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مجوز، در هر بخش اقتصادی از ۲5 درصد و در هر 
رشته از 35 درصد بیشتر نخواهد بود.

نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند 
سرمایه گذاری خارجی

سازمان   ،۲ ماده  در  بهادار  اوراق  بــازار  قانون 
و  نــاظــر  نــهــاد  بــه عــنــوان  را  ــادار  ــه ب اوراق  و  ــورس  بـ
متولی حفظ حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه 
پیش بینی نموده است و عاوه بر آن، بند 14 ماده 
7 قانون بازار اوراق بهادار با لحاظ سطح تخصصی 
بر سرمایه گذاری  و نظارتی سازمان بورس، نظارت 
بر  را  اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس 
عهده هیئت مدیره سازمان نهاده است. بنابراین 
ایــن ســازمــان در راســتــای انــجــام وظــایــف نظارتی 
که  سرمایه  بـــازار  فعالیت های  تمامی  بــر  خویش 
است  بــازار  در  خارجی  سرمایه گذاری  آن ها  از  یکی 
مورد  در  الــزامــات  از  یکسری  وضــع  به  مبادرت  نیز 

سرمایه گذاری  بر  نظارت  جهت  اجرایی  ترتیبات 
در  ــت.  اس نــمــوده  کشور  سرمایه  بـــازار  در  خــارجــی 
بودن  الزم االجـــرا  زمــان  در  سازمان،  خصوص  این 
برنامه  قانون   15 ماده  »ج«  بند  اجرایی  آیین نامه 
با  را   110100۲۲ شــمــاره  بخشنامه  توسعه  چــهــارم 
ــرای  ب ــام داری  ــهـ ــد سـ ک نــحــوه تخصیص  مــوضــوع 
اوراق  بــورس  در  مستقیم  خارجی  سرمایه گذاران 
ــران صـــادر نــمــود. بر  ــرا بـــورس ایـ بــهــادار تــهــران و ف
قصد  که  مزبور  سرمایه گذاران  بخشنامه،  اســاس 
می بایست  داشتند  را  بورسی  بهادار  اوراق  خرید 
ــان ســـرمـــایـــه گـــذاری و  ــازمـ پـــس از اخــــذ مــجــوز سـ
کمک های فنی و اقتصادی، درخواست خود را طی 
نامه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار با ترجمه 
تأسیس،  گهی  آ ترجمه رسمی  و  رسمی اساسنامه 
سهام  ــد  درص پنج  از  بیش  ــدگــان  دارن مشخصات 
حقوقی  وضعیت  بــررســی  و  خــارجــی  ســرمــایــه گــذار 
ــازار ســرمــایــه ایـــران  ــ ــه گــذاری خــارجــی در ب ســرمــای

انــجــام  ــتـــای  ایـــن ســـازمـــان در راسـ   
ــر تــمــامــی  ــف نـــظـــارتـــی خـــویـــش بـ ــایـ وظـ
از  یکی  کــه  ســرمــایــه  ــازار  بـ فعالیت های 
ــازار  آن هـــا ســرمــایــه گــذاری خــارجــی در ب
اســـت نــیــز مــبــادرت بــه وضـــع یــکــســری از 
جهت  اجرایی  ترتیبات  مورد  در  الزامات 
نــظــارت بــر ســرمــایــه گــذاری خــارجــی در 
کشور نموده است. در این  بازار سرمایه 
خصوص ســازمــان، در زمــان الزم االجـــرا 
ــی بــنــد »ج«  ــ ــرای ــ بـــــودن آیـــیـــن نـــامـــه اج
توسعه  چهارم  برنامه  قانون   ۱۵ مــاده 
ع  بخشنامه شماره ۱۱0۱00۲۲ را با موضو
بــرای  کــد ســهــام داری  نــحــوه تخصیص 
در  مستقیم  خــارجــی  ســـرمـــایـــه گـــذاران 
بــورس اوراق بــهــادار تــهــران و فــرا بــورس 

ایران صادر نمود.  


