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مقدمه
گرداندن چرخه اقتصادی و  کشوری برای  هر 
انجام پروژه های خویش محتاج سرمایه است؛ چه 
منابع  از  استفاده  با  و  کشور  درون  از  سرمایه  این 
ظرفیت های  به کارگیری  با  یا  گــردد  تأمین  داخلی 
کشورها  سایر  از  را  دیگری  سرمایه گذاران  خارجی، 
کشور  بین  ارتباطات  و  تعامل  نحوه  نماید.  جذب 
سرمایه    پذیر و سرمایه گذار، معلول عوامل متعددی 
زمینه  در  کشور  جاری  مقررات  و  قوانین  که  است 
ســرمــایــه گــذاری خــارجــِی شــکــل دهــنــده چــارچــوب 
مهم ترین  از  یکی  مــی تــوان  را  فرایند  ایــن  قانونی 
عوامل مؤثر بر این تعامل قلمداد نمود. به  عبارت 
زمینه،  این  در  جاری  مقررات  گفت  می توان   دیگر 
کشور  شــکــل دهــنــده روابـــط مــیــان ســرمــایــه گــذار و 
تعهدات،  حقوق،  حوزه های  در  سرمایه  پذیرنده 
سرمایه گذاری  محدودیت های  و  تسهیات  مزایا، 
و  منسجم  قــالــب  مجموع،  در  کــه  اســت  خــارجــی 
سرمایه  پذیرش  چگونگی  دورنمای  از  را  واحــدی 
سرمایه گذار  و  می کند  مجسم  کشور  در  خــارجــی 
به  تصمیم  مجموعه  این  کلیت  لحاظ  با  خارجی 
بدیهی  می کند.  خویش  مطلوب  کشور  انتخاب 
سرمایه گذاری  مقررات  و  قوانین  که  کشوری  است 
و  مــتــعــادل  ــزامــاتــی  ال و  قــواعــد  دارای  آن  خــارجــی 
دارای  خــارجــی  ســرمــایــه گــذار  بــرای  اســت  منطقی 
این  بــررســی  ایـــن رو  از  ــت.  اس بیشتری  مطلوبیت 
همراه  آن  تــحــول  سیر  لــحــاظ  و  قــوانــیــن  و  قــواعــد 
گسترش  راســـتـــای  مـــوجـــود، در  ــی وضـــع  ــررس ب ــا  ب
کــشــور و رفــع  ــی در ســطــح  ــارج ــذاری خ ــه گ ــای ــرم س
پذیرش  گسترش  ارتقای  ضروریات  از  آن،  نواقص 
و جــذب ســرمــایــه گــذاری خــارجــی اســـت. در این 
نوشتار با بررسی سیر تحوالت اسناد قانونی در این 
زمینه، منابع قانونی امکان سرمایه گذاری خارجی 
آنکه در  با توجه به  از آن،  کــاوی نموده و پس  را وا
مورد مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در 
بازار سرمایه ابهاماتی وجود دارد در قسمت بعدی 

به آن می پردازیم.

خارجی  سرمایه گذاری  امکان  قانونی  منابع 
زمینه  در  آن  تحول  سیر  و  سرمایه  بــازار  در 

سرمایه گذاری خارجی
ظرفیت های  به  قانون گذار  توجه  ابتدای  از   
الزامات  ایـــران،  در  خارجی  سرمایه های  پذیرش 
قانونی متعددی وضع شده است که وجود قوانین، 

بخشنامه های  همچنین  و  آیین نامه ها  مقررات، 
سردرگمی  موجب  گاهی  گون  گونا درون سازمانی 
در  اســت  ممکن  که  گــردیــده  خارجی  سرمایه گذار 
بسیاری از موارد باعث انصراف وی از ادامه فعالیت 
بررسی  بــه  ترتیب  بــه  ــردد.  گـ ــران  ایـ در  اقــتــصــادی 

چگونگی و سیر تحول این قانون ها می پردازیم:

خارجی . 1 سرمایه های  حمایت  و  جلب  قانون 
مصوب 1334/9/7

نظام مندی  زمــیــنــه  در  قــانــونــی  ســنــد  ــیــن  اول
حمایت  و  جلب  »قانون  خارجی،  سرمایه گذاری 

بوده،   1334/9/7 مصوب  خارجی«  سرمایه های 
حکم  بیان  به  مــاده  هفت  در  و  مختصر  به طور  که 
و  اشــخــاص  تنها   »1 ــاده  ــ »م در  اســـت.  پــرداخــتــه 
مجاز  خــارجــی،  خصوصی  مؤسسات  و  شرکت ها 
از  سخنی  و  گشته اند  ــران  ای در  سرمایه گذاری  به 
در  و  نیست  مــیــان  در  خــارجــی  ــتــی  دول اشــخــاص 
مورد اشکال سرمایه نیز غیر از شکل سرمایه گذاری 
نقدی، بارزترین صور غیر نقد از قبیل ماشین آالت 
که  ــارزی  ب و قطعات ذکــر شــده اســت. خصوصیت 
شــایــد بــتــوان در ایــن قــانــون مــشــاهــده نــمــود این 
کلیه  مطلق  و  صریح  به طور   3 مــاده  در  که  اســت 
می شوند  وارد  ایران  به  که  را  خارجی  سرمایه های 
کلیه  و  دانسته  دولـــت  قانونی  حمایت  مشمول 
داخلی  بنگاه های  تسهیات  و  معافیت ها  حقوق، 
است.  نموده  مجری  خارجی  سرمایه  مــورد  در  را 
ــه هــای خــارجــی  قــانــون جــلــب و حــمــایــت ســرمــای
مصوب  آن  ــی  ــرای اج آیــیــن نــامــه  و   1334 مــصــوب 
1335 به موجب ماده ۲4 قانون تشویق و حمایت 
 1380/1۲/19 مصوب  خــارجــی  ســرمــایــه گــذاری  از 

گردید. نسخ 

تجاری-. 2 آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قــانــون 
ــران مــصــوب  ــ صــنــعــتــی جــمــهــوری اســـالمـــی ایـ

:1372/7/6
مناطق  اداره  »چــگــونــگــی  قـــانـــون   8 ــاده  ــ م  
ــران«  ای اســامــی  جمهوری  صنعتی  تــجــاری-  آزاد 
سرمایه گذاری  سازمان  به   ،1372/7/6 مصوب
و شرکت های  ایران  اقتصادی  و  فنی  کمک های  و 
را  الزم  ــای  ــرارداده ق تــا  اســت  داده  اجـــازه  آن  تابع 
خارجی  و  داخــلــی  حقوقی  و  حقیقی  اشــخــاص  بــا 
مــنــعــقــد نــمــایــنــد و بـــا ســـرمـــایـــه گـــذاران داخـــلـــی و 
خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام 
در  کنند.  مشارکت  تولیدی  و  عمرانی  ح هــای  طــر
تاریخ 1388/1۲/15 قانون چگونگی اداره مناطق 
گردید  اصاح   137۲ مصوب  صنعتی  تجاری-  آزاد 
با سرمایه  بر آن تأسیس و فعالیت بورس ها  بنا  که 
داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات 
که ظرف شش ماه  مجاز و تابع آیین نامه ای است 
شــورای  پیشنهاد  با  قانون  ایــن  تصویب  تاریخ  از 
عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت  وزیران 
گفت  می توان  فوق  مــوارد  جمع  با  رسید.  خواهد 
آزاد  مناطق  در  سرمایه  بــازار  در  سرمایه گذاری  که 
در صورت وجود قوانین خاص و اجازه مقنن تابع 

زمــیــنــه  در  ــونـــی  ــانـ قـ ســـنـــد  ــن  ــ ــی ــ اول   
نــظــام مــنــدی ســرمــایــه گــذاری خــارجــی، 
سرمایه های  حمایت  و  جلب  ــون  »قــان
بـــوده،   ۱۳۳4/۹/7 مــصــوب  ــی«  ــارج خ
مـــاده  هــفــت  در  و  مختصر  بـــه طـــور  کـــه 
ــه بـــیـــان حـــکـــم پـــرداخـــتـــه اســــــت. در  ــ ب
و  اشــخــاص و شــرکــت هــا  تنها  »مـــاده ۱« 
مــؤســســات خــصــوصــی خــارجــی، مجاز 
و  گشته اند  ایـــران  در  بــه ســرمــایــه گــذاری 
سخنی از اشــخــاص دولــتــی خــارجــی در 
سرمایه  اشــکــال  ــورد  م در  و  نیست  میان 
نقدی،  ســرمــایــه گــذاری  شکل  از  غیر  نیز 
الت  بارزترین صور غیر نقد از قبیل ماشین آ

و قطعات ذکر شده است.  

وضعیت سنجی 
حقوقی 

سرمایه گذاری 
خارجی در بازار 

سرمایه ایران
لیالسهرابی

گروه مشاوران حقوقی  وکیل پایه یک دادگستری و عضو 
سازمان بورس و اوراق بهادار


