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مشخصات مدیران ارشد سرمایه گذار خارجی ارائه 
بررسی  با  می نمودند. شرکت سپرده گذاری مرکزی 
کد سهام داری مراتب را به  مدارك باال و تخصیص 
می نمود.  اعام  کارگزاری  شرکت  و  بورس  سازمان 
استفاده  بهادار  اوراق  خرید  بــرای  ســهــام داری  کد 
می شد و جهت فروش اوراق، سرمایه گذار خارجی 
فعال  درخـــواســـت  ــزاری  ــارگـ کـ طــریــق  از  مستقیم 
سازمان  به  را  فروش  برای  سهام داری  کد  نمودن 

ارائه می کرد.
ــه گــذاری  بــعــد از تــصــویــب آیــیــن نــامــه ســرمــای
ــورس و نسخ  ج از ب ــار بـــازار خ ــورس و  خــارجــی در ب
آن در خصوص  مزبور در  ترتیبات  قبلی،  آیین نامه 
مستقیم  سرمایه گذاری  به  سرمایه گذاران  تقسیم 
هیئت  دلــیــل  همین  بــه  و  گــردیــد  لــغــو  آن،  غــیــر  و 
 1389/9/13 ــاریــخ  ت در  ــورس  بـ ــان  ــازم س مــدیــره 
به  ــهــادار  ب اوراق  معامله  مــجــوز  اعــطــای  ضــوابــط 
اساس  بر  که  نمود  تصویب  را  خارجی  سرمایه گذار 
باید  مورد  حسب  حقوقی  یا  حقیقی  متقاضی  آن، 
مدارك شناسایی، اساسنامه و مدرك نشان دهنده 
امضای  صاحبان  اختیارات  حــدود  و  مشخصات 
ارائه  سازمان  به  کارگزاری  شرکت  طریق  از  را  مجاز 

می کرد.
تاریخ  در  بهادار  اوراق  و  بــورس  عالی  شــورای 
آیین نامه  اجــرایــی  دســتــورالــعــمــل   1390/7/13
ســرمــایــه گــذاری خــارجــی در بــورس هــا و بــازارهــای 
ج از بورس تدوین نمود. بر اساس ماده ۲ این  خار
باید  خــارجــی  ســرمــایــه گــذاری  متقاضی  آیین نامه 
ســازمــان،  فــرم هــای  مطابق  را  خویش  تقاضانامه 
اصل  همچنین  و  معاماتی  کد  دریافت  فرم های 
برای  ملی  کارت  و  گذرنامه  یا  شناسنامه  تصویر  و 
ایرانیان با سرمایه با منشأ خارجی و اصل و تصویر 
ــه  ــی ک گــذرنــامــه بـــرای اشــخــاص خــارجــی )درصــورت
تصویر  و  اصــل  و  باشد(  حقیقی  شخص  متقاضی 
ــدرك تأسیس  ــ ــه، م ــدارك مــشــاب ــ یـــا مـ اســاســنــامــه 
ــده مــشــخــصــات و حــــدود و  ــن ــان ده ــش و مــــدرك ن
حقوقی  شخص  مجاز  امضای  صاحبان  اختیارات 
به  باشد(،  حقوقی  شخص  متقاضی  )درصورتی که 

سازمان ارائه نماید.
توسط  مدارك  ارائه  دستورالعمل  این   ۲ ماده 
متقاضی را به سازمان پیش بینی نموده است؛ اما 
بر اساس تبصره 3 ماده ۲ سازمان می تواند وظایف 
تطبیق  و  مدارك  دریافت  برای  را  خود  اختیارات  و 

مالی،  نهادهای  بــه  مـــدارك  اصــل  بــا  ــا  آن ه تصویر 
و  بــهــادار  اوراق  مرکزی  ســپــرده گــذاری  شرکت های 
تسویه وجوه تفویض نماید؛ اما این تفویض باعث 
به حال  این اشخاص تحت نظارت،  که  نمی شود 
ــان موظف  ــازم گــردنــد و در هــر حـــال س خـــود رهـــا 
وظایف  انــجــام  نحوه  و  ــان  آن عملکرد  بــر  کــه  اســت 
سرمایه گذار  بــا  تعامل  خصوص  در  تفویض شده 
دریافت  از  پــس  ســازمــان  نماید.  نــظــارت  خــارجــی 
مدارك مورد نیاز آن ها را بررسی نموده و در صورت 
مقتضی مبادرت به اعطای مجوز می نماید. بعد از 
سرمایه گذار  بر  نظارت  اعمال  جهت  مجوز،  صدور 
خارجی از حیث رعایت سقف مجاز سرمایه گذاری و 
بازارهای  قانونی، بورس ها،  رعایت حدنصاب های 
از بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی  ج  خار
سپرده گذاری  و  معاماتی  سامانه  هستند  موظف 

اوراق بهادار خود را به گونه ای تنظیم نمایند.
باید  ســازمــان  ــواهــی،  گ صحت  احـــراز  از  بعد 
مجوز  دارای  ایرانی  شخص  سرمایه  انتقال  میزان 
بانک  گــواهــی  مطابق  را  ایـــران  داخــل  بــه  معامله 
به عنوان سرمایه دارای منشأ خارجی ثبت و تأیید 
نماید. بر اساس ماده 8 این دستورالعمل، تملک 
ناشران  توسط  صادره  بهادار  اوراق  سایر  معامله  و 
ایرانی- به غیر از سهام پذیرفته شده در بورس ها و 
که سرمایه گذاری در آن ها  ج از بورس  بازارهای خار
از  اســت-  خــارجــی  ســرمــایــه گــذاری  آیین نامه  تابع 
گواهی سپرده  قبیل اوراق مشارکت، اوراق صکوك، 
ــه گــذاری صــنــدوق هــا  بــانــکــی و واحـــدهـــای ســرمــای
ــافــت مجوز  تــوســط اشــخــاص خــارجــی پــس از دری

مقرراتی  تابع  و  مجاز  و  محدودیت  بدون  معامله، 
ایرانی الزم االجرا است،  برای اشخاص  که  دانسته 
بــرای  را  قــانــون گــذار وظــایــفــی  مــجــوز،  اخــذ  از  بعد 

سرمایه گذار خارجی تعیین نموده است:
ارائه اطاعات، اسناد و مدارك الزم به سازمان  ●

که  مراجعی  یا  بورس  از  ج  خار بازار  یا  بورس 
دستورالعمل   9 )ماده  می کند  تعیین  سازمان 

اجرایی سرمایه گذاری خارجی(؛
ارائه اسناد، مدارك یا اطاعات معامات اوراق  ●

که  خارجی  ناشران  و  ایرانی  ناشران  بهادار 
کرده  دریافت  سازمان  از  را  خود  انتشار  مجوز 
)تبصره  باشند  رسیده  ثبت  به  سازمان  نزد  یا 

3 ماده 9(.

6- نتیجه گیری
با جمع بندی تمامی موارد پیش گفته در این 
تأسیس  قــانــون  وجــود  بــا  گفت،  مــی تــوان  نوشتار 
بــازار  چهل ساله  عملکرد  و   1345 مصوب  ــورس  ب
درك  بــا  قــانــون گــذار  آن،  اســـاس  بــر  کــشــور  سرمایه 
قصد  کــشــور،  اقتصاد  بخش  رشــد  بــه  رو  نیازهای 
ایـــجـــاد بـــــازاری مــتــشــکــل و نــظــام مــنــد بـــر اســـاس 
این  را در  کــشــور  اقــتــصــادی  ضـــرورت هـــای جــدیــد 
اوراق  بازار  با تصویب قانون  که  برهه زمانی نموده 
گام های نوینی در این مسیر  بهادار در سال 1384 
ــت. ســرمــایــه گــذاری خــارجــی در  برداشته شــده اس
است  فعالیت هایی  از  یکی  به عنوان  سرمایه،  بازار 
این  ایـــن رو  از  ــت،  اس امکان پذیر  بـــازار  ایــن  در  کــه 
با  سرمایه  بــازار  مادر  قانون  با  همسو  باید  فعالیت 
دو  تصویب  هرچند  شــود.  نگریسته  تــازه تــری  دیــد 
آیین نامه در این خصوص یعنی آیین نامه اجرایی 
توسعه  چــهــارم  برنامه  قــانــون   15 مـــاده  »ج«  بند 
و  بـــورس  در  خــارجــی  ســرمــایــه گــذاری  آیین نامه  و 
برای  را  وسیعی  پنجره  ــورس  ب از  ج  خــار بــازارهــای 
گشود،عدم  سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه 
به  نسبت  آن هـــا  همه جانبه  شــمــول  و  جامعیت 
که به چشم  از بزرگ ترین نواقصی است  بازار،  این 
کشور  کاالیی  بورس  بخش  در  بنابراین  می خورد، 
مقررات  در  بورسی  بازار  این  تصریح  عدم  دلیل  به 
بازار سرمایه-  مربوط به سرمایه گذاری خارجی در 
ــرض اعــطــای مــجــوز شـــورای عــالــی بـــورس، به  بــا ف
قانون  خارجی-  سرمایه گذاری  جهت  کاال  بــورس 

تشویق و حمایت وارد این چرخه می شود.

بـــازار  ــه گــذاری خــارجــی در    ســرمــای
فعالیت هایی  از  یکی  به عنوان  سرمایه، 
است،  امکان پذیر  بــازار  ایــن  در  که  اســت 
از ایــــن رو ایـــن فــعــالــیــت بــایــد هــمــســو با 
قانون مادر بازار سرمایه با دید تازه تری 
ــود. هــرچــنــد تــصــویــب دو  ــ نــگــریــســتــه ش
یــعــنــی  ــوص  ــصـ خـ ــن  ــ ایـ در  ــیـــن نـــامـــه  آیـ
بــنــد »ج« مـــاده ۱۵  آیــیــن نــامــه اجـــرایـــی 
قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه 
ــورس و  ــ ســـرمـــایـــه گـــذاری خـــارجـــی در ب
بازارهای خارج از بورس پنجره وسیعی 
بازار  در  خارجی  سرمایه گذاری  بــرای  را 

سرمایه گشود. 


