هب انم خدا

آيیننامة سرمايهگذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس

هیأت وزیران در جلسة مورخ  1389/1/29بنا به پیشنهاد شماارة  221159ممورخ 1387/1/22

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد به بند  3مادة  4قانون بازار اوراق بهادار جاهموری اسمیمی ایمران -
مصوب " -1384آيیننامة سرمايهگذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس" را به شمر
زیر موافقت ناود:

مادة  -1اصطالحات و واژههای مندرج در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میروند:
 .1قانون :قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  -مصوب - 1384
 .2شورا :شورای عالی بورس و اوراق بهادار
 .3بورس :بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا
 .4بازار خارج از بورس :بازار خارج از بورس دارای مجوز از شورا
 .5سازمان :سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة  5قانون
 .6شخص خارجی :هر یک از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب میشود:
الف) شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد.
ب) هر شخص حقوقی که در کشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.
ج) هر شخص حقوقی ثبت شده در ایران که مجموع سهام اشخاص موضوع قسمتهای (الف)
و (ب) در سرمایة آن بیش از پنجاه درصد باشد .در صورتیکه صندوق سرمایهگذاری با سرمایه
متغیر ،شخص خارجی قلمداد شود ،تا زمانی که سهم اشخاص موضووع قسومتهای (الوف) و
(ب) در سرمایة آن به  40درصد تنزل نیابد ،همچنان خارجی تلقی خواهد شد.
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 .7متقاضی :شخص خارجی یا شخص ایرانی با سرمایة دارای منشأ خارجی کوه طبو موادة ،4
تقاضای دریافت مجوز معامله را به سازمان ارائه داده است.
 .8مجوز معامله :مجوزی که براساس این آییننامه به منظور خرید ،فروش یوا خریود و فوروش
اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس از سوی سازمان به متقاضی اعطا میشود.
 .9سرمایهگذار خارجی :شخص خارجی که مجوز معامله را از سازمان دریافت نموده باشد.
.10

سرمایهگذار خارجی راهبردی :سرمایهگذار خارجی که قصود تملوک بویش از ده

درصد ( )10%سهام یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس را دارد ،یا پس
از تملک سهام یک شرکت پذیرفتهشده در بورس یا بازار خارج از بورس یوک کرسوی هیوأت
مدیرة آن شرکت را در اختیار بگیرد.
.11

وجوه قابل انتقال :مبلغی به ریال که براساس تبصرة ( )1مادة  10محاسبه و اعالم

میشود.
.12

عایدات سرمایهای :تفاوت قیمت فروش اوراق بهادار با قیمت خرید آن است.

مادة  -2اشخاص خارجی با رعایت این آییننامه و پس از دریافت مجوز معامله ،مجاز به معاملة اوراق
بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله میباشوند .سوایر
مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بوورس ،هموان
مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.
مادة  -3سورمایهگذار خوارجی مجواز اسوت توا سوقفهای تعیینشوده در قوانون تشووی و حمایوت
سرمایهگذاری خارجی  -مصوب  - 1381در بورس یا بازار خوارج از بوورس سورمایهگذاری
کند ،مگر اینكه شورا در برخی موارد محدودیتهایی را درنظر بگیرد.
مادة  -4اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بوورس
باید اطالعات و مدارك الزم را به همراه تقاضانامهای براساس فرمهوای سوازمان بوه سوازمان
ارائه نمایند.
تبصره ( )1اشخاص ایرانی میتوانند بهمنظور استفاده از تسهیالت و مزایای پیشبینی شوده در
مادة  10این آییننامه برای سرمایهگذاری آن بخش از سرمایههای خود که منشأ خارجی
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دارد ،در بورس یا بازار خارج از بورس ،با ارائة اطالعات ،مدارك و تقاضوانامة موضووع ایون
ماده به سازمان ،مجوز معامله دریافت نمایند.
تبصره( )2متقاضی موظف است هرگونه تغییر در اطالعات ارائوه شوده را بوه سوازمان مونعكس
نماید.
تبصره( )3مدارك موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شوند و به ترتیبوی کوه
سازمان تعیین میکند به تائید مراجع صالحیتدار برسند.
مادة  -5سازمان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از دریافت اطالعات و مدارك کامو موضووع
مادة  ،4مجوز معامله را صادر و به متقاضی یا نمایندهی وی اعالم کند.
مادة  -6شخصی که مجوز معامله دریافت میکند موظف است به درخواست سازمان اطالعات ،اسوناد
و مدارك الزم را به سازمان ،بورس یا بازار خارج از بورس یوا مراجوع دیگور ارائوه نمایود .در
صورتی که وی ،اطالعات و مدارك مربوطه را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نكنود،
سازمان میتواند مجوز معامله سرمایهگذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار ،تعلی یا
لغو نماید .در این صورت سرمایهگذار خارجی در دوران تعلی یاد شده یا پس از لغوو مجووز
خرید ،فقط دارای ح فروش اوراق بهاداری که به نام خود خریده است ،میباشد.
مادة  -7محدودیت تملک سهام توسط سرمایهگذاران خارجی غیر راهبوردی در هور بوورس یوا بوازار
خارج از بورس ،به شرح زیر است:
 )1تعداد سهام در مالكیت مجموع سرمایهگذاران خوارجی نبایود از بیسوت درصود ()20%
مجموع تعداد سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست
درصد ( )20%تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خوارج از بوورس
بیشتر باشد.
 )2تعداد سهام در مالكیت هر سرمایهگذار خارجی در هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا
بازار خارج از بورس نمیتواند از ده درصد ( )10%تعداد سهام آن شرکت بیشتر باشد.
تبصرة ( )1بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطالعرسانی موظف است ابزارهای الزم
به منظور اجرای این ماده را فراهم نماید.
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تبصرة ( )2در صورتیکه سازمان پس از بررسی ،تشخیص دهد که نصاب بنود ( )2در
اثر فع سرمایهگذار خارجی غیرراهبردی نقض شده اسوت ،سورمایهگذار خوارجی بوه
عنوان سرمایهگذار راهبردی تلقی میشود.
تبصرة ( )3محدودیتهای اعمال شده برای تملک سهام بانکها و نهادها و واسطههای
پولی موضوع مادة ( )5قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهوارم توسوعه اقتصوادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصو چهو و
چهارم ( )44قانون اساسی  -مصوب  - 1387در این آییننامه نیز الزمالرعایه است.
مادة  -8سرمایهگذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمیتواند تا دو سال بدون مجووز سوازمان،
اص سهام خریداری شده را بفروشد .فروش اینگونه سهام مستلزم رعایت مقررات معامالت
عمده سهام در بورس یا بازار خارج از بورس میباشد.
تبصرة ( )1در صورتیکه بهعلت افوزایش سورمایة شورکت مربوور ،درصود مالكیوت
سرمایهگذار خارجی راهبردی بهگونهای کاهش یابد که وی از شومول تعریوف بنود 9
ماده ( )1خارج گردد ،مقررات سرمایهگذار خارجی غیرراهبردی بر وی حواکم خواهود
شد.
تبصرة ( )2فروش ح تقدم سهام از محدودیتهای این ماده مستثنی است.
مادة  -9معاملة سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس ،توسط نهاد مالی که
شخص خارجی محسوب میشود ،مشمول محدودیتهای ایون آئینناموه نیسوت و مشومول
همان محدودیتهایی است که نهادهای مالی مشابه ایرانی دارند ،مشرور به اینکه:
 .1نهاد مالی یاد شده مجوز تأسیس یا فعالیت خود را طب قوانون و مقوررات مربوور بوه آن ،از
سازمان دریافت کرده باشد.
 .2معامالت یاد شده به تشخیص سازمان و به منظور ارایة خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیو
تعهد خرید سهام صورت پذیرد.
مادة  -10اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجووز معاملوه ،مجواز بوه افتتواح حسوابهای ارزی و
ریالی ،انتقال ارز به داخ ایران و تبدی آن به ریوال و بوالعكس در بانکهوای ایرانوی بورای
انجام عملیات بانكی و سرمایهگذاری خود هستند .انتقال اص سرمایه ،عایدات سورمایهای و
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سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معاملوه ،بوه خوارج از ایوران بوا رعایوت
مقررات ارزی کشور و سایر ضوابط و مقررات مربور مجاز خواهد بود .بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران موظف است ،معادل ارزی وجوه قاب انتقال را که به شرح تبصره ( )1محاسبه
و اعالم میشود ،در صورت تکنرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبكه رسمی کشور ،و در غیر
این صورت به نرخ بازار آزاد ،در اختیار سرمایهگذار خارجی یا سرمایهگذار ایرانی دارای مجوز
قرار دهد .در شرایط خاص به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبلو یادشوده
طی یكسال و به فاصله چهار ماه و در اقسار برابر قابو پرداخوت اسوت .دسوتورالعم الزم
برای اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابوال ایون آیینناموه ،بوه تصووی

وزارت اموور

اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد رسید.
تبصره( )1وجوه قاب انتقال به درخواست سرمایهگذار خارجی یا سرمایهگذار ایرانی دارای
مجوز معامله ،توسط سازمان محاسبه و به بانک مرکزی اعالم میگوردد .ضووابط مربوور بوه
چگونگی تعیین منشأ خارجی سرمایه و چگونگی محاسبه وجووه قابو انتقوال بوه پیشونهاد
سازمان به تصوی شورا میرسد.
تبصره( )2هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از کشور که در مقررات وضع شده یا میشود ،شام
وجوه قاب انتقال ،نمیگردد.
تبصره( )3در صورتی که شخصی ایرانی دارای سرمایه بوا منشوأ خوارجی یوا سورمایهگذار
خارجی ،مجوز سرمایهگذاری خارجی موضوع قانون تشوی و حمایت سرمایهگذاری خارجی
 مصوب  - 1381را دریافت نموده باشد ،عالوه بر تسهیالت موضوع ایون مواده ،از مزایوا وتسهیالت پیشبینی شده در قانون یاد شده از جمله تسهیالت پیشبینی شده بورای نقو و
انتقال سرمایه خود به داخ یا خارج از ایران نیز برخوردار است.
مادة  -11موارد زیر از شمول موواد ( )7و ( )8خوارج اسوت و مقوررات الزم در موورد آنهوا براسواس
بندهای ( )14( ،)13و ( )15مادة ( )4قانون به تصوی شورا میرسد:
 -1سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس کوه همزموان در بوورس یوا
بازار خارج از بورس کشور دیگری پذیرفته شدهاند.
 -2آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یوا بوازار خوارج از بوورس کوه بورای
معامله اشخاص خارجی در کشور دیگر به هر طری اختصاص یابد.
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 -3اوراق بهادار صادر شده توسط ناشر خارجی کوه در بوورس یوا بوازار خوارج از بوورس ایرانوی
پذیرفته شده باشند.
 -4آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خوارج از بوورس کوه بصوورت
ارزی معامله میشوند.
مادة  -12تملک سایر اوراق بهادار از قبی اوراق مشارکت برای سرمایهگذار خارجی توابع سوقفهای
تعیینشده توسط شورا خواهد بود.
مادة  -13دستورالعم اجرایی این آییننامه به تصوی شورا میرسد ،در دسوتورالعم اجرایوی ایون
آییننامه ،تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان ،قاب تفویض به بورسها ،بازارهوای
خارج از بورس ،کانونها ،شرکتهای سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسوویه وجووه و
کارگزاران میباشد .در صورت تفویض ،سازمان موظف است بر عملكرد اشخاص یواد شوده
نظارت نماید.
مادة  -14از تاریخ ابال این آییننامه ،آییننامة اجرایوی بنود (ج) موادة ( )15قوانون برناموة چهوارم
توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  -مصوب  – 1384موضووع
تصوی نامة شمارة /15619ت 33070هو مورخ  1384/3/16لغو میگردد.
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