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Abstract 
One of the traditional ways which are used to support the production of domestic 

goods and services, drafting and implementation of the local content requirement. 

The government’s intervention in the market through obliging the persons to utilize 

the domestic products has been reflected in different laws and regulations and 

independently has been enacted in 1997, 2012 and 2019 in Iran. In this article, it will 

be discussed that the ideal legislation on this matter is subject to which 

requirements. This article concludes that using legal instruments for obliging 

persons to utilize the local products is subject to existence of social and economic 

justifying reasons. In case of existence of such reasons, the law shall be drafted in 

such a manner that while meeting the requirements of the rule of law, on one hand, 

the problem of quasi domestic monopoly is prevented from being formed, and on the 

other hand, it does not give rise to a situation in which the local producers can 

supply their occasionally-poor goods and services at the cost of the whole economy 

and at the same time, lose their ability to compete with the foreign producers. 
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 چکیده
 استاااده  داخلتی  خت ما   و کاالهتا  تولیت   از حمایت   راستاای  در که مرسوم هایشیوه از یکی
دخالت  دولت  در زتازار از قریتز التزام      . اس  داخل سهم الزام کردن اجرایی و ت وین شود،می

اشخاص زه اساااده از تولی ا  داخلی در قوانین و مقررا  گوناگونی منعکس ش ه و در ایران در 
مقاله ایتن   این در قور مساقل مورد تقنین قرار گرفاه اس .زه 5731و  5735، 5731های سال

ناتای  ناتان    قانونگذاری مطلوب در این زمینه تازع چه الزاماتی اس .شود که مسئله مطرح می
داد که اساااده از اززار قانونی جه  اجبار اشخاص زه اساااده از تولی ا  داخلی مسالزم وجتود  

نحتوی  دالیل توجیهی اجاماعی و اقاصادی اس . در صور  وجود چنین دالیلی، قانون زایت  زته  
انحصتار داخلتی   زاما  حاکمی  قانون، از یک ستو از ایاتاد شتبه   تنظیم شود که ضمن رعای  ال

جلوگیری ش ه و از سوی دیگر موجب ناود که تولی کنن گان داخلی زته هزینتک کتل اقاصتاد،     
زاوانن  خ ما  و کاالهای زعضاً نامرغوب خود را زا قیم  زاال عرضته کننت  و در عتین حتال، در     

 خارجی را از دس  ز هن .زلن م   توانایی رقاز  زا تولی کنن گان 
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 مقدمه

ترین موضوعاتی که در ادزیتا  اقاصتادی، سیاستی و حقتوقی زستیاری از کاتورها و       از جمله مهم
و زه دالیل اغلب اقاصادی، نگتاه ویت ه زته من معطتو       حال توسعه مطرح خصوص کاورهای درزه

حمای  از کاالها و خ ما  تولی ش ه در داخل من کاور اس . این حمایت  زته انحتای     ،ش ه اس 
 ای زا اعمال یتا افتزایت تعرفته   پذیرد. زرخی زا تبلیغ خری  کاالی داخلی، دساهگوناگون صور  می

ی زا ممنوعی  ورود کاالها و خ ما  خارجی و گروهتی  زرای واردا  کاالها و خ ما  خارجی، زعض
 کنن .های خارجی زه زیرون از مرزهای کاور در این مسیر حرک  میزا مخالا  و ران ن شرک 

های تقنینی زترای وضتع قتوانین و    های شایع در این زمینه، اساااده از ظرفی یکی از شیوه
  از تولی  کاالها و خ ما  داخلی است . زتر   منظور حمایزه 5مقررا  مرزوط زه الزام سهم داخل

گتتذاران، پیمانکتتاران و هتتا از قریتتز وضتتع قتتوانین و مقتتررا ، ستترمایه  ایتتن استتاو، دولتت  
منظتور  هتای تقنینتی زته   کنن . ظرفی کنن گان را زه اساااده از تولی ا  داخلی الزام میمصر 

شت ه شتامل   تعیتین از پتیت  اسااادة ح اکثری از تولی ا  داخلی در راساای وصول زته اهت ا   
حمای  از صتنایع داخلتی، افتزایت تولیت  کتاال و خت ما ، ایاتاد اشتاهال و کتاهت واردا  و          

شود، زنازراین زای  زاوان  موجب رونز اقاصادی، تقوی  صنایع کار گرفاه میجویی ارزی زهصرفه
ه زه مبانی اقاصادی رویه از ظرفی  تقنینی و ز ون توجداخلی و رش  اقاصادی شود. اسااادة زی

افاتادگی  ها، کتاهت کیایت  و عقتب   توان  ناای  معکوسی داشاه زاش  و زه افزایت هزینهمن می
 کاور منار شود.

اخاصار ماهوم الزام سهم داخل تبیین ش ه، سپس اصل ح اقل دخال  در این مقاله ازا ا زه
 شود.می حقوقی زررسی گذاری و سپس الزاما دول  در زازار و در ادامک الزاما  سیاس 

 

 الزام سهم داخلمفهوم 
 7، الزام محلتی 2اصطالح الزام سهم داخل یا تعه  زه سهم داخل زا عناوینی مانن  محاوای داخلی

هتایی هماننت  حمایت  از تولیت  داخلتی یتا سیاست         و در کنتار واهه  1یا  الزام محاوای داخلتی 
 رود.کار میزه 1سازی واردا جاناین

ش ه از سوی زانک جهانی، الزام سهم داخل زه کارها یا ارزش افتزودة ایاادشت ه   رائهدر تعریف ا
یک شرک  نا  و گاز یا در ماهوم مضیز زه اعمتالی   هایعنوان نایاک فعالی در اقاصاد داخلی زه

                                                           
1. Local Content 

2. Local Content 
3. Local Requirement  

4. Local Content Requirement  

5. The Import-Substitution Industrialization (ISI) 
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شتود  که در داخل و در جنب مراکز تولی  نا  اناام گیرد، اقالق ش ه اس . در ادامه ماتذکر متی  
مرزوط زه الزام سهم داخل، مح ودة اقاصادی و صتنعای   هایگیری و ت وین سیاس صمیمکه در ت

خیز که ماتکل اشتاهال   شود، لیکن این سیاس  اغلب در کاورهای نا خاصی درنظر گرفاه نمی
 (.Tordo & Warner, 2013: 4)شود تری وجود دارد، مالحظه میصور  ج یزه

شود. زترای    نا  در قوانین زرخی کاورها نیز دی ه میتوجه وی ه زه سهم داخلی در صنع
کاور غنا )سهم داخلی و ماارک  محلتی(، التزام ستهم     2957قانون نا  سال  7مثال در مادة 

قور وی ه مورد قانونگذاری قرار گرفاه، در تعریف من نیز زه اجزا و ارکان داخل در صنع  نا  زه
 ناای اشاره ش ه اس  هایفعالی 

 (Petroleum (Local Content And Local Participation) Regulations (Ghana) , 2013, Art3). 
رغم وجود چنین تأکی اتی، الزام سهم داخل مح ود زه حوزه یا صنع  ماخصی نیست  و  زه

ها فاق  منع نظری یا عملی اس . زترای نمونته استارالیا از ستال     مقرر کردن من در تمامی حوزه
مخالف اقاصادی از جملته زختت    هایی را در خصوص الزام سهم داخل در زختازرنامه 5311

  (Pursell, 2001: 2) خودروسازی مغاز و اجرایی کرد
ان  و زر این استاو، التزام   گذاری خارجی رزط دادهزرخی دیگر الزام سهم داخل را زه سرمایه

انت ،  ة ارزش اقاصادی دانستاه کارگیری یا توسعک منازع محلی در زنایرسهم داخل را مسالزم زه
گذاری در کاور میززتان  کارگیری یا توسعک منازع داخلی ناشی از سرمایهماروط زر اینکه این زه

 . (IPIECA, 2016: 8) زاش 
ای است  کته زراستاو    افتزوده قور کلی الزام سهم داخل زه معنای مق ار ماتخِ  ارزش  زه

های داخلی از قریز منتازع داختل کاتور شتامل     روههها و پقوانین و مقررا  زای  در اناام قرح
مال  و سایر ملزوما  مورد نیتاز تتأمین شتود.    مواد اولیه، تاهیزا ، نیروی کار، خ ما ، ماشین

عبار  دیگر، الزام سهم داخل، الزام زر اناام درص  ماخصی از پتروهه یتا قترح است  کته زتا       زه
شود و تتا من میتزان متانع از    در داخل فراهم میکارگیری تولی ا ، خ ما  و امکانا  موجود زه

های ماااوتی اعتم از استاااده از   شود. این الزام در قالبورود کاالها و خ ما  از خارج کاور می
جتای  هتای داخلتی زته   جای کتاالی ختارجی، استاااده از پیمانکتاران و شترک      کاالی داخلی زه

گیتری از نیتروی کتار داخلتی یتا ایاتاد       های خارجی و الزامتی شت ن زهتره   پیمانکاران و شرک 
هتای ختارجی زته قلمترو     مح ودی  یا ممنوعی  در ورود کاالها و خ ما ، نیروی کار و شرک 

 شود.کاور یا مح ودة تح  الزام سهم داخل، مقرر می
 

 اصل دخالت حداقلی  
زت ون  الزام سهم داخل در واقع نوعی دخال  دول  در زازار اس . فرض قانونگذار من است  کته   
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کنن گان تمایلی زه اساااده از گذاران، پیمانکاران و مصر الزام قانونی، فعاالن زازار مانن  سرمایه
گیری از ازتزار قتانون، منهتا را زته استاااده از      کاالها و خ ما  داخلی ن ارن ، زنازراین زای  زا زهره

االهتا و خت ما  داخلتی    کاالها و خ ما  داخلی مابور کرد. دلیل ع م تمایل زته استاااده از ک  
توانت  کیایت  پتایین، قیمت  زتاال و کمبتود کاالهتا و خت ما  داخلتی در زتازار زاشت  کته             می

داشتان  ده . نگته گذاران و پیمانکاران را زه سم  اساااده از ماازه خارجی من سوق میسرمایه
خارجی زا  شود که کاالها و خ ما مصنوعی قیم  زرازری ارز زا پول داخلی نیز گاهی سبب می
 تر زاش .  لحاظ من نرخ زرازری ارز از اجناو و خ ما  داخلی گران

اساااده از ق ر  قانون زرای الزام اشتخاص زته استاااده از کاالهتا و خت ما  داخلتی موجتب        
هایی تحمیل شود که زای  از اجناو و خ ما  داخلی اساااده ها و پروههشود هزینک من زه قرحمی

درص  کاالها و خ ما  مورد نیاز زرای ستاخ  یتک    79گاه در شرایط رقازای  کنن . زرای مثال هر
قور قبیعی این مقت ار  گذاران و پیمانکاران زهنیروگاه زرق از منازع داخلی قازل تأمین زاش ، سرمایه

کته  کنن  و در نایاه نیازی زه قانونگذاری نیس . اما زمانینیاز نیروگاه را از منازع داخلی تأمین می
توانت  زته   درص ، این امر می 15گیرد، مثالً اسااادة زیاار از منازع داخلی مورد الزام قانونی قرار می

ازایاع کاالها و خ ما  داخلی زا کیای  پتایین، تحمیتل هزینتک زیتادتر، یتا قتوالنی شت ن مت           
مبنی زر استاااده  زر این الزام قانونی دلیل کمبود در زازار داخلی منار شود. عالوهساخ  نیروگاه زه

توانت  تولی کننت گان داخلتی را در موقعیت      هتا متی  ها و پتروهه از کاالها و خ ما  داخلی در قرح
وری و زهبتود  هتای تولیت  و زهتره   نحوی که انگیزة منان را زرای کاهت هزینته حمایای قرار ده ، زه

 تحت   هتای شترک   یحات  اوقا  دارد. زسیاریکیای  کاالها و خ ما  خود را در سطح نازلی نگه
 هتای ویت ه انگیتزه  مخالتف زته   هایانگیزه لیکن زرسن ، نیز مناسبی کارایی زه اس  ممکن حمای 
 زترای  محتذورا   و موانتع  ایاتاد  ختود  از زیاتار  حمایت   کستب  زته  مامایتل  را ایاان اقاصادی،
 و ختود  هتای فعالی  تضمین زرای ناعانذی سایر و هاشرک  این روازاین. کن  خارجی هایشرک 
 دورة ت اوم زرای سیاسی هایالزی از اساااده زه سایرین زا رقاز  در شرک  از ناشی احامالی ترو
 .(Slaughter, Matthew J., 2004: 1)کنن می پی ا سوق حمای 

اساااده از اجبار قانونی زرای حمای  از تولی ا  داخلی در درازم   موجب خواه  شت  کته   
روز زا ماتازه ختارجی من غیرقازتل رقازت  شتود. حمایت        ی روززهکیای  کاالها و خ ما  داخل

دهت  کته   های مامادی در ایران ناتان متی  دریغ دول  از صنع  خودروسازی داخلی در سالزی
ها سبب ش ه اس  این صنع  از رقاز  در زازار جهتانی زتاز زمانت  و هزینتک من زته      این حمای 

 جامعه، مردم و اقاصاد ایران تحمیل شود. 
توان  از الزی قتوی تولی کننت گان   ساااده از قانون زرای الزام زه اساااده از تولی ا  داخلی میا

داخلی ناأ  گیرد. در مواردی هیچ توجیه اقاصادی یا اجامتاعی زترای استاااده از تتوان داخلتی      
و  سازی ناوذ کترده، زته ناتع ختود    وجود ن ارد، لیکن تولی کنن گان در مراکز قانونگذاری و تصمیم
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 کنن .  هایی را در شکل قانون زر ساخاارهای اقاصادی تحمیل میالباه زه ضرر کل اقاصاد، سیاس 
پس وضع قانون زرای الزام اشخاص زه اساااده از تولی ا  داخلی زای  چهتار وی گتی داشتاه    
زاش : دخال  ح اقلی دول  در زازار؛ الزام سهم داخلی در صور  وجتود توجیهتا  اقاصتادی و    

اعی الزم مثل نوپا زودن صنایع، ایااد اشاهال و امثال من؛ مح ود کردن دورة الزام زه م   اجام
 ت ری ؛ امکان اساااده از تولی ا  خارجی در صور  نیاز.معین و رفع من زه

 

 گیری و سیاستگذاری  الزامات تصمیم
م از من، زایت  زته   گیتری الز منظور ت وین مقررا  مرزوط زه الزام سهم داختل و زهتره  ها زهدول 
ویت ه در راستاای   گیری واقف زاشن . این مگتاهی زته  منظور تصمیمهای پیت روی خود زهچالت

دس  یافان زه اه ا  م نظر ماامل زر اهت ا  اقاصتادی، اجامتاعی و سیاستی حتائز اهمیت        
فی رو ضروری اس  دول  زا مطالعا  الزم، اه ا. ازاین(The World Bank, 2013: 2) خواه  زود

 ت وین کن .   5را در راساای رش  و توسعک اقاصادی کاور زا محوری  ضرور  توسعک پای ار
م نظر داشان زرخی موارد حائز اهمی  اس . ضرور   ،های مناسبمنظور ت وین سیاس زه

های مرتبط، زه انضمام قراحی زرنامک ماخِ زرای نیل زه اه ا  از تمهی  مق ما  و زیرساخ 
های زنیتادینی، ماناستب   ، از ضروریا  اولیک موضوع اس . وجود چنین ماخصهش هتعیینپیت

 زا نیاز و توان داخلی کاور در زهبودزخای فراین ها تأثیر زسزایی خواه  داش .
در داختل کاتور یکتی دیگتر از ایتن       7و دارای ظرفی  زالقوه کافی 2وجود زازارهایی زاثبا  

اینکه ز ون شتک ثبتا ، نیتاز اولیته زترای تمتامی        توضیح، (Kuntze, 2013: 9)مقاضیا  اس  
شود. از سوی دیگتر، زازارهتای موضتوع    هایی اس  که زا رویکرد توسعک پای ار ت وین میسیاس 

گتذاری زاشت ؛   الزام سهم داخل، زای  از زُع  ان ازه و مقیاو، زه ان ازة کافی ززرگ و قازل سترمایه 
ثبا  الزم در من وجود ن اشتاه زاشتن ، اثرگتذاری زتر     چه اینکه اگر این زازارها کوچک زاشن  یا 

 . (Johnson, 2013: 13) نمای تولی  کاال و خ ما  و تأثیر من زر اقاصاد زعی  می
نحوی زاش  که ارزش ورود زه من را داشاه زاشت . زترای   زازار زای  زه 1زر اینکه قول عمرعالوه

، زای  اقاصاد زاثبا  و مت   زمتان کتافی    1یمن  زه تهیک زنایرة تأمین داخلمثال شرکای عالقه
  (The World Bank, 2013: 15).دس  موردن سود مناسب را در اخایار داشاه زاش زرای زه

در زرنامک ت وینی زای  دو مورد تح ی  ح ود شود: مح ودی  در سهم داخلتی و محت ودی    
ماتذکر شت  زتا اینکته      در خصوص تعیین چارچوب سهم و درص  الزام سهم داخلی زایت  زمانی. 

                                                           
1. Sustainable Development 

2. Stable Markets 
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همراه دارد، لیکن افتراط در من و تعیتین   م   زا خود زهخصوص در کوتاهمزایایی که این الزام زه
ویت ه  توان  مانع از رسی ن زه اه ا  موردنظر شود. این موضوع زهسهمی زاال در این خصوص می
یانگر من اس  که الزام ستهم  زر این اساو، تارزیا  ز رس .نظر نمیدر ازا ای امر، قازل قبول زه

داخل وقای زهارین حال  و زیاارین زازدهی را دارد که دول  در این سهم افراط نکن  و درص  
 .(Kuntze, 2013: 9) معقولی زرای من تعیین کن 

در قانون ح اکثر اساااده از توان تولی ی و خت ماتی کاتور و حمایت  از کتاالی ایرانتی      
( سقای زرای اساااده از سهم داخلتی وجتود   5731ن ح اکثر )از این پس قانو 5731مصوب 

درصت  ماتخِ    15من، درص  ح اقلی یعنتی   1مادة « ب»قسم   2ن ارد و تنها در تبصرة 
 ختارجی  خت ما   و کاالهتا  ش ه اس  که این سهم ح اقلی، عمالً زا توجه زه ممنوعی  خری 

، هنگام اجرا قازتل افتزایت خواهت     دارد وجود منها ماازه داخلی، هایتوانمن ی سامانک در که
 و صنعای و تولی ی مهن سی و فنی توان از اساااده ح اکثر قانون»زود. ماازه این ماهوم در 

 از) 5731 مصوب «خ ما  ص ور منظورزه تسهیال  ایااد و هاپروهه اجرای در کاور اجرایی
  توان از اساااده ح اکثر نوننیز وجود داش . در قا( 5731 ح اکثر قانون اخاصارزه زه زع  این

 591 متادة  اصالح و صادرا  امر در منها تقوی  و کاور نیازهای تأمین در خ ماتی و تولی ی
 15، زا اینکه زه سهم (5735 ح اکثر قانون زع من) 5735 مصوب مساقیم هایمالیا  قانون

 ممنوعیت   صدر خصتو  نامته تصویب»درص ی اکااا ش ه زود، لیکن زا توجه زه اجرایی ش ن 
 تحت   غیتره  و تاهیزا  ملزوما ، قطعا ، ش ه،ساخاه کاالی از اعم) خارجی کاالهای خری 
 خری  ممنوعی  نامکتصویب پس این از) 5737 مصوب «داخلی ماازه تولی  دارای( عنوان هر

، ح اقل در زخت خری  کاال تا ح  زیادی شرایط زا دو قتانون حت اکثر دیگتر    (خارجی کاالی
 اف .ماازه  ی

درص ی زا پیاتنهاد هیتأ     15، ح  نصاب قانونی 5731شایان ذکر اس  در قانون ح اکثر 
ش ه مطازز این قانون و تصویب شورای اقاصاد قازل افزایت خواه  زود؛ امری که نظار ِ تاکیل

هتای اقاصتادی، ماتکال     رس  ضترور  نظر میدر قوانین قبلی مسبوق زه سازقه نبوده اس . زه
قلمرو قانون گسارش یاز  و میزان  5731ریمها سبب ش ه اس  که در قانون ح اکثر ارزی و تح

 الزام سهم داخل نیز امکان افزایت داشاه زاش .  

از سوی دیگر الزام سهم داخل زای  در زتازة زمتانی ماخصتی کته در زرنامته تعیتین شت ه،        
ای قترن زیستام زرنامته    اجرایی شود. زرای نمونه در ایتن زمینته، دولت  استارالیا در نیمتک دوم     

. نبود مح ودة زمانی زرای زه نایاه رسی ن الزام (Pursell, 2001: 2) ساله تعریف کرده زودچهل
ها و فعاالن اقاصادی داخلتی است .   سهم داخل زه معنای دادن تضمینی همیاگی زرای شرک 

هتای زتزرگ   رک منها مطمئن خواهن  زود که زازار داخلی را در اخایار داشتاه، زت ون اینکته شت    
تبعتا  ایتن امتر از     .خارجی و صاحبان فناوری زه مح ودة حکمرانی اقاصادی ایاان ورود یازن 
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ها و فعاالن اقاصادی داخلی در زمینک ارتقتای کیایت  کتاال و خت ما      جمله ع م انگیزة شرک 
ردم توان  ساخاار اقاصاد یک کاور و نیز سطح رفتاه مت  خود و کاهت زهای من تا ح  زیادی می

 .(Slaughter, 2004: 4)من جامعه را کاهت ده  
موضوع دیگری که در راساای پیابرد اه ا  الزام سهم داخل که همانا حمای  از تولیت ا   

منظتور حمایت  و   سازی ایاازی و سلبی مردمان کاور زته داخلی اس ، زای  لحاظ شود، فرهنگ
تاویز متردم از قترق مخالتف از     خری  این محصوال  اس . جنبک ایاازی موضوع زه ترغیب و

 5733گتذاری ستال   های همگانی اشاره دارد. زترای نمونته پتس از نتام    ها و مموزشجمله رسانه
نظران زه این موضوع توجه کترده  عنوان سال حمای  از کاالی ایرانی، اغلب مسئوالن و صاحبزه

زتا ترغیتب تاتویز و     خالصه اینکه زای  5و در خصوص ازعاد مخالف من مطالعاتی صور  گرف .
مموزش مردم و مگاهی ایاان زه اهمی  حمای  از تولی ا  داخل در کنار ارج و ارزش نهادن زه 

عنوان پیااازان عز  و اساقالل جامعته، راه را زترای افتزایت    تولی کنن گان در افکار عمومی زه
 (.11: 5735)اسحاقی، مصر  کاالهای داخلی هموار سازیم 

منظور تروی  کاالی داخلی، زای  شرایطی در افکار عمومی فتراهم  زی زهسامضا  زر فرهنگ 
عبتار  دیگتر مت گرایی    عنوان نماد تااخر شناخاه ناود. زته شود تا اساااده از کاالی خارجی زه

عنوان سطح زاالی کتالو ختود معرفتی    سبب ش ه تا اشخاص، اساااده از کاالهای خارجی را زه
عنتوان یتک ارزش متورد خ شته قترار      اااده از کاالی خارجی زهرو ضروری اس  اسکنن . ازاین

 51در متادة   5731و قانون ح اکثر  1نامک ممنوعی  خری  کاالی خارجی در زن  تصویبگیرد. 
هتایی کته از زودجتک عمتومی کاتور      صراح  تبلیغ کاالهای خارجی را توستط دستاگاه  خود، زه

توانت  از رونت  رو زته تزایت      ی که تا حت ی متی  نمای ؛ موضوعکنن ، ممنوع اعالم میاساااده می
 اساااده از کاالهای خارجی زکاه .

هتای اقاصتادی در راستاای    گیری از تحلیتل منظور ایااد رویکرد مناسب، زهرهشایان ذکر اس  زه
-57: 5711شتاول، ترجمتک استماعیلی،    ها در امر ت وین قوانین و صتیان  از من ) کارزرد ناای  تحلیل

نحوی که زرای من نهادهای تخصصی ایاتاد  یافاه محل توجه اس ، زهدر کاورهای توسعه وی هزه( 52
گرفاته  در ایاال  ماحت ه است . زراستاو زررستی صتور       2ان . نمونک من دفار م یری  و زودجهکرده

میلیون دالر هزینته یتا فایت ه(     599توسط این دفار، هزینک سالیانک قوانین و مقررا  عم ه )زا زیت از 
 113تتا   31میلیتارد دالر و فایت ة من رقمتی زتین      11تتا   73در ح ود  2991تا  5331های ر سالد

ها زوده اس . الباه اساااده از تحلیل اقاصادی در موارد تقنینی، موضتوعی  میلیارد دالر در همین سال
ی کاتورهای  نیس  که صرفاً در ایاال  ماح ه وجود داشاه زاش  و در انگلساان، اتحادیک اروپتا و زرخت  

                                                           
 ر.ک:ن کاور کارشناسان اقاصادی و زرخی مسئوال هایزرای نمونه نظر. 1

 http://jamejamonline.ir/324047431869963245 ک  خبر:

2. The Office of Management & Budget (OMB) 

http://jamejamonline.ir/324047431869963245
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 .(Hahn & tetlock, 2008: 2)در حال توسعه مانن  مکزیک نیز مورد توجه اس  
ترین شیوه، همساز زتا ستاخاار   در نهای  اینکه، در این سیاساگذاری زای  زهارین و ماناسب

منظور زایت  زتا مطالعتک ستاخاار اقاصتادی      المللی اقاصاد کاور اناخاب شود. ز ینداخلی و زین
ها، مزی  نسبی اقاصادی کاور و سایر اصول اقاصادی در عین توجه زه عوامل اخ کاور، زیرس

 های الزم ت وین شود.اثرگذار حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اجاماعی سیاس 

 

  الزامات حقوقی
کارگیری الزام سهم داخل گیری و سیاساگذاری که اه ا  و مسیر اصلی زهدر کنار الزاما  تصمیم

تأثیرا  چامگیری در زه نایاه رسی ن یا نرستی ن التزام   حقوقی، وجود الزاما  کن ، را معین می
توان  تتأثیرا   سهم داخل خواه  داش . ت وین یک قانون، ز ون توجه زه اصول قانونگذاری من می
توان  اجترای  سیاساگذاری صحیح را زه شکس  زکاان  و زرعکس، نگارش و ت وین قانون خوب می

رو در این زخت، زه ضرور  توجه زه حاکمیت   ا تسهیل و تسریع کن . ازاینهای مرزوقه رسیاس 
 پردازیم.  عنوان مبنای قانونگذاری و نیز الزاما  تنظیم و ت وین قوانین و مقررا  میقانون زه

 

 عنوان مبنای قانونگذاریضرورت حاکمیت قانون به. 1
(. 599: 5737ن اد، حی ری و علیشود )های حکمرانی خوب تلقی میاز وی گی 5حاکمی  قانون

کمیسیون اقاصادی و اجاماعی سازمان ملل ماح  زرای مسیا و پاسیایک، ها  وی گتی اصتلی   
پتذیری،  محتوری، مستئولی   دانت : ماتارک ، اجامتاع   حکمرانی خوب را شامل متوارد زیتر متی   

 United Nations Economic)شاافی ، پاسخگویی، کارایی، منصاانه زتودن و حاکمیت  قتانون    

and Social Commission for Asia and the Pacific, 2009: 1-2). 
توان  دو عنصر استاحکام و  حاکمی  قانون، ایاادکنن ة زساری اس  در نظم حقوقی که می

من را در ازعاد فردی و جمعی فتراهم کنت . نبتود ایتن دو      7زینی زودنو قازل پیت 2ثبا  قوانین
نحو مناسب ئل و ماکالتی زرای شهرون ان جه  ادارة امور خود زهعنصر اساسی سبب ایااد مسا

کننت ة زرازتری همگتان در جامعته     قور ماقازل وجود این دو عنصر تضتمین شود. زهو دلخواه می
زنازراین در فراین  تت وین و اجترای مقتررا  التزام     . (Lindquist & Cross, 2017: 1) خواه  زود

رو احاترام زته قتانون و    ناپتذیر است . ازایتن   ون امری اجانابسهم داخل نیز رعای  حاکمی  قان
ویت ه زتا   ای اس  که اگر زته حاکمی  من زر همک مسائل در ت وین و اجرای قوانین، حلقک ماقوده

                                                           
1. Rule of Law 

2. Stability Of Law 

3. Predictability 
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توان  موج  زساری مناسب زرای اجرای حمای  رویکرد قرف اران زرداش  ماهوی همراه شود، می
 گذاری خارجی زاش .منای من نظیر کاهت سرمایهاز تولی ا  داخلی و کاسان از تبعا  

 مقررات و قوانین تدوین و تنظیم . الزامات2

های عرضتی یتک قتانون ختوب را در ختود      های ذاتی و وی گیقور کلی هر قانونی زای  وی گیزه
قورکه از نام من پی اس ، من دساه از وجوه ممیزه های ذاتی همانداشاه زاش . منظور از وی گی

انت   هتا عبتار   شود. این وی گیاصر مقوم اس  که ز ون وجود منها اساساً قانون تاکیل نمیو عن
مور زودن، عام زودن، امری زودن، علنی زتودن، واضتح زتودن، قطعیت  داشتان و مصتوب       از: الزام

 (.51-21: 5711راسخ، )صالح زودن مرجع ذی
گر قانونی فاق  منها زاشت ،  هایی اس  که اهای عرضی قانون شاخصهاز سوی دیگر، وی گی

شمار مورد. پاسخگویی عنوان قانون زهتوان همچنان من را زهزا وجود اهمیای که دارن ، اما می
کننت ة مناعت  عمتومی، مطازقت  زتا      دهن ة نظر اکثریت ، تتأمین  زه نیازهای جامعه، انعکاو

ن و داشتان شاخصتک   اخالق، در راساای ع ال  زودن، داشان اسامرار، کارام ی، عملیاتی زود
( کته الزم است    22-71: 5711راسخ، )های عرضی قانون اس  ترین وی گیپیارو زودن مهم

قانونگذاران در تمامی قوانین از جمله قوانین و مقتررا  مرزتوط زته التزام ستهم داختل من را       
 مطمح نظر قرار دهن .

که زای  در تت وین قتوانین   های ذاتی و عرضی، زرخی نکا  دیگر زا تأکی  زر ضرور  وجود وی گی
 شود.مرتبط زا الزام سهم داخل زه من توجه کافی مبذول شود، در ادامه مطالعه و زررسی می

هتای مرزتوط زته    مناسب اس  در عنوان یا مق مک قوانین و مقررا ، اه ا  اصلی و انگیزه
زته اجرایتی    تتری قور کلی ذکر شود تا از این قریز مخاقبان قانون زا نگرش مناسبقانون زه

کردن من مبادر  ورزن . در واقع در چنین مواردی مخاقبتان قتانون زتا شناستایی اهت ا  و      
مسیر کلی درخواهن  یاف  مای کلی و نگرش مبنایی ت وین قانون چته زتوده است . چنتین     

خصوص در مورد الزام ستهم داختل، موجت  زمینته و زستار الزم زترای همکتاری و        موردی زه
در عنوان خود عمالً اهت ا  را زیتان کترده است :      5731ود. قانون ح اکثر افزایی خواه  زهم

نظتر  زیاارین اساااده از توان تولی ی و خ ماتی کاور و حمای  از کاالی ایرانی. هرچن  زته 
شتود،  منظور نیل زه این ه   چن ان در مان قانون مالحظه نمتی های الزم زهرس  ماوقمی

ویکرد شعارگونه زه مواردی مانن  تقویت  صتادرا  ختودداری    لیکن زرخال  قوانین قبلی از ر
قور کلتی انستاام اهت ا  نستب  زته      توان م عی ش  از این جنبه و زهنحوی که میکرده، زه

زتا ذکتر    5735جلو زرداشاه ش ه اس . توضیح اینکه قانون حت اکثر   قوانین قبلی گامی رو زه
در عنوان خود، رویکرد کلتی  « ر امر صادرا در تأمین نیازهای کاور و تقوی  منها د»عبار  

الوصف فحوای قانون، مشکارا حکایت  از توجته زته هت   اول و رویکترد      را زیان کرده زود. مع
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شعارگونه زه ه   دوم داش . تسهیال  ناچیز مانن  معافی  کارگران ایرانی اعزامی، موضتوع  
گونه عوارض و مالیا  )متادة   قراردادهای ص ور خ ما  فنی زه خارج از کاور از پرداخ  هر

های صادراتی کاال و قانون( و قناع  زه دساور کلی و ز یهی الزام دول  زه قراحی ماوق 52
دهن ة ع م تطازز دومین قانون( عمالً ناان 53گرا )مادة خ ما  جه  افزایت تولی  صادرا 

 5ش ه در من زود.ه   من رج در عنوان قانون زا مان و ت ازیر درج
الزم در قتوانین و مقتررا  است . منظتور از      2صر دیگر، وجود چارچوب روشن و شاافی عن

نحوی در دستارو و قازتل فهتم از نظتر همگتان      شاافی  این اس  که قوانین و مقررا  زای  زه
 :Johnston, 2004) .در خصوص من داشاه زاشن را های جامعه مگاهی الزم زاشن  تا افراد و گروه

کننت ،   درک را من زای  همگان من، عملی اجرای و قانون زه احارام منظور تضمینرو زهازاین  (2
 عت م  در عتذری  اینکته  زتر زاش . این امر عتالوه  ازهام مبرهن و ز ون کافی ان ازة زه زنازراین زای 

زادگتان و  نیتز خواهت  داد )متوذن    کتافی  حقوقی اقمینان همگان زه گذارد،نمی زاقی من اجرای
(. در نایاه وجود شاخصک شاافی  در قوانین مرزوط زه الزام سهم داخل 299: 5733راه ارپور، 

خوزی از امایازا  مرزوط زته ستهم   گذاران خارجی زهسبب خواه  ش  فعاالن اقاصادی و سرمایه
هتای اقاصتادی و تاتاری ختود را     فعالیت  ، تتر داخلی مگاه شون  و از این قریز زا زینای عمیز

ر این زمینه، تعیین دقیز مصادیز الزام سهم داخل و اساثنائا  احامالی من ریزی کنن . دزرنامه
شک ازهام در مصادیز و اساثنائا ، سبب سردرگمی ماریتان قتانون از   اهمیای کلی ی دارد. زی

ای ش ن موضوع و ع م تحصیل اهت ا   شود. سلیقهسو و فعاالن اقاصادی از سوی دیگر مییک 
 تعیین ناشاا  مصادیز و اساثنائا  خواه  زود.ش ه از دیگر تبعا  تعیین

قازل مالحظه است ، زته استاثنائا  ستهم      5731و  5735که در هر دو قانون  ینمونه ازهام
، ازهاماتی در خصوص مصادیز اساثناش ه از پروهه و 5735گردد. در قانون ح اکثر داخلی زازمی

ان و تاسیستاتنن وجتود داشت .    های مرزوط زه زمین، ساخامدرص  سهم داخلی من یعنی زخت
، قانونگذار تالش کرد تا من را شاا  سازد، لیکن ظاهراً همچنان زرختی  5731در قانون ح اکثر 

شت ه و   عمتومی ازهاما  پازرجاس . توضیح اینکه اساثنائا  شامل زمین، ساخامان و تأسیسا  
 تأسیسا  عمومی نیز تعریف ش ه اس .
قور ماخِ زمینی کته  من رج در تعریف مذکور اس . زه حال منچه موردنظر اس ، اساثنائا 

                                                           
 مانن وجود ن اش . درج تسهیالتی  چامگیریهای صادراتی نیز رویکرد صادرا  و ماوق 5731در قانون ح اکثر . 5

رزط یا یذ کتاهیزا  مورد نیاز زا تضامینی مانن  سااه و اخذ ماوزا  الزم از وزارتخانمال  و امکان خروج ماشین
( یا امکان خروج مصالح، لوازم و کاالهای مصرفی مورد نیاز اجرای 1 ةماد 2سازمان زرنامه و زودجه )زن  
( تسهیال  2 ة)ماد ( یا معافی  کارگران اعزامی از پرداخ  عوارض1 ةماد 7قراردادهای خارج از کاور )زن  

 صادرا  را در من قانون نیز مالحظه کرد. کتوان راهبرد توسعای اس  که زه اتکای من نمیناامی کنن ه
2. Transparency 
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 تملتک  و خری  نحوة قانونی شود یا قبز الیحکاز اموال دساگاه اجرایی محسوب ش ه یا خری ه می
تملیتک   5711دولت  مصتوب    نظتامی  و عمرانتی  عمتومی،  هایزرنامه اجرای زرای امالک و اراضی
عبار  زهار جزء کل پروهه درص ی یا زه 15سهم افزودة خاص، جزء  دلیل فق ان ارزششود، زهمی

ستاخامان و تأسیستا    »هذا، چنت ان واضتح نیست  عبتار      شود. معدر این زمینه محسوب نمی
زه چه مواردی اشاره دارد. این ماکل زا تعریف مبهمی که از تأسیستا  عمتومی در زنت     « عمومی
گونته تعریتف شت ه است :     ی ایتن نیز ش ه اس ، همچنان وجود دارد. تأسیسا  عمتوم  5مادة  52
 هتتایقستتم  یتا  و ستتازیمحوقته  اداری، ستتاخامان نظیتر  عمتتومی مصتار   در کتته تأسیستاتی »

در ایناتا نیتز زتا وجتود تعریتف متذکور،        .«گیترد متی  قترار  اساااده مورد( پروهه) قرح غیرصنعای
یستا   ماخِ نیس  میا منظور از تأسیستا  عمتومی، تأسیستا  داخلتی ستاخامان ماننت  تأس      

 ناانی اس  یا تأسیسا  خارجی من نظیر اناعازا  یا هر دوی من؟گرمایای، سرمایای و متت
مضتا  اینکتته شتاا  نیستت  منظتتور از ستاخامان، تمتتامی عملیتتا  ستاخامانی استت  یتتا     

صور  مماده یا از قبل وجود داشاه اس ؟ اگتر تصتور شتود کته منظتور از      هایی که زهساخامان
ساخامانی اس ، ایتن امتر زته معنتای ختروج قراردادهتای ستاخ  و         ساخامان، تمامی عملیا 

رو زتا وجتود ایتن ازهتام، زایت  زختت       هایی از سایر قراردادها از شمول قانون است . ازایتن  زخت
« اح اث»و « اجرا»های های موجود یا مماده تعبیر کرد. درج واههساخامان را صرفاً زه ساخامان
قانون مؤی  این اسانباط اس ؛ اسانباقی که زتا روح و   5مادة  5در تعریف قرح )پروهه( در زن  

انت  و  عنوان اساثنا احصا ش هفحوای قانون سازگاری زیااری دارد. ضمن اینکه این سه مورد زه
 قور مضیز تاسیر شون .اساثنائا  نیز زای  در مح ودة خود و زه

 7متادة  « ب»ام موجود در زنت   قور کلی نگارش مبهم مان قانون مانن  مورد مذکور یا ازهزه
توجته زته اهمیت      خصوص زتا شود، زهکه سبب تاکیک در تاسیر من می 5731قانون ح اکثر 

اجراهتای مناستب، امتر قازتل اناقتادی      تنبیه و کیار ماخلاان از من، در راساای داشان ضمان  
 اس  که قانونگذار در ت وین تمامی قوانین زای  من را م نظر قرار ده .  

مرزوط زه الزام سهم داخل زای  رعای  شود، اساااده از  گذاریوع دیگری که در مقررا موض
شود. اساااده می 5مقرراتی موقای و نه دائمی اس . زه تعبیر زهار، در ایناا از شرط غروب قانون

                                                           
1. Sunset Clause 

زمانی اس  و  ةای در قانونگذاری که حاوی تعیین یک دورگونه تعریف کرد: شیوهتوان اینشرط غروب قانون را می
ده  زرنامه یا مأموریای تا زمان ماخِ ادامه یاز . زر این اساو، این قانون دو خصوصی  دارد: اول اجازه می

معنا که در قوانین ماامل زر شرط غروب قانون زرخال  سایر قوانین و مقررا ، اینکه موقای اس . ز ین
کن . کلی پیروی نمی ةشود و از این حیث از قاع زینی میای جه  خاتمه و انقضای قانون پیتمح وده

های حاوی عملکرد مرزوط زه زرنامه روازایندومین خصیصه هم زه ارزیازی پس از قانون یا مقرره اشاره دارد. 
ش ه ارزیازی شون  و شرط غروب قانون نظیر امور مرزوط زه الزام سهم داخل زای  در اناهای زمان تعیین

 تم ی  قانون نیز محقز خواه  ش . ناای  ارزیازیکه شرایط خاصی ایااب کن ، زر مبنای درصورتی
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توضیح اینکه در زرخی مواقع از جمله در خصوص موضوعی مانن  الزام سهم داخل زنا زه دالیتل  
ف از جمله اوضاع و احوال اجاماعی یا تهییرا  در سطح فنتاوری، استاااده از ایتن شترط     مخال

شتود تتا پتس از اتمتام من     منظور، تاریخ انقضایی زرای قانون تعریتف متی  شود. ز ینضروری می
صتور ،   گتذاری تم یت  و در غیتر ایتن    مهل ، قانون در صور  ضرور  توسط مرجتع مقتررا   

هتا و  نحتو کته کمتی پتیت از زمتان پایتان اعابتار قتانون، زررستی          ینیافاه تلقی شود. زخاتمه
قور اساثنایی ضترور  ایاتاب کنت ، مقتررة     که زهگیرد و درصورتیهای الزم صور  میارزیازی

 قور خودکار ملهی خواه  ش .صور  زه مرزوقه تم ی  و در غیر این
ان محت ودة زمتانی ماتخِ    یکی از مسائل قازل اناقاد در قوانین ح اکثر سازز، همین فق 

وی ه تولی کنن گان کاالها و خ ما ، زرنامک ماخصتی  شود مخاقبان قانون زهاس  که سبب می
المللی ن اشاه زاشن . قانونگتذار چتک   منظور حضور در رقاز  زینزرای رسی ن زه توانایی الزم زه

ه زته تبعتا  متتی من    کن ، ز ون اینکسای  امضایی زرای تولی کنن گان کاال و خ ما  صادر می
 توجه الزم را داشاه زاش . 

های ختارجی را  دهن گان ضعیای که نه توان رقاز  زا شرک وجود تولی کنن گان و خ ما 
گذاری در من صنع  وجتود دارد،  دلیل ایااد شهل و اناام سرمایهدارن  و نه امکان حذ  منها زه

رو محت ودی  زمتانی   ی من زاش . ازایتن توان  پاسخگومعضلی اس  که راهکارهای اقاصادی نمی
هتای  های داخلی حاوی این پیهام اس  که دولت  زترای رستی ن شترک     زرای فعاالن و شرک 

هتای  المللی و ایااد توان رقازای، م   زمان مح ودی زرای شترک  داخلی زه اساان اردهای زین
و زته عرصتک رقازت      های داخلی زه زلوغ زرستن  هایی را وضع کنن  تا شرک خارجی مح ودی 

 (Johnson, 2013: 26) .المللی وارد شون زین
این  52 قور کلی وجود دارد. زا این حال، در مادةنیز زه 5731ایراد مذکور در قانون ح اکثر 

قانون، پس از ذکر ممنوعی  ثب  ستاارش کاالهتای مصترفی و مصترفی زتادوام ختارجی دارای       
ستالک شاتم توستعک اقاصتادی،     ا پایان قانون زرنامتک پتن   ماازه ایرانی، مح ودی  زمانی من را ت

کن . الباه ایتن رویکترد در ستایر ازعتاد و     اجاماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تعیین می
 شود.الزاما  این قانون مالحظه نمی

و ایااد موارد  5هاتعیین تنبیهزه ضروری اس  در ت وین مقررا  مرزوط زه الزام سهم داخل 
کنت  و از  چنین مواردی از یک سو زه کنارل و م یری  زتازار کمتک متی    .توجه شود 2یانگیزش

 The) کنت . سوی دیگر، زمینک الزم زرای اعابارزخای و اجرایی ساخان مقتررا  را فتراهم متی   

World Bank, 2013: 23) 
ای زاشت   هتای مالیتاتی و تعرفته   هتا در ایتن خصتوص، ماتوق    ترین ماوقشای  یکی از مهم

                                                           
1. Penalties 

2. Incentives 
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(Tordo, Warner,  Manzano, & Anouti, 2013: 45-46) هتا زتا تت وین    صور  که دول ز ین
گذاران و فعاالن اقاصادی را زه سمای هت ای  کننت  کته زتا     مقرراتی تالش خواهن  کرد سرمایه

گیری از توان داخلی کاور، شرایط مساع ی را از لحتاظ اقاصتادی زترای قترفین قترارداد      زهره
مورد. پتس اگتر   شرایطی کمارین مسیب را زه ورود سرمایک خارجی وارد متی  فراهم مورن . چنین

این سازوکار، درس  و کارام  تعریف شود، تتا حت  زیتادی تتأثیر مناتی التزام ستهم داختل زتر          
 گذاری خارجی را کاهت خواه  داد.سرمایه

زته  ش  و تنها در متورد صت ور کتار    ، ماوق معانازهی مالحظه نمی5735در قانون ح اکثر 
خارج از کاور، معافی  مالیا  و عوارض، من هم فقط زرای کارگران )و نه کارفرمایان( و امکتان  

 5731های جزئی وجود داش . در قانون حت اکثر  خروج مصالح، لوازم و کاالهای مصرفی ماوق
که قاعت تاً زتا    3نیز صرفاً معافی  مالیا  و عوارض کارگران تم ی  ش ه و تسهیال  ارزی )مادة 

های ارزی زانک مرکزی حتوزة عمتل محت ودی خواهت      مقررا  پولی و زانکی کاور و زخانامه
(، گستارش  55داش (، کاهت حز زیمه در شرایط ختاص و محت ود زترای پیمانکتاران )متادة      

عنتوان ماتوق تلقتی شتود( و      رس  چنت ان زته  نظر نمیکه زه 3ای در کاور )مادة پوشت زیمه
(، 51ه در راساای تاویز زه ماتارک  تت وین خواهت  شت  )متادة      ای کنامهدساور ت وین میین

 های ناچیزی اس  که گره از کار تولی کنن گان داخلی نخواه  گاود.عنوان ماوقزه
در مواردی زه دالیل اقاصادی یا مسائل دیگر، امکان تاویز وجود نت ارد یتا ایاتاد انگیتزه      
کنت . در  گذاران و فعاالن اقاصادی کاای  نمیتنهایی زرای رش  توان داخلی و ترغیب سرمایهزه

توانت   این حال  اساااده از ماازا  یا تنبیه مطرح خواه  شت . ایتن ماتازا  در دو ستطح متی     
کن  و مقتررا  مرزتوط زته    مطرح شود: اول تنبیه زرای شخصی که در کاور میززان فعالی  می

اماتی مانن  جریمتک متالی، کتاهت    سهم داخلی را رعای  نکرده اس . در زسیاری از کاورها اق 
امایازا  یا جلوگیری از حضور در مناقصا ، ع م تم ی  یا ص ور ماوزا  زرای تنبیه این گتروه  

 . ,.Manzano et al)  (46 :2013 شوددرنظر گرفاه می
اجرایی زرای ناقضتان قتانون   نیز ضمان   5735همانن  قانون ح اکثر  5731در قانون ح اکثر 

 صنع ، وزار »دارد:  زیان می 5731قانون ح اکثر  2مادة « ج». در این زمینه، زن  درج ش ه اس 
 احکتام  کته  حقتوقی  و حقیقی اشخاص خ ما  و کاال ساارش ثب  از اس  موظف تاار  و مع ن
، در 5731جالب اینکه مطتازز زتا قتانون حت اکثر      .«نمای  جلوگیری ان ،نکرده رعای  را قانون این

در صتور  عت م نصتب    مبنی زتر احتراز تخلتف،     25قانون و تحقز شرایط مادة صور  ع م رعای 
 داده خواه  ش . ش ه، زه توقیف و جایگزینی من زا محصول داخلی حکممحصول خارجی خری اری

گیری از توان داخلی، زت ون  دساک دوم مرزوط زه م یرانی خواه  زود که زا وجود امکان زهره
های اداری و این گروه نیز از قریز ماازا . کنن ی اساااده میتوجیه معقولی از تولی ا  خارج
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 5توانن  مانبه شون .های کیاری میحای ماازا 
منظتور التزام زته خریت      نامک ممنوعی  خری  کاالی ختارجی زته  در همین خصوص، تصویب
 ، کننت های اجرایی که از زودجک عمومی یا دولاتی استاااده متی   کاالهای داخلی از سوی دساگاه

حستازان یتا   و ذی 2خری  کاالهای خارجی را که دارای ماازه داخلی زاشن ، ممنوع اعتالم کترده  
دارن گان عناوین ماازه را مکلف زه ع م پرداخ  وجه خری های خارجی کرده اس ؛ امتری کته   

 شود.حسازان و سایر مقاما  صادرکنن ة دساور میموجب مسئولی  اداری ذی
در اق امی نتوین، مبتادر  زته تعریتف ماتازا        5731نون ح اکثر قا 25تر اینکه مادة مهم

گرفاته و زتا توجته زته ستم       انگارهای صور کیاری کرده اس . در این زمینه و زر مبنای جرم
 از ناشی)مقام یا مسئول اجرای قرارداد یا کارمن  زودن( و عم ی یا غیرعم ی  ماخلف )زاالترین

ان  ماازا  تصر  غیرقانونی در امتوال عمتومی یتا دولاتی     توزودن من می (احایاقیزی و اهمال
 زر نق ی جزای یا 5/2/5732 مصوب اسالمی ماازا  قانون شت درجه ش ه یا زه ماازا اعمال
 محکوم شود.  دو هر یا کار ارجاع ارزش مبنای

 مبنتای  زتر  نقت ی  دساک دیگر، پیمانکاران خواهن  زود. این گروه نیز ممکن اس  زته جتزای  
قتانون کته زته معنتای      ایتن  1سامانک موضتوع متادة    در گرفان قرار از تعلیز یا کار ارجاع ارزش

 ناتوانی در انعقاد قرارداد ج ی  در م   تعلیز اس  یا هر دو ماازا  محکوم شون .
منظتور  ، زته 5735و قانون ح اکثر  5731قانون ح اکثر  22نکاک شایان توجهی که در مادة 

اجراهای الزم وجود دارد، اخاصاص شعبه یتا شتعب دادگتاهی    ن تخصصی و اجرایی کردن ضما
منظور رسی گی و ص ور حکم تخلاا  ناشی از ع م اجرای ایتن قتانون توستط زختت     خاصی زه

هتای  دولای و غیردولای اس . ظاهراً قانونگذار ماوجه زوده که زرخی مقررا  این قانون زه زخت
اجراهتای اداری  منظتور صتر  وجتود ضتمان      غیردولای و خصوصی مرزوط خواه  زود و زت ین 

فقت ان تقنتین و تعیتین کیاتر در خصتوص       5735هتذا در قتانون حت اکثر    کن . معکاای  نمی
های غیردولای و خصوصی، این مقرره را نیز فاق  اثتر  وی ه در مورد زختتخلاا  از این قانون زه

                                                           
 کوظیا دلیل اینکه اوالًلیکن زه ،هایی زرای م یران ایااد کردتوان انگیزهاینکه در زخت ایااد انگیزه نیز می . زا5

دی ه ش ه، این  ن موردی کمارم یران اجرایی عمل زه قانون زوده و ثانیاً در قوانین ایران و سایر کاورها چنی
عنوان یکی از الوصف در حال  کلی، شای  زاوان از تاویز و تنبیه م یران زهمورد از ع اد موارد خارج ش . مع

 .های مناسب زرای زهبود و ارتقای الزام سهم داخل یاد کردشیوه

های ها دارد، توجه عم ه زه زختهایی که قوانین ح اکثر سازز و فعلی زا قوانین زرخی کاوریکی از تااو . 2
نهادهای عمومی و دولای  ماموالن در قانون ج ی ، همچنان صرفاً کتوسع زا وجوددولای و عمومی اس  و 
های . زخت خصوصی در چنین موردی جز در صور  انعقاد قرارداد زا زختهسان ملزم زه اجرای این قوانین 

ارد. الباه ممکن اس  در مقام توجیه این مقرره گااه شود که رعای  این قوانین ن  خصوص، تکلیای در مذکور
من در اخایار دول  و زخت عمومی قرار دارد و از این حیث، ع م  ةاقاصاد ایران، اقاصادی اس  که سهم عم 

 حضور زخت خصوصی اثر چن انی نخواه  داش .
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زرقتر    25های مادة انگاریجرم زا 5731کرده زود که این نقیصک قانونگذاری در قانون ح اکثر 
 ش ه اس .

 

 گیرینتیجه
کارگیری الزام سهم داخل یکی از قرق دخال  دول  در زازار زرای حمای  از تولی ا  داخلتی  زه

شود. این موضوع زا ت وین قوانین و مقررا  و زه اشکال مخالف از ستوی زستیاری از   قلم اد می
خصوص پس از انقالب اسالمی، چنین مقرراتتی را وضتع و   زهرود. کاور ما نیز کار میها زهدول 

وارد مرحلتک ج یت ی شت . ماعاقتب من      5731اجرایی کرده اس  که زا تصویب قانون حت اکثر  
 5731های ممنوعی  خری  کاالی ختارجی و قتانون حت اکثر    نامه، تصویب5735قانون ح اکثر 

ادا  زیادی نیز در این خصوص مالحظه الوصف و زا وجود چنین مقرراتی، ایرنیز مصوب ش . مع
منظور کاهت این ماکل و زهبود امر قانونگذاری در این مقاله تالش کتردیم  رو زهشود. ازاینمی

الزاما  زنیادین و شرایط اساسی قانونگذاری در حوزة الزام سهم داخل را زا تح  نظر قرار دادن 
 مقررا  کاورمان زررسی و تحلیل کنیم.

های مخالف موضوع زه انضمام گیری و سیاساگذاری ضروری اس  جنبهتصمیمدر الزاما   
هتای اقاصتادی، در مامتوع مت نظر قترار گیترد. در سیاستاگذاری داخلتی زایتت          اناتام تحلیتل  
ها، زازار، ظرفی  الزم و دیگر مقاضیا  مهیا شود و از سوی دیگر مق ار سهم داخلی و زیرساخ 

ارای اهمیای کته قتوانین حت اکثر ستازز و ستایر مقتررا        م   من تح ی  ح ود شود؛ نکا  د
ان . ناگااه نمان  شرط غروب قانون و تح یت  محت ودة زمتانی مقتررا      مرتبط از من غافل مان ه

ثب  ستاارش کاالهتای مصترفی و مصترفی زتادوام ختارجی       زرای اولین زار، الباه صرفاً در مورد 
ر  پذیرفاه است . گتامی کته اگتر زته تمتامی       صو 5731دارای ماازه ایرانی، در قانون ح اکثر 

حتال زایت     توانس  تأثیرا  مثب  زیااری داشاه زاش ، لیکن زه هریاف ، میمقررا  تعمیم می
این گام را مثب  تعبیر کرد. اساااده از اززار قانون زرای الزام اشتخاص زته استاااده از تولیت ا      

زتوده، صترفاً از ناتوذ صتاحبان صتنایع       داخلی، ممکن اس  فاق  توجیها  اقاصادی و اجاماعی
 داخلی ناأ  گرفاه زاش .  

که دالیل کافی اقاصادی و اجاماعی زرای دخال  دول  در زازار و الزام اشخاص زه درصورتی
اساااده از تولی ا  داخلی وجود داشاه زاش ، این امر زای  از قریز قانونگتذاری شتاا  اناتام و    

ز م نظر قرار گیرد تا شرایطی فراهم میت  کته در پرتتو حاکمیت      های اقاصادی و زازار نیواقعی 
قانون، مقررا  مارقی و روزمم ی ت وین و تصویب شود. م   این قوانین زای  محت ود و متوارد   

انحصتار داخلتی اجانتاب شت ه،     نحوی قراحی شود که از ایااد شتبه ع م رعای  الزام داخلی زه
 ها اجاناب گردد.  جرای پروههکمبود در زازار زرقر  و از تأخیر در ا
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ها و تنبیها ِ الزم اس . این امتر کمتک خواهت  کترد کته      نکاک دیگر، ضرور  وجود ماوق
گتذاران ختارجی   خصوص اگتر زترای سترمایه   ها زهتری اجرا شود، الباه ماوقنحو دقیزقانون زه
ام ستهم داختل   دلیتل وضتع مقتررا  التز    گذاری زهتوان  از تبعا  منای کاهت سرمایهزاش ، می

ها فاق  عناصر و عوامل انگیزشی مناستب است .   زکاه . ماأساانه قوانین ح اکثر در زخت ماوق
نحتو مناستب و مقاضتی اصتالح شتود. در خصتوص       موضوعی که در تهییرا  متی قانون زای  زته 

زر حکتم زته جلتوگیری از ثبت  ستاارش      عالوه 5731اجراها، قانون ح اکثر تنبیها  و ضمان  
ان ، حای در صور  ع م نصتب، حکتم زته جتایگزینی من زتا      ایی که قانون را رعای  نکردهکااله

های ج ی ، هم در مورد مستئوالن و کارکنتان   انگاریده . مضا  اینکه زا جرمکاالی داخلی می
اجراهتای  های اجرایی و هم در خصوص پیمانکاران، شرایط ج یت ی را از زتاب ضتمان     دساگاه

 ایااد کرده اس . قانونی و تنبیها 
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