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 چکيده

ين ـامالت اة معه جايگاه مقررات مربوط به حوزة بورس اوراق بهادار باتوجه به حجم گستردامروز

اي  يـژهبخش و نقش روز افزوني كه اين حوزه در اقتصاد كشورها ايفا ميكند، از اهميت و

 يزارهابا كه به يبازار نيتجارت نخست يبه سازمان جهان رانيبرخوردار است. پس از الحاق ا

ار سرعت دچ نيمهكه به  يبازار نياست و نخست رانيا هيبازار سرما شود،يباز م يالمللنيب

 ياديز رايسبو مقررات  نيقوان نكهيا ليخواهد بود به دل هيبازار سرما نيمشكل خواهد شد، هم

ز ا شده استمنطبق ن يالمللنيب نيهنوز با قوان نيقوان نيحاكم است و ا رانيا هيدر بازار سرما

. روري استضها آن قيدق نييو تب هيحاكم بر بازار سرما يمنابع قانون يتمام قيدق يرو بررس نيا

 ميافل هستغنها عقب و آرا كه ما از  هيدر حوزه بازار سرما يالمللنيو مقررات ب نيقوان نيهمچن

جـارت و اني تاز سوي ديگر با توجه به عضويت ناظر ايـران در سـازمان جهـ .ميمدنظر قرار ده

 و ينانعضويت دائمي در اين سازمان در سالهاي نزديك، لزوم بازنگري و اصالح قوضرورت 

بازار  م برمقررات احساس ميشود. مقالة پيش رو، وضعيت قوانين و مقررات و نظام حقوقي حاك

ن جهاني ازماسسرمايه و راهكارهايي را بـراي اصـالح اين مقررات و انطباق بيشتر با مقررات 

 هد.تجارت ارائه ميد
گذار  هيسرما بورس اوراق بهادار، ه،يتجارت، بازار سرما يسازمان جهان :يديکل واژگان
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  2، زینب اصغري1 یخيبهزاد ش
 ،يكيواحد الكترون ،يدانشگاه آزاد اسالمدانشجوي كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل،  1

 .رانيالملل، تهران، ا نيبحقوق 
 .رانيلل، تهران، االم نيحقوق ب ،يكيواحد الكترون ،يدانشگاه آزاد اسالم استاديار، 2
 

 نويسنده مسئول:ميل نام و نشاني اي
 بهزاد شيخی
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تاثير الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر نظام حقوقی 

 حاکم بر بازار سرمایه

http://www.joce.ir/
mailto:bshpm@yahoo.com


 11 -20، ص 1396 بهار،  3قه و حقوق، شماره پژوهش در ف
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 مقدمه
كشورها ايفا مـي  اين گونه ابزارهاي مالي دراقتصادجريان رو به رشد حجم معامالت در بورس اوراق بهادار و نقش مهمي كه امروزه 

يـق و بررسي در اين حوزه سـوق داده اسـت. حقوقـدانان هـم از ايـن قضـيه مسـتثنا نبـوده و اخيراً كننـد، پژوهشـگران را بـه سـمت تحق

به دقت و تعمق بيشتـر در قـوانين و مقـررات حـوزه اوراق بهـادار و جنبـه هـاي حقوقي معامالت اين بخش پرداخته اند. ازسوي ديگر 

راملي در زمينـه تجارت كاالها و خدمات است كه هم اكنون بسياري از كشورهاي جهان سازمان جهاني تجارت، مهمترين سازمان تخصصي ف

به با تطبيق قـوانين و مقررات خود با اصول سازمان، به عضويت آن در آمـده انـد. بسـياري از كشـورها نيز در مرحله مذاكرات الحاق اند و 

قوانين و مقررات خود با اصول سازمان مزبور هستند. هدف از عضويت ناظر، عضويت ناظرين سـازمان درآمـده انـد و در حـال تطبيـق  

از آنجا كه ايـران عضو ناظر سازمان جهاني تجارت است بايد به منظور  1آمادگي براي فرايند الحاق است. آشـنايي بيشتر با سازمان و كسب

 2.اصول اين سازمان، تطبيق دهد الحاق به ايـن سـازمان مثـل همـه اعضا، قوانين و مقررات خود را  با

 يمال يبازارها باشد،يم دتريو تحول در آن شد يبعد كه روند دگرگون نيشدن در ا يمشهود و ملموس جهان اريبس يهااز حوزه يكي

امروزه به  ،يمللال نيب يالحاق به سازمان ها 3است. افتهي ياگسترش قابل مالحظه هيشدن بازار سرما يجهان ،يمال يبازارها انياست. در م

 يشدن را به نام و شكل دهكده جهان يشده است، چرا كه در عصر حاضر، جهان، مقوله جهان ليجوامع تبد يو اساس هماز مسائل م يكي

 ياه بيبرسند، فراز و نش تيدرجه از اهم نيتا ا نكهيا يبرا يالملل نيب يسازمان ها نيهم كن،يل 4ت در واقع به خود قبوالنده است.ارتباطا

تواند  يكنند. به جرأت م يمحتاط و حساب شده كار م اريتعداد اعضاء بس شيخاطر در جهت افزا نيبد ،را پشت سر گذاشته اند ياريبس

شرط الحاق  شيرا قرار داده است كه پ يمقررات و مراحل قانون يكسري دياعضاء جد رشيدر پذ يالملل نيب يرسم يسازمان ها يگفت: تمام

« دولت» د،يعضو جد رشيپذ يجهان برا يالملل نيسازمان ب نيمهم تر متحد به عنوان  لان مثال: در اساسنامه سازمان ملباشد. به عنو يم

 يالملل نيب يقبل از الحاق به سازمان ها يهر كشور يو مقررات داخل نيقوان د،يدانست. بدون ترد يم يرا ضرور تيعضو يبودن متقاض

كشورها بدون  يو مقررات تمام نيانتظار داشت قوان ديو نبا باشد يبل مقررات و منشور آن سازمان مدر مقا ييها ينواقص و كاست يدارا

الحاق به  يكه متقاض ياساس هر دولت كشور نيباشد، بر ا يالملل نيب يسازمان ها و مقررات نياستثنا از قبل الحاق موافق و مطابق با قوان

 طيمطابق با آنچه شرا يو اصالحات راتييخود تغ يو مقررات داخل نيقبل از الحاق در قوان ستياب يباشد م يالملل نيب ياز سازمان ها كيهر 

 5.است يالملل نيب يدر سازمان ها تيشرط و مقدمات واجب عضو شيخود پ نيالحاق است انجام دهد و ا

و قبول آن  رشيخود اقدام نكرده باشد، پذ يو مقررات داخل نيدر قوان يالحاق نسبت به بازنگر يكه كشور متقاض يتا زمان ن،يبنابرا

قاعده  نيمنسجم از ا يالملل نيب يبارز سازمانها ياز نمونه ها يكيتجارت به عنوان  ياست. سازمان جهان يموصوف منتف يدر سازمان ها

 يو مقررات داخل نيقوان يالحاق تمام يدر بدو تقاضا ستيبا يدر آن باشد، م تيبه عضو ليكه تما يكشور ايدولت  رنبوده و ه يمستثن

  6قرار دهد. يمذاكرات الحاق مورد اصالح و بازنگر نيح ايتجارت در تعارض است را قبل  يخود را كه با مقررات سازمان جهان

 

 بيان مسئله -1
ل مورد نظر و اين پژوهش به بررسي تاثير الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بر نظام حقوقي حاكم بر بازار سرمايه و بررسي عوام

خواهد پرداخت. در سالهاي اخير پيوستن به  نهيحقوقي در اين زم يشنهادهايراهكارها و پ انيبه ب قيتحق يها هيبر اساس فرض جهيكسب نت

يد در دستور كار دولت جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته است و ايران نيز دير يا زود به آن سازمان ملحق شده و با ارتسازمان جهاني تج

خود را براي عضويت در آن سازمان آماده سازد. اما سياست گذاران بخش هاي مختلف اقتصادي كشور به دليل اينكه عمدتاً با ماهيت 

آشنايي ندارند و بالطبع تبعات عضويت در اين سازمان و تاثيرات آن بر بخش هاي مختلف را نمي  زمانمقررات و قوانين حاكم بر اين سا

 7.ت كه نگران آثار الحاق باشنددانند، طبيعي اس

                                                           
1.https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009DP.spx?language=E&CatalogueIdList= 

97525&CurrentCatalogueIdIndex =0&FullText Search= last visited: 20/7/2014. 
2.Gabriell, Marceaue, "the WTO is Not a Closed Box", Proceedings of The Annual Meeting (American Society of 

International Law), Vol. 100, MARCH 29-APRIL 1, 2006. 
 .    6، 1-3ص ،يمال يهاشدن و بازار يبر جهان يامحسن.مقدمه ،يصادق . 3
 .انيصباغ يو عل يبزرگ ديها.ترجمه وحها و چالششدن: فرصت ي. جهانسندگانياز نو يجمع.  4
 يد. موانع حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت.كامل، حم . 5
 كامل، حميد، همان. . 6

 .330(.الزامات قانوني بخش خدمات مخابرات ايران در الحاق به سازمان جهاني تجارت،ص1383كمالي اردكاني، مسعود. ). 7
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. حفظ بقا، ستيقاعده مستثنا ن نيهم از ا هيها تأثير گذاشته است. بازار سرماشدن در تمام حوزه يجهان دهيعصر حاضر، پد در

بورس  نياشدن است. بنابر يجهان دهيو همسو شدن با پد طيشرا رييتغ ازمندين ،يالمللنيو رقابت در سطح ب يبه توسعه اقتصاد يابيدست

امكان بقا و  نكهيا يهم در سرتاسر جهان برا هيسرما يامروزه، بازارها 1كند. يخود را اماده ورود به عرصه جهان ديبا زيناوراق بهادار كشور ما 

 يمعنبه  هيسرما يشدن بازارها ي. جهانكننديشدن حركت م يبه سمت جهان ياندهيرا داشته باشند، به طور فزا يرقابت در عرصه جهان

بورس اوراق بهادار  ه،يجهان است. نماد بازار سرما يمال يشدن بازارها كپارچهيو  هيسرما يالمللنيب يهاانيرج ريحذف موانع موجود در مس

 يهاهيدر جهت جذب سرما يحركت ،يداخل يهاهياست كه عالوه بر جذب سرما نهيبه يبورس، زمان كي. عملكرد باشديآن م يو نهادها

الملل،  نياقتصاد ب تيو اهم يبه گسترش حجم تجارت جهان تيرقابت  كند. با عنا  گريد يهاشته باشد و بتواند با بورس كشوردا يخارج

به  كيانجام دهد. در حال حاضر نزد نهيخود را به طور به يو تجار ياقتصاد يتهايبدون تجارت بتواند فعال يرسد كه كشور يبه نظر م ديبع

 ليكه ما ياست. كشور اميپ نيا يو خود حاو رديپذ يتجارت صورت م يجهانعضو سازمان  يتوسط كشورها يجهاندرصد تجارت  85تا  90

تجارت  نهيدر زم يالملل نيمجبور است به توافقات و تعهدات ب ديرا از آن خود نما يسهم يالملل و تجارت جهان نياست در صحنه اقتصاد ب

 باشد. يم تجارت يعضو سازمان جهان يو خدمات از كشورها االهااز ك يميوارد كننده حجم عظ رانياقتصاد ا نكهيباشد. با توجه به ا بنديپا

 نيو احترام به توافقات و مقررات ب تيرعا ،يهدف نياست كه تحقق چن يضرور يامر ديجد يبازارها يو جستجو يكنون يگسترش بازارها

 2.دينما يم ريرا اجتناب ناپذ رانيا ياز سو يالملل

 ليسازمان عبارتست از تسه نيسر و كار دارد. هدف ا يالملل نيب ياست كه با قواعد تجار يالملل نيب يتجارت نهاد يجهان انسازم

تجارت كشورها را به مذاكره  يهدف، سازمان جهان نيا يرقابت در راستا يمنصفانه و عادالنه برا طيشرا جاديا قيكشورها از طر نيتجارت ب

را در مورد تجارت كاالها و خدمات اجرا  يقواعد مشترك خواهديكرده و از آنها م بيموانع تجارت ترغ ريرفع سا و هاكاهش تعرفه  يبرا

موافقتنامه ها هماهنگ سازند.  نيخود را كامالً با مفاد ا يمل يها هيمقررات و رو ن،يتجارت موظفند قوان يسازمان جهان يكنند. اعضا

 يبه سازمان جهان وستني. هر چند پگردديتجارت م ليشورها دربارة تجارت كاال و خدمات باعث تسهك هيكل رراتهماهنگ شدن قواعد و مق

 يتجارت و موافقتنامه ها يكه در سازمان جهان ينظام چند جانبه تجار ديو فوا ايمزا ينباشد، ول يكشورها ضرور يتجارت ممكن است برا

 3.رديگيق مسازمان تعل نيا ياست، فقط به اعضا افتهيآن تبلور 

 

 سازمان جهانی تجارت -2
 ييهادگاهي، د1955در سال  يتجار يهايو سازمان همكار 1947سال  در يالمللنيسازمان تجارت ب ليدر تشك قيپس از عدم توف

 شنهاديپ ،1991در سال  نكهيمطرح شد. تا ا 1986تجارت مجددا با شروع مذاكرات دور اروگوئه در سال  يسازمان جهان سيبر تاس يمبن

به دور اروگوئه ارائه شد كه با  كياروپا و مكز هيكانادا، اتحاد يكشورها ياز سو يتجارت چندجانبه جهان نبه نام سازما ينهاد ليتشك

سازمان  سيمذاكرات دور اروگوئه، تاس يانيپا يگات، در روزها ياعضا ريسا يپافشار لياما به دل د،يمواجه گرد كايكشور آمر ديمخالفت شد

 هيو مقرر شد كه از اول ژانو رفتينهاد را پذ نيا ليرسماً تشك زين كايكشور آمر تاًياعضا قرار گرفت و نها تيتجارت مورد توافق اكثر يهانج

دور اروگوئه را امضا كرده  ييعضو گات كه سند نها يكشورها يبرا زيسال ن 2تجارت كار خود را آغاز كند و مدت  يسازمان جهان 1995

 4.تجارت را فراهم آورند يسازمان جهان بهالحاق خود  طينظر گرفته شد تا شرا بودند، در

 يبه وجود آمد. البته سازمان جهان المللنيدر سطح ب يگسترش تجارت خارج ياست كه برا يتجارت  سازمان يجهان سازمان

وجود داشت.  يكمتر اراتي)گات( با اخت« و تجارتتعرفه  يتوافقنامه عموم»تحت عنوان  ينبود. قبل از آن سازمان يديتجارت، سازمان جد

به  قتيتعرفه و تجارت، در حق يمفاد موافقتنامه عموم يبا امضا سيدر شهر ژنو سوئ يالديم 1974 لكشور جهان در سا 22 ندگانينما

امضاكننده  يكشورها انيانبه مچندج يموافقتنامه، توافق نيخود برآمدند. ا انيم يمبادله تجار يبرا التيتسه جاديدرباره ا يكل يتفاهم

 5.خود بودند انيم يگمرك نيسنگ يهاتيمبادالت آزاد و فارغ از محدود يابر شتريب يالتيتسه جاديبود كه خواستار ا مانيپ

 

                                                           
. چشم انداز رانيشدن بر بورس اوراق بهادار ا يجهان داتيهدها و تفرصت يليتحل ي(.بررس1390[. )گرانيمحمد حسن ابراهيمي سرو عليا، ]و د . 1

 .1شماره  ،يو حسابدار يمال تيريمد
 .يصنعت تيريبر بخش صنعت. سازمان مد يدر سازمان تجارت جهان رانيا ياسالم يجمهور تيآثار عضو ي(.بررس1375) ع،يوزارت صنا .2
 .نيشيكامل، حميد، پ. 3
 .6اصالح ساختار اقتصاد كشور(، ص يازهاين شي)پ رانيو الحاق ا ي(.سازمان تجارت جهان1384. )يو طبر ژنيب دآباد،يب. 4
 .8و7ص  ،اقتصاد ريتدب يقاتيچالش ها. تهران: موسسه تحقفرصت ها،  ؛يو سازمان تجارت جهان راني(.ا1386. )يمصطف ،يآذر. 5
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 تجارت یاهداف سازمان جهان -3
 :ندريرا بپذ ريز يگانه  9اصول  ديشوند با يم رفتهيتجارت پذ يسازمان جهان تيكه به عضو ييكشورها 

 .يتجارت خارج يآزادساز .1

 .ميمستق يهاارانهي ي هينرخ كاالها و خدمات، حذف كل يآزادساز .2

 .نرخ بهره يآزادساز .3

 .نرخ ارز يآزادساز .4

 .يو خصوص يلغو انحصارات دولت .5

 .آزاد اطالعات انيجر .6

 .بازار ي لهيمنابع به وس ي نهيبه صيتخص .7

  .ياجتماع نيو تأمدو مفهوم اقتصاد  يجداساز .8

 1.و اقتصاد استيس يدولت عامل در عرصه  يدولت ناظر به جا جاديا .9

 

  اعضا تياصول حاکم بر سازمان و حاکم -4
 يهاتياز جمع حاكم يبردارهر عضو و در مقابل آن بهره تياز حاكم يبخش يواگذار ،يالمللنيب يهاسازمان ليتشك ي فلسفه

ار و مدنظر قر رفتهيذسازمان پ نيدر ا تيرا با توجه به عضو ياصول ديتجارت با يسازمان جهان ياست. اعضااعضا  ريشده توسط سا ضيتفو

 :دهند

آزادسازي تجاري : اين اصل به معنا ي كاهش هرگونه مانع همچون مقررات، تعرفه ها و ... بر سر راه تجارت آزاد از سوي . 1

اين موضوع  2ا و ارتقاي معيارهاي زندگي شود.تغال كامل، افزايش توليد و مبادلة كاالهكشورهاي عضو است  و مي تواند موجب تضمين، اش

هدف به  نيا 3.يه گذاري خارجي بهتر هم كمك كندسرمايه گذاري داخلي براي استفاده از فرصت هاي سرما ابعمي تواند به جهت دهي من

 4.تجارت استعقيدة برخي از نويسندگان، توجيه اساسي وجود يك سازمان جهاني 

، بگذارند زين گرانيد اريرا در اخت ازيآن امت ستيبايسازمان بدهند م ياز اعضا يكيبه  يازيچنانچه امت يعني ض؛ياصل عدم تبع. 2

 .باشديچند كشور م نيب يگمرك يهاهيهمانند اتحاد ياقتصاد يياصل در مورد همگرا نيا يتنها استثنا

 .شدبا يجهان شيموافقتنامه هاشمول  ينفوذش و هم دامنه  يازمان قصد دارد هم حوزه معنا كه س نيبد ؛ياصل جهان شمول. 3

 .نامه ها نيها و آئ استيمقررات، س يدر وضع و اجرا تياصل شفاف. 4

و  يزيخاطر برنامه ر نانيبا توجه به اصل سوم، تجار بتوانند به استناد اطالعات موثق با اطم يعني ؛ينيب شيپ تياصل قابل. 5

 5.اسبه كنندمح

. اين ديبه وجود آ يتجار يرقابت عادالنه  يبرا ي نهيمذاكرات است تا زم قيتجارت از طر يجيتدر يو اصل آخر تعهد به آزادساز. 6

گونه تجارت به معناي فراهم نمودن فرصت هاي برابر براي همة كشورهاي جهان بدون درنظر گرفتن مسائل نژادي، درجة توسعه يافتگي و... 

 6.اشدمي ب

 

 تجارت یالحاق و خروج از سازمان جهان -5
 ريو سا يخارج يروابط تجار يكه در اداره  ،يمستقل يقلمرو گمرك ايسازمان، هر دولت  سيتأس يموافقتنامه  12 يماده  طبق

 يطيتواند طبق شرا يم كامل داشته باشد، يخودمختار ،يچند جانبه  يتجار يشده در موافقتنامه  حاضر و موافقتنامه ها ينيب شيامور پ

                                                           
 .22، چاپ اول، اصفهان، ص 3791نشر آموزه،  ،يو سازمان تجارت جهان رانيا ن؛يمحمدحس ب،ياد. 1
 .9[. اجراي اصل آزادسازي تجاري درسازمان جهاني تجارت. ص گرانيباقري، محمود، ]و د .2

3. Mazumder, Rabin,(2008), “trade liberalization & WTO impact on developing countries”, 
 .16[. صگرانيانتقادي. ترجمة وحيد بزرگي، ]و د(.آيندة سازمان جهاني تجارت نگرشي 1946سادرلند، پيتر. ) .4
 .25و24 ، چاپ اول، ص1386تجارت، نشر ثالث ،  يبه سازمان جهان رانيالحاق ا يراه كارها ؛يمهد ،يفاخر. 5

6. Lacey, Simon, (2006),” WTO accession from the perspective of WTO members, the view from other side of 

the table”, Georgeton university law center, available  

at:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1135117last visited:2/5/2014 
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با  يهر عضو زيموافقتنامه ن نيا 15 يسازمان ملحق شود. طبق ماده  نيبه ا رديگ يتجارت مورد توافق قرار م يآن و سازمان جهان انيكه م

 1.سازمان خارج شود نيتواند از ا يسازمان م نيسازمان و درخواست خروج از ا ركليبه مد يكتب ي هياطالع كي ميتسل

هد كه د يم ليشكت يگروه كار ،يعموم يشود. سپس شورا يسازمان آغاز م ي رخانهيالحاق از دب يتقاضا يبوط با ارائه مر روند

ه با توجه ب خود را يو تجار ياقتصاد يها استيس ي هيكل گزارش،  كيدر  شوديخواسته م يكند. سپس از متقاض يتقاضا را بررس

 .عرضه كند روهسازمان به گ يموافقتنامه ها

گروه  يرفع ابهام مطرح شود. اعضا يبرا زين يشود و ممكن است سواالت يم يبه طور كامل بررس يگزارش توسط گروه كار نيا

 يها استياز اصالحات را در س يدر زمان مناسب و در چارچوب مذاكرات ممكن است از كشور داوطلب الحاق بخواهند مجموعه ا يكار

 2.رديتجارت كاالها و خدمات را بپذ ي نهيدر زم يخاص ازاتيو امت خود انجام داده و تعهدات ياقتصاد

 :است ريبه قرار ز رد،يبپذ ديبا يدر سازمان تجارت جهان تيعضو يكه هر كشور برا ياصول

 يتجارت خارج يآزادساز .1

 يو كشاورز يمحصوالت صنعت هيواردات كل يآزاد .1

 بر واردات خدمات تيلغو محدود .2

 يو كشاورز يبر واردات محصوالت صنعت يكحذف حقوق گمر .3

 يداخل داتيتول هيصادرات كل يآزاد .4

 ميرمستقيغ يهاارانهي هينرخ كاالها و خدمات و حذف كل يآزادساز .2

 نرخ بهره يآزادساز .3

 نرخ ارز يآزادساز .4

 يو خصوص يدولت يلغو انحصار .5

 آزاد اطالعات انيجر .6

 بازار لهيمنابع به وس نهيبه صيتخص .7

 ياجتماع نيدو مفهوم اقتصاد و تام يجداساز .8

 دولت عامل در عرصه اقتصاد يدولت ناظر به جا جاديا .9

 

  هیبازار سرما -6
ارتباط  هي. بازار سرماستين دهيكس پوش چيآن بر ه تيبوده كه اهم هيبخشهاي اقتصادي كشورها، بازار سرما نياز مهمتر يكي

 توانديم هياقتصادي كشور باشد. توسعه بازار سرما تينشان دهنده وضع توانديشور داشته و قوت و ضعف آن مبا ساختار اقتصادي ك يكينزد

در كشورهاي  افتهيكه بورسهاي توسعه  دهديكند. آمارهاي موجود نشان م فايجامعه ا يكشور و رفاه عموم يلدر رشد درآمد م ينقش مهم

به بورس فراهم  يو خارج يگذاران داخل هيگذاري براي ورود سرما هيسرما تيهر امري امن از شيكشورها پ نيقرار داشته و در ا شرفتهيپ

 3.شوديم

 

 ست؟يچ هیبازار سرما -7
د با ال تا چه ححا تا به شود. شم يم ادياز اركان مهم اقتصاد در جامعه است كه از آن به عنوان دماسنج اقتصاد  يكي هيسرما بازار

از اصطالحات  يشمار ميا كنار آشنباز نيبا ا شتريشما را ب نكهيا يما برا ديكرده ا يگذار هيبازار سرما نيدر ا ايآ د؟يداشت ييبازار آشنا نيا

 .مياكرده يشما گردآور يدر بورس را برا جيرا

 هيكه وجوه سرماملزم است  ريپذ هيسال است و سرما كيكمتر از  ريپذ هيگذار و سرما هيسرما نيبازار ارتباط ب نيدر ا بازار پول :

 4.سال برگشت دهد كياز گذشت  شيگذار پ

                                                           
 .54و53ص  ، چاپ اول،1386نشر قومس،  ران،يو الحاق ا يبر سازمان تجارت جهان يدرآمد د؛يوح ،يبزرگ. 1
 .112و111 ، چاپ اول، ص1386تجارت، نشر ثالث ،  يبه سازمان جهان رانياالحاق  يراه كارها ؛يمهد ،يفاخر. 2
، "كالن اقتصادي بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران رهايياثر متغ "(، 1387) د،يوح ان،يعباس ;مرادپور اوالدي، مهدي ;عزت ااهلل ان،يعباس. 3

 سال دوازدهم. ران،يفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ا
4dbireghtesad.ir/?p=2980http://ta.  
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زم لم ريپذ هيسرما زار پول،سال است و بر عكس با كياز  شيب ريپذ هيگذار و سرما هيسرما انيبازار ارتباط م نيدر ا : هیسرما بازار

 .ستيبه عودت وجوه ن

 

 هیبازار سرما يبند ميتقس -8
 :شوديم ميتقس هيو ثانو هيبه دو بازار اول هيبازار سرما ،يبند ميتقس نيمعمول تر در

به وجود  ذار خالق وگ هيرماس ي. بانك هاديآ يسهام شركت ها به وجود م اياست كه در هنگام انتشار اوراق قرضه  ي: بازار هياول بازار

 .دفروشن يپس مكنند و س يم يگذار متياز انتشار ق شيشوند و اوراق بهادار را پ يمحسوب م هياول يآورنده بازارها

 

 هياول يازارهاب، نسبت به بازار نياست. حجم معامالت در ا هيمحل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اول هي: بازار ثانو هيثانو بازار

 .ودش يتد مسو اوراق بهادار، بارها و بارها در آن داد و  رديگ يها شكل م متيق راتييبازار تغ نياست. در ا شتريب اريبس

 نيدر اشود. يوش مو فر ديبازار خر نيكند و سهام و اوراق مشاركت در ا يعمل م هيبهادار تهران به عنوان بازار ثانو ياوراق بورس

 .دارد زيرا ن هيبازار اول كي سميمكان نيبنابرا رد،يگ يشركت ها هم صورت م هيبازار عرضه اول

 

 يو فروش م ديرضه خرشناخته شده و اوراق ق يبورس است، سهام شركت ها مستيبازار كه خارج از س نيخارج از بورس : در ا بازار

 .تندهس ييبازارها نيآورنده چن ديپد ،يگذار هيسرما يمانند بانك ها ،يگذار هياز موسسات سرما يشود. در واقع گروه

 

 با ارکان بازار اوراق بهادار ییآشنا -9
 يها تيفعال شيابر بازار و افز يبه سمت مبتن رانيشروع حركت اقتصاد او  1340دهه  يو اجتماع يدنبال تحوالت اقتصاد به

ار گرفت و ستور كار قرر در دبورس اوراق بهادا جاديبود ا ديجد يبازارها و ابزارها ازمنديآن بدون شك ن يمال نيدر آن دوره كه تام يصنعت

 يزارهااز اب يكينوان س از آن بورس اوراق بهادار تهران به عو پ ديرس يمل يمجلس شورا بيبه تصو 1345 بهشتيردآن در ا سيقانون تاس

سهام  رشيرا با پذ خود تيفعال 1346شد و از بهمن ماه  سيتاس رانيدر اقتصاد ا يبخش خصوص قيبه نظام بازار آزاد با هدف تشو يمتك

 .دآغاز كر يسمره طور راق قرضه عباس آباد باسناد خزانه و او ،ينفت پارس اوراق قرضه دولت تشرك ران،يا يو معدن يبانك توسعه صنعت

ساختار سازمان كارگزاران  نيكرد در ا تيشده در قانون مزبور فعال نييدر چهار چوب تع 1384اوراق بهادار تهران تا سال  بورس

 1.رس را به عهده داشتاداره بو تيمسئول ،يانتفاع ريمستقل غ يحقوق تيبا شخص ،ييبورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها ركن اجرا

 ريهم دب رهيمد تئيشدند. ه ياعضا انتخاب م يكرد كه توسط مجمع عموم ياداره م يهفت نفره ا ي رهيمد ئتيِسازمان را ه نيا

ه ورس، بب يهده شورام بر عسازمان كارگزاران بورس تهران ه تي. نظارت بر فعالكرديبورس انتخاب م ييمقام اجرا نيكل را به عنوان باالتر

 .بورس اوراق بهادار قرار داشت سيقانون تأس يو مسئول و ناظر حسن اجرا يريگ ميتصمركن  نيعنوان باالتر

 يازنگربراق بهادار، مورد بازار او ديجد يازهايبه ن ييو با توجه به عدم توان پاسخگو1384بورس اوراق بهادار در سال  سيتأس قانون

 .ديرس ياسالم يمجلس شورا بيزار اوراق بهادار به تصوقرار گرفت ودرآذرماه همان سال قانون با

 يكل يها استيسبازار در قالب  يكالن و خط مش استيس بيبورس و اوراق بهادار است كه تصو يعال يبورس: شورا يعال يشورا

قانون  ير اجراب هيارت عالمال نظو اعو توسعه بازار اوراق بهادار  يسامانده يالزم برا رياتخاذ تداب نيو مقررات مربوط و همچن نينظام و قوان

 .آن است فيوظا نيبازار اوراق بهادار از مهمتر

 

 نظام حقوقی حاکم بر بازار سرمایه -10
 يكالن با هدف رشد و توسعه اقتصاد يگذار هيآن به سمت سرما تيخرد و هدا يها هيجذب سرما يبرا يگاهيبازار اوراق بهادار جا

 يباشد كه با نظام دادو ستدها يتابع قواعد خاص خود م ،يفيو چه به لحاظ ك يبازار چه به لحاظ كم نيا كشورهاست. انجام معامالت در

 هيبر پا يديجد ستميحاكم شد وس هيبر بازار سرما يدي، قواعد جد1384بازار اوراق بهادار در آذر  قانون بيدارد. با تصو اريتفاوت بس يسنت

روز افزون  تي. به لحاظ اهمديگرد يزير يتوسعه بورس پ يبر مبنا يساز يو اهتمام به خصوص يقانون اساس 44اصل  يياجرا ياستهايس

 يو بررس يجهان نيقوان گريبازار و هماهنگ با د نيو مقررات متناسب با ا نيقوان نيمبرم به تدو ازيآن ن يدر پ زيو ن هيسرما زارمعامالت در با

                                                           
1.http://www.tse.ir/cms/Default.aspx?tabid=355&ctl=Details&mid=1424&ItemID=133. 
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حاكم بر آن جهت  نيقوان زيآن و ن يحقوق تيو ماه هيحاكم بر بازار سرما يبا آثار حقوق ييباشد. آشنا يمهم م اريروابط بس نيا يحقوق

 .داشته باشد يدر رفع موانع حقوق يبزرگ اريتواند كمك بس يتجارت كه روشن شدن آنها م يبه سازمان جهان وستنيپ وشدن بورس  يجهان

 

 تجارت یبه سازمان جهان وستنيجهت پ هیو مقررات حاکم و مرتبط با بازار سرما نيقوان -11
 :شوديبه چند مورد از آنها اشاره م نجايباشد در ا يحاكم م هيبر بازار سرما ياديو مقررات ز نيقوان

 يقانون اساس -1

 اتيقانون مال -2

 قانون داوري تجاري بين المللي -3

 گذاري خارجيقانون تشويق و حمايت سرمايه -4

 ساله توسعه 5برنامه  -5

 تجارت يت نامه سازمان جهانموافق -6

 يو مقررات ارز نيقوان -7

  (ياسالم يمجلس شورا 1384)مصوب آذرماه  رانيا ياسالم يقانون بازار اوراق بهادار جمهور -8

 ياسقانون اس 44اصل  يكل ياستهايس ياجرا ليتسه يدر راستا ديجد يمال يقانون توسعه ابزارها و نهادها -9

 نون بازار اوراق بهادارنامه اجرايي قا نيآي -10

 عام يسهام يشركت ها هيسرما شيو افزا سيتأس نديضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآ -11

 ثبت شده نزد سازمان ياطالعات شركت ها يافشا ييدستورالعمل اجرا -12

 در كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار تيدستورالعمل عضو -13

 رانيا يگذار هيسرما يهادر كانون نهاد تيمقررات عضو -14

 يگذار نهاد هيسرما فيمصوبه مربوط به تعر -15

 سازش كانون كارگزاران بورس واوراق بهادار تةيدستورالعمل كم -16

 قانون بازار اوراق بهادار 85به تخلفات اشخاص موضوع مادة  يدگيدستورالعمل رس -17

 رانيا ياسالم يدار جمهورفصل ششم قانون بازار اوراق بها يدستور العمل اجرائ -18

 مصوبه در خصوص مرجع حل اختالفات فعاالن بازار اوراق بهادار فاقد كانون مربوطه -19

 گذار خارجيمجوز معامله اوراق بهادار به سرمايه يضوابط اعطا -20

 هيبازار سرما يالملل نيب يها تيمصوبه درخصوص فعال -21

 خارج از بورس يدر بورس ها و بازارها يخارج يگذار هيسرما ةنام نييآ ييدستورالعمل اجرا -22

 ... و

 

 یقانون اساس -12
ذا با توجه دار است، لبرخور ييبسزا تيو اهم تياز اولو نيقوان هيدر هر كشور به عنوان روح حاكم بر كل يتوجه به آنكه قانون اساس با

 نيت كه ااس ريب ناپذاجتنا و يسازد ضرور يبا قواعد گات آشكار م ميقمست ريغ ايو  ميرا به طور مستق يقانون كه تعارضات نياز ا يبه اصول

 .رديقرار گ ياصول مورد بررس

 

 گذاري خارجیقانون تشویق و حمایت سرمایه -13
گذاري خارجي در ايران باشد، در واقع چارچوب حمايتي در راستاي بهبود وضعيت سرمايهمي 1381اين قانون كه مصوب سال 

هاي خارجي حكمي در مورد چگونگي حمايت از سرمايه 1384توجه به اين نكته كه در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال باشد و با مي

ي وارد شده به بازار سرمايه داده نشده است، مي توان چنين نتيجه گرفت كه قانون گذار حمايت از سرمايه گذاران خارجي در حوزه

بوده، با وجود اصالحاتي  1334قرار داده است. قانون قبلي كه مصوب سال  81ي قانون تشويق مصوب هگذاري غيرمستقيم را برعهدسرمايه

 1.پيدا كرده و نكات مثبت بسياي كه در آن وجود دارد، هنوز هم داراي برخي نكات مهم است 81ي قانون كه بوسيله

                                                           
 .(.موانع حقوقي سرمايه گذاري خارجي در ايران1390. )ميكر ،يحافظ دهلو. 1
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  ساله توسعه 5برنامه  حهیدر ال هیبازار سرما گاهیجا -14
ورت پنج ه به صكاست  يمدت انيم يمجموعه برنامه ها ران،يا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع ،يتوسعه اقتصاد ياه برنامه

د شو يشاهده ممنقالب اتوسعه بعد از  يبر برنامه ها يرسد. با نگاه يم ياسالم يمجلس شورا بيو به تصو ميساله و توسط دولت وقت تنظ

پنجم،  ا خاتمه برنامهب يسال جار انيشده و تا پا نيتدو يو فرهنگ ياجتماع ،يرنامه توسعه اقتصادب 6 كنونتا ،يدوره زمان نيا يكه ط

 .به اجرا درخواهد آمد 1395برنامه ششم از سال 

 كشور يو فرهنگ ياجتماع ،يتوسعه اقتصاد يها برنامه

 يزمان دوره

 88-84رنامه چهارم توسعه ب 83-79مه سوم توسعه برنا 78-74برنامه دوم توسعه  73-69اول توسعه  برنامه

 99-95شم توسعه شبرنامه  94-90پنجم توسعه  برنامه

بازار و نقش  نيا گاهيشود كه جا ياجرا شده)اول تا پنجم( مشاهده م يتوسعه ا يبرنامه ها يدر محتوا هيبازار سرما گاهيجا يبررس با

 1.كشور است يتوسعه اقتصاد ريدر مس هيپرنگتر شدن نقش بازار سرما انگريبامر  نيرو به بهبود بوده، كه ا ريمس نيفعال آن در ا ينهادها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. نيشيتوسعه پ يبر برنامه ها يبا نگاه 1395بودجه  حهيبرنامه توسعه ششم و ال حهيدر ال هيبازار سرما گاهيجا ي(.بررس1394. )يمهد ،يذوالفقار. 1

 .1و توسعه شركت بورس و اوراق بهادار، ص  قيتحق تيريمد
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 گيرينتيجه -15
 نياق به اود و الحبه آن پرداخته ش يبه طور جد ديكه با ستيموضوع مهم و مل كيتجارت  يبه سازمان جهان رانيموضوع الحاق ا

 يتمالاح يهايزگاره ناساگفت كه با توجه ب ديبا يدر بعد مسائل حقوق نيباشد. همچن يم رياجتناب ناپذ يدر بلند مدت امر يسازمان جهان

الت مذكور حل مشك ومختلف وجود دارد، رفع  يها نهيكشور در زم هيتجارت و مقررات بازار سرما يجهان سازمان نيقوان يبرخ انيكه م

 ياكرات تجارتلف مذروشن و شفاف در مراحل مخ يهدگاياساس با د نيرسد تا بر ا يبه نظر م يالزام تيدر جهت عضو يقبل از هر اقدام

 .ديگرد دبهره من ينمود و از حداكثر تجار دايحضور پ

ررات و مق نيواننبوه قا نيتوان به تدو يهمراه بوده است كه از آن جمله م زين ييها يبا ناهنجار هيبازار سرما رياخ يها شرفتيپ

اكم خاص ح دگاهيد ليدل مقررات متعدد به يو اجرا نيرا به شدت محدود كرده است. تدوبازار  نيدر ا تيفعال ياشاره كرد كه فضا ينظارت

ار ها در باز ير نوآورباعث شده است قطا ،يها در قالب مقررات نظارت ينانينا اطم ها و سكيپوشش همه ر يبر سازمان ناظر و تالش برا

 يزادسازآ يسو به سرعت به يجهان يكه بازارها يبازار، در عصرحاكم بر  ينظارت يميتنظ يحركت كند و ساختارها يبه كند هيسرما

ب مجموعه حات كتاتوان به تعداد صف يموضوع م شتريب نييتب يجلوه كند. برا يو سنت ييابتداكنند،  يحركت م يها و نوآور تيفعال

د. بدون درنظرگرفتن افكن يده است، نگاهتوسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر ش 1391كه در سال  هيو مقررات بازار سرما نيقوان

مجوزها،  افتيدر يابر يا دهيچيپ يها هيصفحه است! مقررات و رو 1877كتاب مشتمل بر  نيمرتبط، ا يعموم نيو قوان يباالدست نيقوان

به فعاالن  را يبل توجهقا نهيهز ،يياجرا يندهايكردن فرآ يشده است كه عالوه بر طوالن نيبازار تدو نيدر ا تيها و نظارت بر فعال هيدييتا

از  يادار و برخوراق بهادهد كه سازمان بورس و  يو كار نشان م كسب ليو تسه ييمقررات زدا اتيه رخانهيكند. گزارش دب يم ليبازار تحم

 .ستندين يرتنظا طياز آنها اصال واجد شرا يهستند كه برخ تيمجوز مختلف فعال 90بازار در مجموع مسوول صدور  يياركان اجرا

و  نيوانقچرا كه طبق  رسديبه نظر نم يجد زين تجارت يبا سازمان جهان متعارضنينامناسب و قوان ياز ساختارها يناش ينگران

كشور  و مقررات نيقوان توان يبلكه م ستين يمل نيدر قوان عيو سر يناگهان رييبه تغ يازيسازمان ن نيبه ا وستنيپ يمقررات سازمان برا

 .قرار داد ليشده مورد تعد يطبق برنامه زمان بند جيرا به تدر تيعضو يمتقاض

خوب  يهااهد خبرتجارت هر چه زودتر ش يدر سازمان جهان رانيا تيعضو يو ماهو يرود با حذف موانع شكل يم ديهر جهت ام به

 .ميسازمان باش نيدائم در ا يبدست آوردن كرس يبرا رانيمذاكرات ا شرفتيبر پ يمبن
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