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 هب انم خدا 

 

هاوبازارهایخارجازبورسبورسگذاریخارجیدرسرمايهنامةینيآ

 

وزارت امور  22/1/1387مورخ  221159 ةشمارپیشنهاد بنا به  29/1/1389ت وزیران در جلسة مورخ أهی

 -1384مصوب  -قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  4مادة  3استناد به بند  هو باقتصادی و دارایی 

 نمود:موافقت به شرح زیر را  "هاوبازارهایخارجازبورسگذاریخارجیدربورسنامةسرمايهینيآ"

 

 :روند به کار میزیر مشروح معانی در نامه  در این آیینمندرج های  و واژه اصطالحات -1مادة 

  - 1384مصوب  -قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  :قانون .1

 شورای عالی بورس و اوراق بهادار شورا: .2

 اوراق بهادار دارای مجوز از شورا بورس بورس: .3

 دارای مجوز از شورابازار خارج از بورس  :بازار خارج از بورس .4

 قانون  5سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة : سازمان .5

 :شود هر یک از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب میشخص خارجی:  .6

 شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد. الف(

 در کشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.حقوقی که هر شخص  ب(

 (الف)های  هر شخص حقوقی ثبت شده در ایران که مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت ج(

ایه با سرمگذاری  که صندوق سرمایه در صورتی در سرمایة آن بیش از پنجاه درصد باشد. (ب)و 

و  (المف )همای   خارجی قلمداد شود، تا زمانی که سهم اشخاص موضوع قسممت شخص متغیر، 

 درصد تنزل نیابد، همچنان خارجی تلقی خواهد شد. 40در سرمایة آن به  (ب)
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، 4ة ه طبم  مماد  کم  منشأ خارجیدارای با سرمایة شخص خارجی یا شخص ایرانی  متقاضی: .7

  ان ارائه داده است.تقاضای دریافت مجوز معامله را به سازم

به منظور خرید، فروش یما خریمد و فمروش     نامه براساس این آیین مجوزی که مجوز معامله: .8

 شود. اعطا می متقاضیبه  سازماندر هر بورس یا بازار خارج از بورس از سوی اوراق بهادار 

 دریافت نموده باشد.از سازمان : شخص خارجی که مجوز معامله را گذار خارجی سرمایه .9

درصمد   دهبمیش از   قصمد تملمک  خارجی که  گذار سرمایه راهبردی:خارجی گذار  سرمایه  .10

پم  از  یما   ،رس یا بازار خمارج از بمورس را دارد  شرکت پذیرفته شده در بو یکسهام %( 10)

یمک کرسمی هیمأت    شده در بورس یا بازار خمارج از بمورس    تملک سهام یک شرکت پذیرفته

 رد.را در اختیار بگیشرکت آن  ةمدیر

 شود. محاسبه و اعالم می 10ة ( ماد1)ة مبلغی به ریال که براساس تبصر وجوه قابل انتقال: .11

 مت فروش اوراق بهادار با قیمت خرید آن است.تفاوت قی ای: عایدات سرمایه .12

اوراق معاملة مجاز به و پ  از دریافت مجوز معامله، نامه  ینیاین آ با رعایتخارجی اشخاص  -2مادة 

سمایر   باشمند.  می در حدود قید شده در مجوز معامله یا بازار خارج از بورسبورس  در بهادار

هممان   ،مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بمورس 

 مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.

تشموی  و حمایمت    شمده در قمانون   همای تعیمین   گذار خارجی مجماز اسمت تما سمقف     سرمایه -3مادة 

گمذاری   در بورس یا بازار خمارج از بمورس سمرمایه    - 1381مصوب  -گذاری خارجی  سرمایه

 هایی را درنظر بگیرد. کند، مگر اینكه شورا در برخی موارد محدودیت

 در هر بورس یا بازار خارج از بمورس اوراق بهادار دریافت مجوز معامله برای  اشخاص خارجی -4مادة 

بمه سمازمان    سمازمان همای   براساس فرمای  تقاضانامهو مدارك الزم را به همراه  اطالعاتباید 

 د.نارائه نمای

بینمی شمده در    منظور استفاده از تسهیالت و مزایای پیش  بهتوانند  اشخاص ایرانی می( 1تبصره )

های خود که منشأ خمارجی   گذاری آن بخش از سرمایه برای سرمایهنامه  آییناین  10مادة 
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موضموع ایمن    ةدر بورس یا بازار خارج از بورس، با ارائة اطالعات، مدارك و تقاضمانام  دارد،

 مان، مجوز معامله دریافت نمایند.ماده به ساز

ارائمه شمده را بمه سمازمان ممنعك        تغییر در اطالعاتهرگونه است وظف م متقاضی (2)تبصره

 نماید.

ا انگلیسی ارائه شوند و به ترتیبمی کمه   مدارك موضوع این ماده باید به زبان فارسی ی (3)تبصره

 دار برسند. کند به تائید مراجع صالحیت تعیین می سازمان

موضموع  کامم   هفت روز کاری پ  از دریافت اطالعات و مدارك موظف است ظرف  سازمان -5مادة 

 کند. اعالم ی وی  یا نماینده متقاضی، مجوز معامله را صادر و به 4 ةماد

اطالعات، اسناد و به درخواست سازمان است وظف م کند وز معامله دریافت میشخصی که مج -6مادة 

مدارك الزم را به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارائه نماید. در صورتی 

که وی، اطالعات و مدارك مربوطه را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نكند، سمازمان  

گذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار، تعلیم  یما لغمو     سرمایهتواند مجوز معامله  می

یما پم  از لغمو مجموز      یماد شمده  گذار خارجی در دوران تعلی   نماید. در این صورت سرمایه

 باشد. فقط دارای ح  فروش اوراق بهاداری که به نام خود خریده است، میخرید، 

ر همر بمورس یما بمازار     دراهبمردی    غیرخارجی گذاران  سرمایهمحدودیت تملک سهام توسط  -7مادة 

 به شرح زیر است:، خارج از بورس

%( 20)نبایمد از بیسمت درصمد    خمارجی  گمذاران   سرمایهمجموع  تعداد سهام در مالكیت (1

یا بیست یا بازار خارج از بورس در بورس شده  های پذیرفته شرکت مجموع تعداد سهام

بمورس  بورس یا بمازار خمارج از   ه شده در سهام هر شرکت پذیرفتتعداد %( 20)درصد 

 بیشتر باشد.

خارجی در هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا گذار  سرمایهتعداد سهام در مالكیت هر   (2

 سهام آن شرکت بیشتر باشد.تعداد %( 10) درصد دهتواند از  بازار خارج از بورس نمی

ی موظف است ابزارهمای الزم  رسان بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطالع (1تبصرة )

 منظور اجرای این ماده را فراهم نماید.   به
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در ( 2بنمد ) ص دهد که نصاب یپ  از بررسی، تشخ سازمانکه  در صورتی (2)تبصرة 

ه خمارجی بم  گمذار   سمرمایه نقض شده است، راهبردی  غیرخارجی گذار  سرمایهاثر فع  

 شود. تلقی میگذار راهبردی  عنوان سرمایه

های  و نهادها و واسطهها  های اعمال شده برای تملک سهام بانک محدودیت( 3تبصرة )

اصالح موادی از قانون برنامه چهمارم توسمعه اقتصمادی،    ( قانون 5) مادة  پولی موضوع

چهم  و   اصم  های کلی  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست

 الرعایه است. نامه نیز الزم ن آییندر ای - 1387مصوب  -قانون اساسی  (44چهارم )

، سمازمان سال بدون مجموز   دوتواند تا  گذار خارجی راهبردی پ  از خرید سهام نمی سرمایه -8مادة 

معامالت مستلزم رعایت مقررات سهام گونه  اینسهام خریداری شده را بفروشد. فروش اص  

 باشد. میبورس یا بازار خارج از بورس عمده سهام در 

علمت افمزایش سمرمایة شمرکت مربموص، درصمد مالكیمت         که به در صورتی (1)تبصرة 

 9ای کاهش یابد کمه وی از شممول تعریمف بنمد      گونه گذار خارجی راهبردی به سرمایه

غیرراهبردی بر وی حماکم خواهمد    گذار خارجی خارج گردد، مقررات سرمایه (1)ماده 

 شد.

 ن ماده مستثنی است.ایهای  از محدودیتسهام تقدم  فروش ح ( 2تبصرة )

مالی کمه   بازار خارج از بورس، توسط نهادپذیرفته شده در بورس یا های  ة سهام شرکتمعامل -9مادة 

مشممول  ناممه نیسمت و    این آئمین های  محدودیتمشمول شود،  شخص خارجی محسوب می

 :که مشروص به ایند، نایرانی دار مشابه هایی است که نهادهای مالی همان محدودیت

از و مقمررات مربموص بمه آن،    طب  قمانون  فعالیت خود را تأسی  یا مجوز یاد شده د مالی نها .1

 .دریافت کرده باشد سازمان

از قبیم   نهاد مالی تخصصی  خدماتارایة و به منظور  سازمانمعامالت یاد شده به تشخیص   .2

 .صورت پذیردتعهد خرید سهام 

، های ارزی و ریمالی  معامله، مجاز به افتتاح حساببا دریافت مجوز یا ایرانی خارجی  اشخاص -10مادة 

همای ایرانمی بمرای انجمام      به ریال و بمالعك  در بانمک   آنو تبدی   انتقال ارز به داخ  ایران

ای و  عایمدات سمرمایه  سمرمایه،  اصم    انتقمال . هسمتند گذاری خمود   سرمایهعملیات بانكی و 
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 بما رعایمت  بمه خمارج از ایمران     ،مجوز معاملمه  دارایاشخاص  سودهای نقدی دریافتی توسط

خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری مجاز مقررات ارزی کشور و سایر ضوابط و مقررات مربوص 

( محاسبه 1) که به شرح تبصرهرا رزی وجوه قاب  انتقال معادل ااست، وظف اسالمی ایران م

، و در غیر نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبكه رسمی کشور در صورت تکشود،  و اعالم می

 دارای مجوزگذار ایرانی  یا سرمایه یخارج گذار سرمایه در اختیار ،به نرخ بازار آزاداین صورت 

یادشمده  مبلم    ایرانمهوری اسالمی بانک مرکزی جدر شرایط خاص به تشخیص  .قرار دهد

الزم  دسمتورالعم  طی یكسال و به فاصله چهار ماه و در اقساص برابر قابم  پرداخمت اسمت.    

وزارت اممور  بمه تصموی    ناممه،   ایمن آیمین  ابالغ ظرف سه ماه از تاریخ ای اجرای این ماده بر

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد رسید.اقتصادی و دارایی و 

دارای  گذار ایرانمی  یا سرمایه گذار خارجی به درخواست سرمایه انتقالوجوه قاب   (1)تبصره

مربموص بمه   . ضموابط  گمردد  اعالم می به بانک مرکزیو محاسبه  سازمان، توسط مجوز معامله

محاسبه وجموه قابم  انتقمال بمه پیشمنهاد      چگونگی تعیین منشأ خارجی سرمایه و چگونگی 

 رسد. به تصوی  شورا می سازمان

شود، شام   مییا  هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از کشور که در مقررات وضع شده (2)تبصره

 .گردد نمی ،وجوه قاب  انتقال

گمذار   سمرمایه شخصی ایرانی دارای سرمایه با منشمأ خمارجی یما    در صورتی که  (3تبصره)

خارجی  یگذار گذاری خارجی موضوع قانون تشوی  و حمایت سرمایه خارجی، مجوز سرمایه

را دریافت نموده باشد، عالوه بر تسهیالت موضموع ایمن مماده، از مزایما و      - 1381مصوب  -

بمرای نقم  و    بینی شده مله تسهیالت پیشاز ج قانون یاد شده بینی شده در تسهیالت پیش

  انتقال سرمایه خود به داخ  یا خارج از ایران نیز برخوردار است.

 هایخارج است و مقررات الزم در مورد آنها براساس بنمد  (8) و (7)موارد زیر از شمول مواد  -11مادة 

 رسد: میقانون به تصوی  شورا  (4ة )ماد (15)و  (14)، (13)

ورس یما  در بم زممان   همم سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که  -1

 ند.ا شده پذیرفته یدیگر بازار خارج از بورس کشور

ای آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یما بمازار خمارج از بمورس کمه بمر        -2

 طری  اختصاص یابد.دیگر به هر  معامله اشخاص خارجی در کشور
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توسط ناشر خارجی کمه در بمورس یما بمازار خمارج از بمورس ایرانمی        شده  اوراق بهادار صادر  -3

 پذیرفته شده باشند.

آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خمارج از بمورس کمه بصمورت      -4

 شوند. ارزی معامله می

همای   سمقف گذار خارجی تمابع   اوراق مشارکت برای سرمایه بهادار از قبی اوراق سایر تملک  -12مادة 

 خواهد بود. توسط شوراشده  تعیین

، در دسمتورالعم  اجرایمی ایمن    رسمد  می شورانامه به تصوی   نییدستورالعم  اجرایی این آ -13مادة 

ها، بازارهمای   ورس، قاب  تفویض به بسازماننامه، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات  آیین

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسمویه وجموه و    های سپرده ها، شرکت ج از بورس، کانونخار

یماد شمده   موظف است بر عملكرد اشخاص  سازمانباشد. در صورت تفویض،  کارگزاران می

 .نظارت نماید

توسعة قانون برنامة چهارم  (15)مادة  (ج)اجرایی بند  ةنام آییننامه،  از تاریخ ابالغ این آیین -14مادة 

موضمموع  – 1384مصمموب  -اقتصممادی، اجتممماعی و فرهنگممی جمهمموری اسممالمی ایممران  

 گردد. لغو می 16/3/1384هم مورخ 33070/ت 15619نامة شمارة  تصوی 

 


