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است.
ــه رفـــع ایــن  ک در مــجــمــوع، بــایــد مــتــذّکــر شــد 
ابهامات مستلزم بیان شفاف در قانون بورس اوراق 
سرمایه گذاری  حمایت  و  تشویق  قانون  و  بهادار 

خارجی در بورس از سوی دولت است.

مقررات مبادالت ارزی
فعالیت های  مــحــدودکــنــنــده  مـــوارد  دیــگــر  از 
و  نقل  به  مربوط  مسائل  خارجی،  سرمایه گذاران 
خارجی  سرمایه گذاری  قانون  اســت.  ارز  انتقاالت 
از  تنها  کــه  نــمــوده  مــلــزم  را  ســرمــایــه گــذار خــارجــی 
برای  مرکزی  بانک  توسط  شناخته شده  ارزهـــای 
این  کلیه  و  کند  استفاده  ارزی  مــبــادالت  انــجــام 
از طریق سیستم های  باید  نیز  بانکی  فعالیت های 
اسامی  جمهوری  مرکزی  بانک  تأیید  مورد  بانکی 
ایران صورت پذیرد. همچنین این قانون سازمان 
ــر نحوه  ب نــاظــر  نــهــاد  بــه عــنــوان  را  ــه گــذاری  ســرمــای
کشور قرار  استفاده از سرمایه های خارجی وارده به 
که بخواهد  دهد و سرمایه گذار خارجی در صورتی  
کشور  رســمــی  ــول  پ بــه  خــارجــی  ارز  تبدیل  بـــدون 
سفارش های  پرداخت  است  ملزم  نماید،  فعالیت 
خــارجــی خــود را بــا نــظــارت ســازمــان مــذکــور انجام 
ــت بــرای  کــه مــمــکــن اسـ ــد. یــکــی از مـــــواردی  ــ ده
عدم  نماید،  ایــجــاد  مشکل  خــارجــی  سرمایه گذار 
به  سرمایه  و  سود  انتقاالت  برای  ارز  تأمین  امکان 
که سرمایه گذار  کشور است. به این معنی  ج از  خار
خارجی می تواند بخشی از ارز الزم خود را از طریق 
کند.  کسب  تولیدشده در داخــل  کــاالی  صــادرات 
ولی دولت می تواند بنا به تصمیم خود از صادرات 
کشور  از  ج  خار به  خارجی  سرمایه گذار  محصوالت 
ــن حــالــت ســرمــایــه گــذار  جــلــوگــیــری نــمــایــد. در ایـ
به  را در داخــل  کــاالی خــود  اســت  خارجی مجبور 
فروش رسانده، در نتیجه برای تأمین ارز مورد نیاز 
امر  این  که  نماید  تبدیل  خارجی  ارز  به  ریال  باید 

می تواند متضمن زیان هایی باشد.

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قـــانـــون ســـرمـــایـــه گـــذاری خـــارجـــی تــاش  در 
خارجی  سرمایه گذاران  فعالیت  تا  شــده  بسیاری 
همچنان  قانون  این  ولی  گــردد؛  تسهیل  کشور  در 
سرمایه گذاری  برای  محدودیت هایی  دربرگیرنده 
خــارجــی اســـت. بــه طــور مــثــال بــایــد بــه ممنوعیت 
ســرمــایــه گــذاران  بـــرای  غیرمنقول  ــوال  امـ مالکیت 

ایران،  داخلی  قوانین  مطابق  کرد.  اشاره  خارجی 
خــارجــی  ــبــاع  ات ــرای  بـ غیرمنقول  ــوال  امــ مالکیت 
همین  در  است.  ممنوع  حقوقی  و  حقیقی  از  اعم 
را  مقررات  این  قانون سرمایه گذاری خارجی  راستا 
مالکیت  از  را  خارجی  سرمایه گذاران  و  کرده  تنفیذ 
است.  نموده  محروم  ــران  ای در  غیرمنقول  ــوال  ام
مشکل  این  حل  برای  سرمایه گذاری  قانون  البته 
که با  به سرمایه گذاران خارجی این امکان را داده 
ثبت یک شرکت ایرانی، فعالیت های خود را در آن 
قالب انجام دهند و با توجه به ایرانی بودن شرکت، 
کنند. در هر  کسب  ک را  اجازه مالکیت ملک و اما
خارجی  سرمایه گذار  که  کــرد  توجه  باید  صــورت، 
حقوق  از  نمی تواند  خود  خارجی  هویت  حفظ  با 

مالکیت برخوردار شود.

 نتیجه گیری
گونی  گونا عــوامــل  کــشــور،  کنونی  حــقــوق  در 
حضور  مـــوجـــود،  وضـــع  ــاف  ــرخ ب ــه  ک دارد  وجـــود 
آن،  بین المللی  حواشی  و  خارجی  سرمایه گذاران 
را  خارجی  مالی  منابع  جــذب  در  موفقیت  امکان 
افزایش می دهد. مهم ترین این عوامل وجود یک 
که تا حد زیادی دارای  ساختار حقوقی جامع است 
مقررات  و  قوانین  سایر  به  مسائل  ارجــاع  کمترین 
حاضر،  حــال  در  که  کــرد  ــان  اذع باید  البته  باشد. 
خارجی،  سرمایه گذاری  حمایت  و  تشویق  قانون 
باشد؛  کشور  فعلی  نیازهای  پاسخگوی  نمی تواند 
بنابراین، بازنگری در قوانین موجود، ضروری است 
موانع  که  بــود  خواهد  مؤثر  زمانی  بازنگری  ایــن  و 

سرمایه های  راه  سر  از  اساسی،  قانون  در  موجود 
خارجی برداشته شود.

به  بخشیدن  جامعیت  به منظور  همچنین، 
قوانین سرمایه گذاری خارجی، باید رویه مشخص 
از  بعضی  به  مراجعه  شــود.  پیش گرفته  در  ثابتی  و 
کار و عملیات  قوانین به خصوص در زمینه مالیات، 
بیش   اتکای  لیکن،  است.  پیش بینی  قابل  بانکی 
از حد به سایر قوانین و مقررات، می تواند موجب 
کــاهــش جــذابــیــت ســرمــایــه گــذاری خــارجــی شــود. 
قدیمی  قوانین،  این  که  مــواردی  در  به خصوص، 
ســرمــایــه گــذاری  ورود  و  پــذیــرش  لــحــاظ  از  بــاشــد. 
از تصویب قانون جدید در این رابطه  خارجی بعد 
امنیت  تأمین  جهت  در  قابل توجهی  اصــاحــات 
نتیجه  در  و  گرفته  صــورت  خارجی  سرمایه گذاران 
بستر سرمایه گذاری خارجی بسیار مناسب تر از قبل 

شده است.
مــقــررات  و  قوانین  کــشــور،  کنونی  حــقــوق  در 
که در عمل موانعی جدی  متعددی یافت می شود 
فراهم  ایران  به  خارجی  سرمایه های  ورود  برای  را 
 )139(  ،)8۲(  ،)81(  ،)44( اصــول  مانند  کــرده انــد؛ 
قانون اساسی، قوانین بودجه و برنامه های توسعه 
سرمایه گذاری  حمایت  و  تشویق  قانون  پنج ساله، 
قــانــون برنامه  از  ــوادی  قــانــون اصـــاح مـ خــارجــی، 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقــتــصــادی،  توسعه  چــهــارم 
سیاست های  اجـــرای  و  ایـــران  اســامــی  جمهوری 
قانون  اســاســی،  قانون  چهارم  و  چهل  اصــل  کلی 
مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق 
مالی  مــنــابــع  از  اســتــفــاده  قــانــون  و  ــــت  مــالــی دول
قانون داوری تجاری  قانون داوری ملی،  خارجی، 
کنوانسیون  بــه  ایـــران  الــحــاق  قــانــون  بین المللی، 
خــارجــی  داوری  ــام  ــکـ احـ ــرای  ــ ــ اج و  شــنــاســایــی 
کار و قوانین  تنظیم شده در نیویورک 1985، قانون 
که  هستند  مقرراتی  اجتماعی  تأمین  بــه  مــربــوط 
کاربرد  به طور خاص یا عام در موضوع تأمین مالی 
آنچه در این نصوص جلب توجه می نماید  دارند. 
که نمی توان از یک  رویه واحد به منظور  این است 
گاهی  کرد.  استفاده از این راهکار ضروری استفاده 
که  از اسناد و قوانینی  ماحظه می شود آن دسته 
کان  کارشان تنظیم خط و مشی ها و سیاست های 
قانون  یک  همانند  و  شده اند  جزئیات  وارد  است 
ح موضوع  عادی یا حتی آیین نامه به مسئله و طر
قوانین  در  مسئله  ایــن  بالعکس.  یــا  پرداخته اند 

مختلف برنامه پنج ساله توسعه ملموس تر است.

کــشــور، عــوامــل  کــنــونــی    در حــقــوق 
وضع  برخاف  که  دارد  وجود  گوناگونی 
موجود، حضور سرمایه گذاران خارجی 
و حواشی بین المللی آن، امکان موفقیت 
در جذب منابع مالی خارجی را افزایش 
ایــن عــوامــل وجــود  مــی دهــد. مهم ترین 
تا  که  است  جامع  حقوقی  ساختار  یک 
حد زیادی دارای کمترین ارجاع مسائل 
البته  باشد.  مقررات  و  قوانین  سایر  به 
ــال حــاضــر،  کــه در حـ ــرد  کـ بــایــد اذعــــان 
سرمایه گذاری  حمایت  و  تشویق  قانون 
خارجی، نمی تواند پاسخگوی نیازهای 

فعلی کشور باشد؛  


