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ــد  بــر درآم کلی  ســرمــایــه گــذاران، در واقـــع مــالــیــات 
را  سهام  ســود  بر  مالیات  و  درصــد   10 را  شرکت  هر 
می شود،  درصــد   64 مجموع  در  که  درصــد   54 تا 
مالیاتی  نظام  که  آنجایی  از  و  مــی کــرده  محاسبه 
کشور  آن  بــه  خــارجــی  سرمایه  جلب  در  کشور  هــر 
این  در  قوانین  دقیق  بررسی  دارد،  بسزایی  تأثیر 
جدید  قانون  در  بود.  خواهد  کارساز  بسیار  زمینه 
به   1380 بهمن   ۲7 در  که  مستقیم  مالیات های 
شرکت ها  ــد  درآم بر  مالیات   خ  نــر رســیــده،  تصویب 
این  که  یافت  کاهش  درصــد   ۲5 به  درصــد   54 از 
خصوصی،  از  اعــم  شرکت ها  درآمـــد  مشمول  خ  نــر
داخلی،  غیرانتفاعی،  یا  انتفاعی  عمومی،  دولتی، 
خارجی و غیرتجاری است. همچنین سهام داران و 
صاحبان شرکت ها از بابت درآمد دریافتی هیچ نوع 
شامل  مسئله  این  که  نمی کنند  پرداخت  مالیاتی 
همچنین  می شود.  نیز  سرمایه گذاری  شرکت های 
 100 قــانــون،  ــن  ای  )141( و   )13۲( مـــواد  بــه مــوجــب 
درصد معافیت درآمد حاصل از صادرات تولیدات 
کان  کما خــارجــی  و  ــی  ــران ای مشترک  شــرکــت هــای 
بــا وجــود  ــت. در مجموع،  باقی اس ــّوت خــود  ق بــه 
نظر  به دقت  نیاز  همچنان  بخش،  این  اصاحات 
آمــارهــای موجود  اســاس  بــر  زیــرا  اســت،  بیشتری 
عقب ماندگی های  بتوانیم  اینکه  بــرای  جهانی، 
مجبوریم  دهیم  پوشش  را  مــورد  ایــن  در  مــوجــود 

سرمایه گذار  تــا  نماییم  اعــطــا  بیشتری  امــتــیــازات 
کند. خارجی رغبت و میل به سرمایه گذاری پیدا 

 قانون داوری تجاری بین المللی
که در سال 76 به تصویب رسید،  این قانون 
سازمان  کمیسیون  داوری  نمونه  قانون  اساس  بر 
)آنسیترال(  بین الملل  تــجــارت  ــرای  ب متحد  ملل 
واقع  در  و  است  شده  تنظیم  و  تهیه  اصاحاتی  با 
در  داوری  ــردن  ک نهادینه  جهت  در  مثبت  گامی 
کشور و راه حلی مناسب برای حل وفصل اختافات 
بین المللی به  حساب می آید. از نظر عملی هنگامی  
ج آن در قرارداد  ج شرط داوری و در که طرفین به در
به تصویب هیئت وزیران  نیازی  مبادرت می کردند 
محقق  اختافی  هنگامی که  بلکه  نبود؛  مجلس  یا 
ارجــاع  داوری  بــه  را  آن  خــارجــی  طــرف  و  مــی شــد 
بــا فــرض عدم  بـــود. حــال  تأیید الزم  ایــن  مـــی داد 
ایــن مسئله  گــر  ا ســابــق،  رأی همانند  ایــن  اعــمــال 
اتفاق افتد و مجلس تصویب نکند، در واقع حداقل 
که شخص می توانست به عمل آورد از او  دفاعی را 
نتیجه چاره ای جز تصویب و  کرده است در  سلب 
ارجاع به داوری نخواهد داشت. اّما به دلیل نبود 
سایر شرایط تکمیلی برای آن و حذف برخی نکات 
موجود در قانون پایه در هنگام تصویب، نتوانست 
در  به خصوص  عــدیــده ای  مشکات  و  بیفتد  مؤثر 

به  خارجی  داوری  آرای  اجرای  و  شناسایی  زمینه 
وجود آورد.

 قانون بازار بورس اوراق بهادار
 برای ورود سرمایه خارجی به بورس و به تبع 
آن حرکت و جابه جایی سرمایه در میان بنگاه ها، 
نشده  ایــجــاد  تشویق  قــانــون  در  ظرفیتی  کنون  تا
است. در تأیید این ادعا می توان به ماده )3( قانون 
شیوه های  بندهایش  در  که  نمود  استناد  تشویق 
سرمایه گذاری خارجی را بیان نموده، ولی ظهوری 
نــدارد.  بــورس  بــازار  در  سرمایه گذاری  بر  شمول  در 
این امر دلیل بر عدم تجویز ورود سرمایه خارجی به 
از جهت حمایتی  بلکه نوعی نقص  بورس نیست، 
ماده  )ج(  بند  در  قانون گذار  که  آنجایی  از  و  است 
بر  را  وظیفه  این  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   )15(
جلب  قانونی  راهکارهای  تا  گذاشته  دولت  عهده 
این  و  نماید  ــدارک  ت را  بــورس  در  خارجی  سرمایه 
راهکارها هنوز محقق نشده، دولت و مجلس باید 
که  برآیند. مسائل دیگری  نواقص  این  رفع  در پی 
اوراق بهادار به وضوح تعیین   باید در قانون بورس 
بورس  شــورای  ارتــبــاط  از:  اســت  عبارت اند  گــردد، 
سازمان  ارتباط  خارجی،  سرمایه  جلب  هیئت  با 
خروج  چگونگی  و  سرمایه گذاری  سازمان  با  بورس 
که در بورس حاصل  شده  اصل و سود سرمایه ای 


