
 نحوه سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار مشخص شد
 

 . قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب هیات وزیران رسید15ماده » ج«آیین نامه اجرایی بند 
 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصـادی و دارایـی و بانـک              11/3/1384هیات وزیران در جلسه مورخ      

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی        15ستناد ماده   و به ا  مرکزی جمهوری اسالمی ایران     
ماده یاد شده را بـه      » ج« آیین نامه اجرایی بند      -1383 مصوب   –و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران      

 :شرح زیر تصویب کرد
 : اصالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند-1ماده 
 اردار تهرانسازمان کارگزاران بور اوراق به: سازمان  -1
 هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهاردار تهران: هیات مدیره سازمان -2

 سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران: سازمان سرمایه گذاری -3

 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی: قانون تشویق -4

ه تحـت پوشـش قـانون       شخص حقیقی یا حقوقی خارجی است ک      : سرماهی گذار خارجی   -5
تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به خریـد           

 .و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اقدام می کند

فرایند معامله خرید و فـروش اوراق بهـادار         : سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار         -6
سط سرمایه گذار خارجی صرفا با هدف کسب سـود و           پذیرفته شده در بورس است که تو      

منظور از سرمایه گذاری خارجی در این آیـین         . بدون قصد مدیریت شرکت انجام می شود      
 .نامه صرفا این نوع سرمایه گذاری است

خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بور اسـت کـه توسـط             : سرمایه گذاری خراجی مستقیم    -7
 .سود و نیز مدیریت شرکت انجام می شودسرمایه گذار خارجی جهت کسب 

موسسه حسابرسـی عضـو جامعـه حسابرسـان رسـمی ایـران اسـت کـه           : حسابرس متعمد  -8
براساس ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار            

 . شورای بورس، تعیین می شود3/3/1378تهران مصوب 

تقالی اسکه توسط یک بانک خـارجی در دو یـا چنـد             گواهی قابل ان  : گواهی سپرده فراملی   -9
کشور خارجی منتشر می شود و نشانگر مالکیت دارنده آن بر تعداد معینی از سهام سـپرده                 

این گـواهی براسـاس     . شده یک شرکت ایرانی پذیرفته شده در بورس نزد بانک ناشر است           
مان بـورس منتشـر مـی       توافق قبلی شرکت ایران ناشر سهام و بانک خارجی و با تایید ساز            

 .شود



فعالیت سرمایه گذار خارجی در بورس منوط بـه دریافـت مجـوز از سـازمان سـرمایه           -2ماده  
 .گذاری است

 شورای بورس هر سه ماه یک بار سقف مجاز سرمایه گذاری خارجی در بورس را با                 –تبصره  
 گذاری اعـالم    رعایت شرایط عمومی عرضه و تقاضای بازار سرماهی کشور به سازمان سرمایه           

 .می کند
 سرمایه گذاران خارجی مکلف اند حداکثر یک سال پس از اخذ مجوز، نسبت به انتقال     -3ماده  

. کل وجوه به داخل کشور و سرمایه گذاری در بورس به صورت یکجا یا به تدریج اقدام کننـد                  
ایـن  در صورت عدم انتقال کل وجوه به داخل کشور یا عدم سرمایه گذاری در بـورس ظـرف                   

 .مدت، باقیمانده سرمایه گذاری آنها در بورس منوط به اخذ مجوز جدید است
 : سرمایه گذار خارجی منحصرا می تواند در دارایی های مالی زیر سرمایه گذاری کند-4ماده 
 . سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس–الف 
 . سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس-ب
 .شارکت که در بورس پذیرفته شده باشد هر نوع اوراق م–ج 

 پس از صدور مجوز سازمان سرمایه گذاری سازمان قبل از انجام معاملـه و تخصـیص                 -5ماده  
 :کد سهامداری به نامدارنده مجوز، ترجمه رسمی اسناد زیر را از متقاضی دریافت خواهد کرد

 . اساسنامه سرمایه گذار خارجی–الف 
  پنج درصد سهام سرمایه گذار خارجی مشخصات دارندگان بیش از-ب
  مشخصات مدیران از ارشد سرمایه گذار خارجی–ج 
به معامالت ) این آیین نامه» 7«موضوع ماده ( مشخصات حساب های بانکی اختصاص یافته        -د

 سرمایه گذار خارجی در بورس
 در صورتی که وجـوه سـرمایه گـذار خـارجی توسـط شخصـیت حقـوقی مسـتقلی         -1تبصره  
این ماده در مورد این شخصیت حقوقی نیـز اعمـال   » ج«و » ب«،  » الف«ت شود، بندهای    مدیری

 .خواهد شد
 این ماده حسب مورد     1و تبصره   » د« سرمایه گذاران حقیقی فقط ملزم به رعایت بند          -2تبصره  
 .هستند
 سرمایه گذار خارجی مکلف است اطالعات زیر را براسـاس مقـررات جـاری افشـای              -6ماده  
 .ت سازمان به این سازمان ارایه کنداطالعا

 الف گزارش ها و صورت های عملکرد مالی ساالنه و فصلی مربوط به فعالیت در بورس
 .سرمایه گذاری شده در بورس به صورت فعلی فهرست و ارزش سبد اوراق بهادار -ب



 ایـن  7ماهانه نسخه ای از صورت حساب کامل حساب های بانکی موضـوع مـاده    ارسال –ج  
 .آیین نامه به ترتیبی که گردش و جزییات حساب را نشان می دهد

فقـط در   ( گزارش های مربوط به افشای تغییرات موثر در ساختار مـدیریتی سـرمایه گـذار                 -د
 )مورد اشخاص حقوقی

ز بانک های داخلی کشور را برای انجامعملیات بانکی          سرمایه گذار خارجی باید یکی ا      -7ماده  
 .خود انتخاب کند

 سرمایه گذار خارجی مکلف است تایید به بانک موضوع این ماده را مبنی بـر واریـز                -1تبصره  
وجوه ارزی یا فروش ارز با رعایت مقررات بانکی مرکزی جمهوری اسالمی ایران بـه سـازمان      

 .دسرمایه گذاری و سازمان ارایه کن
 کلیه دریافت ها و پرداخت های سرمایه گذار خارجی منحصرا از طریق حساب های -2تبصره 

افتتاح شده در بانک موضوع این ماده انجام خواهد شد و مبالغ حاصل از فـروش اوراق بهـادار        
معامله شده طبق مقررات این آیین نامه و نیز سود متعلق به اوراق بهادار مزبور به ایـن حسـاب        

 .ریز می شودها وا
 سرمایه گذار خارجی مجاز نیست از منابع مالی این حساب به جز برای مقاصد و در        -3تبصره  

 .حدودی که در این آیین نامه پیش بینی شده است سرمایه گذاری دیگری انجام دهد
 ضوابط ورود نگهداری و خروج اصل و سـود سـرمایه ای کـه توسـط سـرمایه گـذار                     -8ماده  

تابع قـانون تشـویق و آیـین نامـه          . ات این آیین نامه وارد کشور شده است       خارجی طبق مقررر  
 .اجرایی آن و نیز مقررات ارزی کشور است

 حدکثر تعداد سهام قابل خرید در هر شرکت پذیرفته شده در بورس توسط کل سرمایه           -9ماده  
، نبایـد   گذاران خارجی که به یکی از روش های ذیل در شرکت مزبور سرمایه گذاری می کنند               

 :از ده درصد تعداد کل سهام آن شرکت بیشتر باشد
 .خرید سهام شرکت با اخذ مجوز موضوع این آیین نامه -1
  سهام شرکت (GOR)خرید گواهی سپرده  فراملی  -2

خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران که در یکی از بورس های                  -3
 .خارجی عرضه می شود

 ایـن   4مـاده   » ج«موضـوع بنـد     (ایه گذاری خارجی در اوراق مشارکت        حداکثر سرم  -10ماده    
. در هیچ زمان نباید از ده درصد کل وجوه آورده سرمایه گذار خارجی بیشـتر باشـد                ) آیین نامه 

تـابع  )  ایـن آیـین نامـه      4ماده  » موضوع بند رب  0سرمایه گذاری خارجی در سایر اوراق بهادار        
 .است)  این آیین نامه 9موضوع ماده ( سهام محدودیت مشابه با سرمایه گذاری در



 در صورت تجاوز حجم معامالت سرمایه گذار خارجی از نسبت های مقـرر در ایـن            -11ماده  
آیین نامه، سرمایه گذار خارجی موظف است مازاد اوراق بهادار نسبت به سقف تعیین شـده را                 

ن هر هفته، درصد سرمایه     سازمان موظف است در پایا    . ظرف یک هفته کاری به فروش برساند      
 .گذاری خارجی در هر شرکت را به بازار اعالم کند

 سرمایه گذار خارجی مجاز است پس از پایـان سـه سـال از آغـاز فعالیـت خـود در                      -12ماده  
بورس، اصل سرمایه و عایدات سرمایه ای حاصل از فعالیت خود را با رعایت قانون تشـویق و             

د سهام دریافتی در هر سـال طبـق مقـررات جـاری قابـل               سو. مقررات ارزی کشور خارج کند    
 .خروج است

 سرمایه گذار خرای در صورتی که اصل سرمایه و عایدات سـرمایه ای انباشـته شـده                  -13ماده  
خود را نتواند سرمایه گذاری مجدد کند با رعایت موارد زیر مجاز به خـروج مـازاد غیـر قابـل           

 :سرمایه گذاری خود خواهد بود
ی خروج وجوه حاصل این ماده از کشور زمانی پذیرفته می شود که دو سوم کـل    تقاضا برا  -1

سهمیه سهام و سایر اوراق بهادار تخصیص یافته به سرمایه گذاری خارجی قـبال پـر شـده                
 .باشد

خروج وجوه موضوع این ماده پس از اعالم هیات مدیره بایـد بـه تاییـد سـازمان سـرمایه                     -2
 .گذاری نیز برسد

رسی عملکرد فعالیت سرماهی گذار خارجی در بورس توسط حسابرس معتمـد   حساب -14ماده  
 .سازمان انجام می شود

 در صورت نقض مقررات این آیین نامه توسط سرمایه گـذار خـارجی بـه تشـخیص                  -15ماده  
 .سازمان نماد معامالتی وی متوقف و مراتب به سازمان سرمایه گذاری اعالم می شود

ور در این آیین نامه شامل سـرمایه گـذاری مسـتقیم خـارجی از         محدودیت های مذک   -16ماده  
 .طریق خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس نمی شود

 بـه وزارت امـور اقتصـادی و         16/3/84 و به تـاریخ      ه 33070ت  /15619این مصوبه به شماره     
 .دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ شده است


