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کم  آن ها است و در غیر این صورت، قواعد عام حا
مجری  مناطق  آن  در  سرمایه  ــازار  ب در  فعالیت  بر 

خواهد بود.

ســرمــایــه گــذاری . 3 از  حمایت  و  تشویق  قــانــون 
خارجی مصوب 1380/12/19

ارائه  زمینه  گام های مؤثری در  قانون  این  در 
به  و  خــارجــی  ســرمــایــه گــذاری  از  مناسبی  تعاریف 
به کارگیری  مختلف  شیوه های  شناختن  رسمیت 
ــده اســـت. در این  کــشــور بــرداشــتــه ش ســرمــایــه در 
انـــواع  ــی،  ــارج خ مستقیم  ســرمــایــه گــذاری  قــانــون 
ــای تأمین مــالــی، ســاخــت، بــهــره بــرداری و  روش هـ
مرکز  تشکیل  همچنین  و  متقابل  بیع  گـــذاری،  وا
محل  در  مستقر  خارجی  سرمایه گذاری  خدمات 
و  اقتصادی  کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان 
مربوط  امور  تسهیل  و  تسریع  به منظور  ایران  فنی 
و  قبل  مراحل  در  خارجی  سرمایه گذاری های  به 
بعد از صدور مجوز و همچنین تأمین امنیت مورد 
مستقیم  تعهدپذیری  طریق  از  سرمایه گذاران  نظر 
اساسی  حــقــوق  شناختن  رسمیت  بــه  در  دولـــت 

سرمایه گذاران خارجی، تعریف شده است.
اوراق  بــه  ــاره ای  اشــ هیچ گونه  قــانــون  ایــن  در 
بهادار یا سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود ندارد 
و تنها در ماده 7 آیین نامه، سرمایه گذاری در مورد 
در  گفت  باید  اســت.  گردیده  ذکر  سهام  معامات 
ــون گــذار بــه دلــیــل تخصصی بــودن  ایــن مـــورد قــان
آن  جزئیات  با  ناآشنایی  و  بــهــادار  اوراق  مفاهیم 
تنها به ذکر مصداق اعای ورقه بهادار یعنی سهام 
بسنده نموده است و ذکر نکردن سایر موارد اوراق 

بهادار از جمله اوراق مشارکت و غیره به منزله عدم 
جواز سرمایه گذاری خارجی در مورد آن ها نیست.

قانون . 4  15 ــاده  م »ج«  بند  اجــرایــی  آیین نامه 
اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه 

فرهنگی مصوب 1384/3/11
باالی  ظرفیت های  به  به تدریج  قانون گذار   
بازار سرمایه و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی 
کرده است. بر این اساس در  در آن توجه بیشتری 
تاریخ 1383/6/11 در یکی از مهم ترین قانون های 
ــاده 15  ــ کــشــور یــعــنــی طــی بــنــد »ج« م مــدیــریــتــی 
اقتصادی، اجتماعی،  برنامه چهارم توسعه  قانون 
و  ایــران  اسامی  جمهوری  مرکزی  بانک  فرهنگی، 
تا  نمود  موظف  را  دارایــی  و  اقتصادی  امــور  وزارت 
نظارتی  و  تنظیمی  چارچوب  تدوین  و  طراحی  با 

امــکــان ســرمــایــه گــذاری  اجــرایــی الزم،  و ســازوکــار 
کردن  بین المللی  و  کشور  سرمایه  بازار  در  خارجی 
بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند؛ به همین 
تاریخ  در  هیئت  وزیـــران  خــصــوص  ایــن  در  دلــیــل 
1384/3/11 بنا بر پیشنهاد وزارت امور اقتصادی 
ایران،  بانک مرکزی جمهوری اسامی  و  دارایــی  و 
این  نمود.  تصویب  را  مربوطه  اجرایی  آیین نامه 
که به طور خاص  آیین نامه نخست سند قانونی بود 
و  سرمایه  بازار  در  خارجی  سرمایه گذاری  مقوله  به 
ترتیبات مقرر در آن پرداخت. در این آیین نامه نیز 
همانند برخی از مقررات پیشین، تنها به اشخاص 
تابعیت خارجی به عنوان  حقیقی و حقوقی دارای 
ــود و بحث  ــده بـ ــوجــه شـ ــذار خــارجــی ت ــه گ ــای ــرم س
ایرانیان دارای سرمایه با منشأ خارجی مدنظر قرار 
که در بند »ج«  نگرفت. نکته حائز اهمیت آن است 
بورس  تنها  توسعه،  چهارم  برنامه  قانون   15 ماده 
در  نتیجه  در  اســت.  گــردیــده  لحاظ  بــهــادار  اوراق 
آیین نامه در تعریف سرمایه گذار  این   1 بند 5 ماده 
خارجی تنها به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس 
از جمله بورس فلزات  توجه شده و سایر بورس ها 
به  مشغول  زمـــان  آن  در  کــه  کــشــاورزی  بـــورس  و 
سرمایه گذار  و  است  نشده  توجهی  بودند  فعالیت 
خارجی جهت سرمایه گذاری در این دو بورس تنها 
بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری 

خارجی می توانست عمل نماید.

آیین نامه »سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و . 5
بازارهای خارج از بورس« مصوب 1389/1/29
 7 مــاده   14 بند  مــوضــوع  تکلیف  بــه  توجه  بــا 

برنامه  قانون   ۱۵ مــاده  »ج«  بند  در    
اوراق  ــورس  ــ بـ تــنــهــا  تــوســعــه،  ــارم  ــهـ چـ
نتیجه  در  اســت.  گردیده  لحاظ  بهادار 
در  آیــیــن نــامــه  ــن  ــ ای  ۱ ــاده  ــ مـ  ۵ ــنــد  ب در 
به  تنها  خــارجــی  ســرمــایــه گــذار  تعریف 
بــورس  در  بــهــادار  اوراق  خــریــدوفــروش 
جمله  از  بــورس هــا  سایر  و  شــده  توجه 
بورس فلزات و بورس کشاورزی که در آن 
زمان مشغول به فعالیت بودند توجهی 
نــشــده اســـت و ســرمــایــه گــذار خــارجــی 
بورس  دو  ایــن  در  سرمایه گذاری  جهت 
حمایت  و  تشویق  قانون  اساس  بر  تنها 
می توانست  خارجی  سرمایه گذاری  از 

عمل نماید. 


