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چیست؟بورس امالک 
بورس چیست و شامل چیزهایی است؟✓

"بناااراصنول"برای پاسخ به این سوال مهم بهتر است به استاندارد بین المللی در اینن صونوت ت نت اننوا  : پاسخ✓

ل هنای ین  مراجعه کنیم که توسط فدراسیو  بین المللی بورس ها منتشر شده است و البته این اصول به انوا  حندا 

.بورس  ذکر شده است

.آنچه در ادامه آمده است پاسخ به سوال فوق بر اساس سند اصول بازار است✓

هنا و سااما  یافتگی به معننی وجنود ابرارهناه نهاد. بورس ها را بااارهای سااما  یافته و  انونمند و صودانتظام می دانند✓

ت بنرای به وجود  وانین و مقنررا انونمندی . انجام ارضه و تقاضا را تسهیل می کند انونی است که بااارهای مشخص و 

ارکت صودانتظامی به ااتبار حقو ی و  انونی اشاره دارد که بورس می تواند برای صنود و مشن. دارداشاره بورس نظارت بر 

ا  کنندگا  در بااار مقررات وضع کند و  درت و اصتیار کافی دارد که آ  مقررات را الرامنی کنند و اا رااینت آ  انمینن

. یابد



تعاریف
ی کنه در هستار یا شخویتی است که بااار را اداره می کنده صرفنظر اا روش یا شکل سااما  بااار یا م ونوتت: بورس ✓

.آ  معامله می شود

.شامل واسطه هاه مشتریا ه تامین کنندگا  و مشترکا  انالاات بااار: استفاده کنندگان بازار✓

واحند )منظور اا امالک ابارت است اا امین و ساصتما  در مقیاس هنای مختلنا اا ین  مجتمنع سناصتمانی : امالک✓

ری و و با کارهای متفاوت شامل مسکونیه ا امتیه درمانیه صننعتیه صندماتیه تجنا( واحد بررگ)تا ی  شهرک ( کوچ 

.نیر ایرساصت های ساصتمانی شامل آاادراهه بررگراهه آب و فاضالبه گااه مخابرات امثالهم

واهند این تعریا در وا ع  لمرو فعالیت بورس امالک است که شورای االی بنورس و اورا  بهنادار آ  را تعینین ص: تذکر✓

.کرد



بورس امالک هب حل هچ مسائلی کمک خواهد کرد؟
در سرمایه گذاری امالک با هدف کمک به خانه دار شدن، مصوون سوازی ( سرمایه های خرد)فراهم کردن مشارکت عموم مردم 1.

پس اندازها در مقابل تورم، و بهره مندی از فرصت سرمایه گذاری 

تسهیل تشکیل سرمایه در بخش امالک و زیر ساخت ها2.

کمک به مولدسازی امالک بخش عمومی دولتی و غیر دولتی و باز آفرینی شهری3.

کمک به سریع سازی، انبوه سازی، صنعتی سازی، ابر پروژه سازی، استانداردسازی و ارزان سازی ساختمان4.

ایجاد بازار منسجم اجاره داری شرکتی5.

کشف قیمت و ارتقای شفافیت اطالعاتی و معامالتی 6.

کمک به نقدشوندگی7.

ایجاد ابزارها و نهادهای تخصصی برای سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش امالک و زیرساخت8.

سورمایه تسهیل فعالیت های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، تفریحی، فرهنگی، درمانی، اقامتی و خدماتی با کاهش نیواز بوه9.

گذاری ثابت

جهش تولید/ کمک به رونق10.

تسهیل واگذاری امالک مازاد به بانک ها11.



صصی جدید است؟توجیه ک (اوراق بهادار تهران، فرابورس اریان، بورس کاال)آیا ظرفیت  فعلی بازار سرماهی   تخ
تشکیل یک بورس 

ننده 

عدم توفیق ابزارهای موجود از جمله صندوق های زمین و ساختمان1.

ایی تامین مالی ناکافی بخش امالک و زیرساخت از بورس های فعلی به دالیل متعدد و از جمله عودم آشون2.

کافی با این صنعت و فقدان مقررات کافی

تخصصی بودن بخش امالک و زیر ساخت3.

تامین مالی بخش امالک/ کمبود ابزارهای مالی مناسب سرمایه گذاری4.

عمومی غیور دولتوی در پوروژه هوای / فقدان مقررات و ابزارهای مناسب برای جلب مشارکت بخش دولتی5.

امالک و زیرساخت در بازار سرمایه 

روش های متفاوت و تخصصی ارزیابی و ارزش گذاری ابزارهای مالی امالک و زیر ساخت6.

تمایل عمومی به سرمایه گذاری در امالک7.



.ندساختمان هایی که از طریق بازار مالی بورس امالک تامین شده ا•
ن دهی، صندوق های زمیاجارههایشرکتهاآنمشتریانکهامالکی•

.و ساختمان، یا صندوق های پروژه هستند

ازباراه و نهاداهی بورس امالک

(اولویت اول)مالی بازار 

(اولویت دوم)فیزیکیبازار 



نهاداهی مالی رد بورس امالک
:گرانواسطه •

بازارساز/گرمعامله / کارگزارمعامله گر/ کارگزار•
گان مشاوران سرمایه گذاری، تولیدکنند)واسطه های اطالعاتی•

( و تهیه کنندگان شاخص های قیمت

شرکت های توسعه امالک•

شرکت های پروژه•

شرکت های بهره برداری•

شرکت های مهندسی فروش و مدیریت بازاریابی•

تامین سرمایه مسکن•
DEBTاستقراض •
EQUITYمشارکت •

....(راه، جاده، سد، )تامین سرمایه زیرساخت •
DEBTاستقراض •
EQUITYمشارکت •

(REITs)شرکت اجاره داری •
(درمانی، گردشگری)مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، خدماتی •

SPEیا SPV( امالک)شرکت های مدیریت دارایی •

صندوق سرمایه گذاری در امالک و مستغالت•
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان•
صندوق سرمایه گذاری پروژه •
جسورانهصندوق •
صندوق های بازارگردانی•



مالی رد بورس امالکازباراهی  
Equityسهام 1)

عادی1)

کامل در سود/ ممتاز با حداقل سود و مشارکت محدود2)

Unitواحد های سرمایه گذاری 2)
کامل در سود/ با حداقل سود تضمین شده و مشارکت محدود 1)

عادی2)

ممتاز3)

عادی قابل تبدیل به دارایی 4)

Debtاوراق بدهی 3)
اجاره محدود و معین /با نرخ سود1)

قطعیسود / اجاره مشارکت کامل در سود /با سود2)

(صفرکوپن)سودبدون3)

به سهام و یا واحد سرمایه گذاری/ بدهی قابل تبدیل به ملک اوراق 4)



عوامل کلیدی موفقیت بورس امالک
شأن و جایگاه قانونی و حمایت نظام1)

تدوین و تصویب قانون بورس امالک ایران جهت تسهیل ایجاد و عملیات ابزارها و نهادهای مالی خاص آن2)

، جلب مشارکت ذی نفعان اصلی شامل وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، نهادهای عمومی غیر دولتی، زمین داران3)
، بانک ها(صندوق های بازنشستگی)سرمایه گذاران نهادی

کننده ی فعالیتتسهیلمقرراتتصویبدربهاداراوراقوبورسسازمانحمایت4)

سازوساختهایریسکمدیریت5)

(حمایت اداره ثبت و اسناد)تسهیل معامالت امالک 6)

ساختجایبهاجارهبهدولترویکرد7)

امالکبورسقویمدیریتوسازمان8)

قوانین مالیاتی تسهیل کننده 9)

شکل گیری نهادهای مالی تخصصی در زمان مناسب10)

استفاده از مزیت های زیرساخت های موجود بازار سرمایه 11)



ریسک اهی بورس امالک
تضاد منافع ناشی از حضور مستقیم بورس امالک به عنوان یک بازیگر فعال1)

معامالت بورس امالککنندهمحدودوبازدارندهمقرراتوقوانین2)

موجودهایبورسبافعالیتقلمرویتداخل3)

عدم استقبال از پروژه های زیرساختی در نبود مشوق های الزم و ابزارهای پوشش دهنده ی ریسک4)

سامانه معامالت 5)



اصول بورس امالک
سازمان و عملیات-1

دسترسی به بازار-2

پذیرش و افشاء محصوال ت مالی مورد داد و ستد-3

معامالت-4

پایا پای و تسویه-5

زیر ساخت فنی-6

مدیریت ریسک-7

امکانات حل و فصل اختالفات، رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران و داوری-8

نظارت، بازرسی و اجرائیات-9

حمایت از سرمایه گذاران-10

اصول کرداری کسب و کار-11

شفافیت-12

سرمایه گذاری خارجی-13

رعایت توصیه های فدراسیون جهانی بورس ها-14



عملیاتسازمان و -1

:باید دو چیر را دارا باشندارائه ی ابرارهای مناسب داد و ستد بورس ها برای 

ارائه ابزارهای 
مناسب معامالتی

منابع املیاتی 
(عملیات)کافی

ایرساصت های 
(سازمان)ساامانی



اداهمسازمان و عملیات-1

تأمین وجوه ساامانی. ح

سامانه ها. ا

ایر ساصت مقرراتی. و

ساصتار ساامانی. ه

پایش مشارکت کنندگا  . د

مشارکت کنندگا  بااار. ج

اساسنامه . ب

شأ  و جایگاه  انونی. الا



الزامات ناظر بر  مشارکت 
:کنندگان 

شرایط بی طرفانه ی تعیین ( الف•
شایستگی

تجربه( ب•

ساختار( ج•

آیین نامه ی کفایت سرمایه( د•

مسائل انضباطی( ه•

حقوق و تعهدات( و•

مجاز شمردن مشارکت 
کنندگان بازار های خارجی 

عضو فدراسیون جهانی 
بورس ها

:الزامات معامله گران

آموزش ساختار یافته( الف•

گذراندن آزمون( ب•

مشارکت کنندگان   بازار-ج



زیرساخت های 
مسئولیت 

نظارتی

دفعات پایشگری( الف

حدود اختیارات( ب

اقدامات و برخوردها در صورت (ج
عدم رعایت قوانین ومقررات

تدوین تعهدات و 
وظایف مشارکت 

کنندگان بازار برای 
گزارشگری مالی و 

)+(معامالتشان

نظارت بورس باید 
موارد زیر را 

:دربرگیرد

کفایت سرمایه( الف
حدود تملک( ب
کمیت و کیفیت وثیقه ها( ج
آیین نامه های رعایت دستورالعمل داخلی( ه
اصول کرداری و رفتاری بازار( و

پا یش  مشارکت  کنندگان-د



سازمانیساختار _ ه

ساختار سازمانی مدون

کارکنان واجد شرایط و متناسب با شغل شان

وجود واحد منابع انسانی برای جذب و حفظ کارکنان و   اجتناب از 
(افزایش وفاداری و ماندگاری کارکنان)ریسک کار گشت باال 



ورس  آنیی انهم اهی ب : زریساخت مقرراتی -و

رویه های حق 
رجوع

پذیرش 
(ابرارها)

معامالت 
شامل شفافیت
و گرارش دهی

مشارکت 
کنندگا  بااار

تخلفات 
انضبانی و 
جرائم

پایاپای و 
تسویه



ساماهن اه-ز
ظرفیت کافی برای اطمینان یافتن از عملیات یک

بازار منظم و انجام کسب و کار بورس

پیش بینی و تنظیم 
سناریوهای فاجعه و 

طرح های رویدادهای 
احتمالی

آزمون رویه های پشتیبان در 
چارچوب زمانی منظم



تأمین وجوه-ح

دست کم سه )وجود طرح کسب و کار

شالوده ی سالمت مالی بورس ( ساله

0است

منطبق با گزارشگری مالی 
استانداردهای گزارشگری مالی 

المللیبین



دسترسی  هب بازار -2
حقوق برابر برای( الف

همه ی کسانی که 
دسترسی دارند

نبود رفتار تبعیض آمیز یا گزینشی•

مجاز نبودن تفاوت قائل شدن در برخورد با استفاده کنندگان •

وضع رویه هایی ( ج
که مشارکت کنندگان
را به موارد زیر پای 
بند کند و نظارت 
:کافی برقرار کند

شایستگی•

درستی•

سالمت مالی•

مرجعیت بازار•

تصریح در آیین (د
نامه ها و نظام 

:بورس های نامه

شرایط و موقعیت های دسترسی برابر به بازار، از جمله شرایط ناظر بر سالمت مالی و اصول اخالقی کسب و کار•

حرفه ای بودن واسطه گری ها و کارکنانشان•

حداقل سرمایه الزامی و توانایی پرداخت واسطه گری ها•

.ابزارهای رعایتی که حافظ دوام  و ارزش آفرینی واسطه گری است•

اجرائیات و رویه های انضباطی شامل اعمال جرائم•

مدیریت تضادهای منافع در میان و درون استفاده کنندگان•



پذریش و افشای محصوالت  مالی مورد  معامله-3

21

(بااارهایشاصصوبااارثباتونقدشوندگییاولیهشروط)سهامدارا دستدرکافیسهامتعدادوکافیاندااه ی
هاشرکتبرموثرمالیوکاروکسبانالااتگسترده یممکنحدتاومو عبهافشای
هاشرکتتوسطمالیانالااتمنظمافشای
معاملهموردمالیم ووتتدرسرمایه گذاریپتانسیلوریس ماهیتهافشای

فرامرایمعامالتوپذیرشااحمایت
شده اندپذیرفتهمشترکمالیم ووتتآنجادرکهبااارهاییمیا مقرراتیمشترکهماهنگی

 پذیرشهایرویه
پذیرشپرونده هایپردااشامانیجدول
پذیرشهرینه های
هاشرکتروااراشحدا ل
الراماتسایر

در صورت تقسیم مسئو لیت پذیرش با  نهاد نظارتی باید مشخص شود تصمیم نهایی با کیست(  د

فرایند پذیرش باید از مدت کافی برخوردار باشد تا اطمینان حاصل شود تمام الزامات بورس رعایت می ( ه
شوند اما نباید زیاد طول بکشد



معامالت-4
کنندگا استفادهبهبورسپاسخ گوییمسئولیتکاملتوصیا

ردیابی ابلمستنداتانجیره یگذارد دسترسدر(audit trail)ناظما وگذارا سرمایهبرایهاتراکنش

ناظما بهمظنه هاوها یمتنمایشوهاصاپردااشهدرمشارکت کنندگا یکسا دسترسیاثبات

 شوندگینقدوشفافیتمواانه یکرد ل اظبابااارشفافیتاایافتنانمینا

:دهندانجاممعامالتمورددررازیراقداماتبایدهابورس
هاتراکنشعمومیافشایطریقازشدهموازنهشفافیتارتقاءوترویج

ستدهاودادمقرراتیتعلیقها،سفارشاجرایبهترینینامهآئینمانندستدها،ودادهاینامهآییناجرایوتدوین

هاگریواسطهعملیاتظرفیتازشفافیتایجاد

خارجیوداخلیبازیگرانتعهداتوحقوقیکسانیومضاعفهاینامهنظامازاجتنابفرامرزی،معامالتامکانایجاد

مانندعمومیمنافعحافظاستانداردهایازاطمینانحصولجهتیکدیگرهایتالشبهمالینظارتینهادهایاحترام
بهاداراوراقبازارکاراییوشفافیتافشاء،استانداردهای



پایاپای و تسوهی-5

:بپردازدمنظوراینبرایزیرمواردبهبایدبورس
درستتسویهوهنگامبهپایاپایبرایکافیترتیباتتدارک

مرزیفرایتسویهوپایاپایآسانی

توسعهوایجادCSDتمهیداتوقراردادهاوزداییکاغذزدایی،تحرکملی،های
گیریوامودهیوام

بهاداراوراقصنعتفرایندهایاجرایواستانداردسازیدرمشارکت

امانی،وجوهمؤسساتبهادار،اوراققراردادها،اموال،شاململی،قوانیندربهاداراوراقتملکتصریحازیافتناطمینان
مالیاتوورشکستگی

گروههایاستانداردمانندالمللیبیناستانداردهای البدرتراکنشفوریوایمنکاراهیتسویهامکا بر راری
:المللیبینبهاداراورا صدماتانجمنو30



زریساخت فنی-6

انکنندگاستفادهنیازهایتأمینبرایکافیظرفیتازبایدبازاراطالعاتفناورییسامانه
باشدآتیرویدادهایهایرویهوپشتیبانهایسامانهشاملوبرخوردار

جاز،مغیردسترسیریسکارزیابیشاملهاسامانهوبازارافزارهایپیوندیطرفانهبیارزیابی
.طبیعیحوادثو(هکرها)گرانرخنهحمالت،انسانیهایخطاداخلی،عیوبوهاخرابی



مدرییت ریسک-7

توسطخارجییاداخلیمالیهایسامانهباتعاملهایریسکجملهازها،سامانهریسکیهایمعرضبررسی

پرداختهایسامانهوبانکداریمشتقات،خارجی،ارزبازارهایشاملناظمان

بهادار،اوراقخریداعتباریحسابهاینقدیحاشیهالزامات،تملکحدودمانندراریسکمدیریتابزارهایبایدبورس

مشارکتتواناییوبازارمالیسالمتازتاکندتعبیهرااینهامانندوبازارقیمتبهگذاریقیمتهایسامانهسرمایه،حداقل

.یابداطمینانکنندگاناستفادهمقامدرتعهداتشانانجامبرایبازارکنندگان



کایا-8 کاانت حل و فصل اختالف، رسیدگی هب ش ت و داوری ام

امکانات رسیدگی به شکایات سرمایه گذارا  در رابطه با رفتار واسطه گری ها

رسیدگی به شکایات در حدود  انو  و با حداکثر سرات



نظارت و بازرسی و اجرائیات-9
وجود اطالعات الزم برای اطمینان یافتن از بازرسی کافی برای نظارت و اجرائیات

وجود نهاد انتظامی اوراق بهادار با اختیارات و اجرائیات گسترده و امکان نظارت بر بازیگران

شفافیت اجرائیات

در صورت تقسیم مسئولیت های انتظامی( انتظامی)تدوین مسئولیت های انتظامی بورس و سازمان ناظر 

گزارش بورس در مورد تخلفات به سازمان ناظر 

برای دوره ی زمانی معقول.... نگهداری مدارک داد و ستدها و صورت های مالی و داده های نمایه ها، مظنه ها، سفارش ها و 



ران-10 حمایت از سرماهی گذا
تام تهیه ی آیین نامه ها و نظام نامه های افشاء و شفافیت شامل تضمین نامه های

بیمه نامه ها یا مانند اینها: اا جمله وجوه جبرانی 

دسترسی به وجوه جبرانی 

وضع ی  آیین نامه برای جلوگیری اا تضاد منافع برای
CSDکارکنا  بورس و  

تفکی  کرد  وجوه مشتریا  اا حساب های کارگراری و 
الویت داد  به سفارش های مشتریا 



اصول کرداری کسب و کار-11
است؛ گذارا ااتماد سرمایهسطح یکی اا مهم ترین پارامترهای بااارهای نظام یافته 

:  ااتماد ریشه در دو مطلب دارد 

زیر ساخت نظارتی قانون ملی 

.رفتار منصفانه شالوده ی اعتماد است:  نکته 



اداهم-اصول کرداری کسب و کار-11

اصول کرداری کسب
و کار سازمان بین 
المللی بورس های 

اوراق بهادار  
(IOSCO)

(  الف
صداقت و 

انصاف

جدیت و ( ب
پشتکار

امکانات( ج

اطالعات ( د
مربوط به 
مشتریان

اطالعات ( ه
صادره برای 

مشتریان

تضاد ( و
منافع

رعایت( ز

ازار، این اصول ناظر بر بافتار ب✓
و نیووز مشووارکت کننوودگان و 

. مشتریان است 

تعهووودات شووورکت هوووا، ✓
ان کارکنانشان و سرمایه گذار

در این جا پوشش داده نموی 
.شود



قت و انصاف( الف صدا

صدا ت و درستی 
ساا و کار شکل 
گیری  یمت ها 

پرهیز مشارکت کنندگان از 
اقدامات یا اظهارات فریب کارانه

ممنوعیت دستکاری های خاص



کار( ب جدیت و پشت

سرات انجام 
سفارش های 
مشتریا 

اجرای معامالت 
صالص یا سفارش
های شخوی 
کارگرارا  به 
 یمت های 
ااار نردی   یمت ب

و افشای مبنای 
مت بیش یا کم  ی
گذاری 

افشای معامالت 
کارگرارا  برای 
مشتریا  توسط
کارگرارا 

توصیه ی 
ا  مشارکت کنندگ
برای صرید و 
ی فروش باید متک

بر انالاات کافی
دو اتکاء پذیر باش

آشنایی تعهد 
و سپارا  به کسب
کار و وضعیت 
مالی ناشرا 

در موا ع فروش 
اضطراری باید 
ا  مشارکت کنندگ
این کار را با 
مهارت انجام 

دهند



کاانت( ج ام

بررسی احراز شرایط شایستگی و عضویت اعضاء توسط بورس❖
باید کارکنان اعضاء درستکار و متناسب با شغل خود باشند✓

ط بورس  تدوین آیین نامه ی مسئولیت پذیری مالی برای مشارکت کنندگان بازار توس❖
به مخاطره نینداختن وجوه یا اوراق بهادار مشتری توسط مشارکت کنندگان✓

التزام مشارکت کنندگان بازار برای پایش و محاسبه ی کفایت سرمایه و توان باز پرداخت ✓



اطالعات مربوط هب مشتریان-د

کسب اطالعات الزم برای توصیه ی سرمایه گزاری های مناسب به مشتریان▪

مستند سازی چنین اطالعاتی▪
به ویژه جایی که نقش امانت داری وجود دارد✓

تعریف و تحدید اعمال معامالت به صالحدید واسطه گری ها▪



اطالعات صارده ربای مشتریان-ه

o تأیید نامه ی هر تراکنش شامل:
یادداشتی درباره ی اطالعاتی مؤید منصفانه بودن معامله✓

افشاء حقایق مربوط به نقض استقالل در معامله با مشتریان✓

o نگهداری سوابق و مدارک تراکنش ها برای مشتریان و بورس برای:
پاسخگویی در رابطه با بهترین اجرای سفارش ها✓

oافشای وضعیت مالی برای مشتریان، در صورت درخواست، توسط مشارکت کنندگان



تضاد منافع-و

مدیریت تضاد منافع به گونه ای که به مشتریان زیان یا مشکلی وارد نشود❖
بر طرف کردن تضادها با جلب رضایت آگاهانه ی مشتریان به یک تراکنش✓

ساختن دیوارهای چینی✓

های حساس بودن مشارکت کنندگان بازار نسبت به تضادهای منافع بین داد و ستد❖
مشتریان و سایر عملیات کسب و کارشان

پیشنهاد به مشتریان در جهت منافع مشتریان نه افزایش یا کاهش حجم معامالت اوراق بهادار مشارکت کننده✓

منع انجام سفارش شخصی مشارکت کنندگان و کارکنان قبل از انجام سفارش های مشتریان✓



(تطبیق)رعایت-ز
رعایت تعهدات حکومتی و خود انتظام توسط شرکاء و رؤسا یا اعضای هئیت مدیره ی مشارکت کنندگان

استقرار سامانه های نظارت بر حساب کارکنان و رعایت نظام نامه های الزم االجراء توسط واسطه گری ها

:مدون شدن آیین نامه های کرداری برای کارکنان بورس و کارکنان مشارکت کنندگان 

سامانه ای برای گرارش تراکنش های کارکنا  باید استقرار یابد✓
شارکت چنین سامانه ای شامل نیاا به جلب توافق مشارکت کنندگا  برای ثبت و ضبط حساب های دیگر م✓

.کنندگا  است



شفافیت-12

.رفتار منصفانه شالوده ی اعتماد است:  نکته 

آمار ( الف

آمار فعالیت های بازارها و شاخص و مانند اینها، باید توسط واحد آمار تهیه شود•

توصیف روش شناسی گردآوری آمارها•

اطالعات ( ب
بازار 

اطالعات شرکت ها و قیمت ها در اختیار مشارکت کنندگان قرار گیرد•

در دسترس گذاردن گزیده ی داده های بازار با رسانه های مدرن و سنتی و ابزارهای ارتباطی پیشرفته در•
دسترس عموم

معامالت( ج

ه شفافیت روش شناسی معامالت در انطباق با اصول انصاف و برابری و حمایت از سرمای•
قیمت، برابری و درستکاری/ گذاران و پیروی از اصول الویت زمان

نها کنترل معامالت با زنجیره ی مستندات قابل ردیابی، سامانه های دیده بان و مانند ای•



وجود طرح زمان بندی برای لغو محدودیت معامالت خارجی ها در بازار داخلی و ( الف❖
داخلی ها در بازار خارجی

نباید محدودیت های زیر وجود داشته باشد ( ب ❖
مصوبه الزم برای سرمایه گذاری خارجی➢

جود داشته باشدمحدودیت انتقال وجوه نباید و➢

نبود محدودیت یا محدودیت کمینه ساز برای تملک اوراق بهادار➢

ری خارجی-13 سرماهی گذا



توهج شما با تشکر از حسن


