفا احلاا یم

 – 3تهیهی گزارش برای تصایمگیری یا انلشار عارمیم
تبصره  :1سااما

سایر مراجع مر ر این ماده باید اطالعا ا مودارک اسونادی را کوه اا دارنودهی مزورا

م امله دریافم می کنندا محرمانه تلقی کرده به جز در مورارد ایور بوه شوخص دیگوری بوه غیور اا
کارکنا مرتبطا کالا باار

یا حسابر

خرد ارائه ن رده یا برای عارم منلشر نناایند:

 – 1در صررتیکه ابالً ر ایم دارندهی مزرا م امله را بورای انلشوار عاورمی یوا ارائوهی آ هوا کلبواً
دریافم کرده باشندم
 – 2در صررتی که اطالعا به صرر سرجاع منلشر یا ارائه گردد بوه طورریکوه ام وا ردیوابی یوا
تشخیص اطالعا مرتبط با هر دارندهی مزرا م املها ام ا پذیر نباشدم
 – 3در صررتیکه انلشار عارمی یا ارائهی آ ها به مراج ی خاص اا جاله سااما

محاکم اضواییا

طبق سایر ارانین مقررا ا زامی باشدم
تبصره  :2در صررتی که دارنده ی مزرا م املها اطالعا ا اسناد مدارک درخراسم شده طبق این ماده را بوه
مراع به اشخاص ت یین شده تسلیم ن ندا سااما میتراند مزرا م املهی سرمایهگذار خارجی را در
خصرص خرید ا راق بهادار ت لیق یا غر نااید .در اینصرر ا سرمایهگوذار خوارجی در د را ت لیوق
یادشده یا پم اا غر مزرا خریدا فقط دارای حق فر ش ا راق بهاداری که بهنام خورد خریودهاسوما
میباشد.
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تبصره :3اشخاص خارجی دارنده ی مزرا م امله هاانند اشخاص ایرانیا در صورر تقا وای مراجوع اضوایی
جاهرری اسالمی ایرا ا مبنی بر ارائهی اسنادا مدارک یا اطالعا م امال ا راق بهادار ایرا ملزم بوه
ارائهی اسنادا مدارک یا اطالعا درخراسم شده در مرعد مقرر خراهندبرد:
 – 1ا راق بهادار ناشرا ایرانیا
 – 2ا راق بهادار ناشرا خارجی که مزرا انلشار خرد را اا سااما دریافم کرده یا نزد سوااما بوه
ثبم رسیدهباشند.
ماده :10این دسلررا ا در  10ماده  8تبصره در تاریخ  1390/7/11به تصریب شررای عا ی برر
بهادار رسید .اا تاریخ تصریب این دسلررا ا کلیة مقررا مغایر با آ ملغی اعالم میشرد.
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ا راق

