
























  آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی

  تعاریف: فصل اول  •
  روشها و ضوابط پذیرش: فصل دوم  •
  نظام پذیرش: فصل سوم  •
  مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی: فصل چهارم •
  مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی: فصل پنجم  •
   مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه اي–فصل ششم  •
   مقررات عمومی–فصل هفتم  •

  تعاریف: فصل اول 

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی تعریف ) 1(که در ماده  کلیه اصطالحات و عباراتی -1ماده 
سایر اصطالحات و عبارات به کار برده شده . نامه نیز داراي همان معانی میباشد شده است در این آیین

  :اي معانی زیر میباشدآیین نامه دار در این

  .آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی :آیین نامه •
خارجی به یکی از  شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه :بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر •

  .روشهاي مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد
  .ؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتیبخشهاي خصوصی، تعاونی، م :بخش غیردولتی •
سازمان  قانون در محل) 7(مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی که در اجراي ماده  :مرکز •

  .تشکیل میگردد
) غیردولتی بانک مرکزي وشبکه بانکی اعم ازدولتی و(نظام بانکی  :شبکه پولی رسمی کشور •

  .ارزي میپردازند عالیتهاي پولی ووموسسات اعتباري غیربانکی که با مجوز بانک مرکزي به ف
جامعه  مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو :مؤسسه حسابرسی •

حسابداران  استفاده از خدمات تخصصی و حرفهاي( حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون 
خاب انت  و سازمان حسابرسی، توسط سازمان1372مصوب ) ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی

  .میشود

  روشها و ضوابط پذیرش: فصل دوم 

گذاري هاي خارجی که در قلمرو جمهوري اسالمی ایران براساس قانون پذیرفته میشود،  سرمایه -2ماده 
تابع  پذیرش این گونه سرمایه گذاري ها. تسهیالت و حمایتهاي مندرج در قانون برخوردار است از

گذاري خارجی و  تنی بر ارائه درخواست کتبی از سوي سرمایهشرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مب
  .رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه است

 
سرمایه گذاري خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین نامه در چارچوب  پذیرش -3ماده 

 ر چارچوبجدول روشهاي سرمایه گذاري خارجی، ویژگیها و تسهیالت قابل ارائه د. زیر است روشهاي
  .قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و اعالم میگردد



  سرمایه گذاري مستقیم خارجی :الف •
ساخت، بهره  انواع روشهاي(سرمایه گذاري خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادي شامل  :ب •

  (مشارکت مدنی(و)بیع متقابل ( ،)برداري و واگذاري

قانون و  این آییننامه از حیث نحوه سرمایه گذاري و پوشش حمایتی) 3(روشهاي موضوع ماده  -4ماده 
  .آیین نامه داراي ویژگیها و تسهیالت مشترك و یا خاص، به شرح زیر میباشند

  ویژگیها و تسهیالت مشترك: الف •
o 1- برخوردارند سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی.  
o 2- انجام  ي و غیرنقدي خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه گذاريورود سرمایه نقد

  میگیرد و به مجوز دیگري نیاز نیست
o 3- حجم سرمایه گذاري خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.  
o 4- گذاري  سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین میشود و سرمایه

  . غرامت را داردخارجی در این موارد حق دریافت
o 5- صورت  انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیري سرمایه به

  .ارز و حسب مورد به صورت کاال به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاري میسر است
o 6- صورت  آزادي صادرات کاالي تولیدي بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر تضمین شده و در

، کاالي تولیدي در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز ممنوعیت صادرات
  .طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج میباشد از

  ویژگیها و تسهیالت خاص: ب •
o 1- سرمایه گذاري مستقیم خارجی  

سرمایه گذاري در کلیه زمینه هاي مجاز براي فعالیت بخش خصوصی  §
  .امکانپذیر است

  .ز نظر درصد مشارکت سرمایه گذاري خارجی وجود نداردمحدودیتی ا §
o 2- سرمایه گذاري در چارچوب ترتیبات قراردادي  

جبران زیان سرمایه گذاري خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجراي  §
مالی براثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف  موافقت نامه

  .شودتضمین می اقساط سررسید شده توسط دولت
خرید کاال و ) مشارکت مدنی(و ) ساخت، بهره برداري و واگذاري(در روشهاي  §

تولیدي طرح مورد سرمایه گذاري توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد،  خدمات
دولتی خریدار انحصاري و یا عرضه کننده کاال و خدمات  در مواردي که دستگاه

  . قانونی تضمین میشوددر چارچوب مقررات تولیدي به قیمت یارانهاي باشد،

از  اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاري در کشور، به منظور برخورداري -5ماده 
در خارج از کشور  تسهیالت و حمایتهاي قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیتهاي اقتصادي و تجاري

  .باشد، نیز ارائه دهند
 

ن برخورداري از پوشش قانون قبالً در ایران سرمایه گذاري کرده که بدو سرمایه گذار خارجی -6ماده 
طی مراحل پذیرش، براي اصل سرمایه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار  است، میتواند با



انتقال سود  از صدور مجوز سرمایه گذاري، سرمایه گذار از کلیه مزایاي قانون و از جمله امکان پس. شود
تلقی شده و از ضوابط عمومی  این نوع سرمایه گذاریها کالً سرمایه گذاري موجود. شودنیز برخوردار می

  .پذیرش سرمایه خارجی پیروي میکند
 

سرمایه و  سرمایه گذاري خارجی در بنگاههاي اقتصادي موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش -7ماده 
میگردد، مشروط به این که سرمایه  نون برخورداریا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایاي این قا

جدید میتواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه  ارزش افزوده. گذاري مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند
ارتقاي مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فنآوري در بنگاه  اقتصادي و یا تحقق اهدافی از قبیل

  .شود اقتصادي موجود حاصل
 
سرمایه گذاري خارجی، به ترتیب زیر  هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد -8اده م

 .بررسی و احراز مینماید قانون را) 2(ماده ) د(نسبتهاي تعیین شده در بند 
کاال و خدمات، زمانبندي اجرا و بهره برداري  مشخصات طرح پیشنهادي شامل نوع و میزان تولید :الف

خارج از کشور، در نمونه هاي درخواست سرمایه گذاري درج  پیش بینی فروش داخلی یا صدور بهطرح و 
 .میگردد

رسمی مراجع ذیصالح درخصوص ارزش کاال و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان  آمارهاي :ب
اخذ  ارائیمجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و د صدور
معاونت مذکور به  مبناي تصمیمات هیات آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول سال توسط. میشود

 .سازمان ارائه میگردد
 .براساس فهرست منضم به این آیین نامه انجام میشود تفکیک بخشها و رشته هاي اقتصادي :ج
، و )ب(، )الف(عایت موارد مندرج در بندهاي در هر یک از بخشها و رشته ها، با ر میزان سرمایه گذاري :د
معافیت  این ماده، با توجه به میزان ارزش کاال و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت (ج(

به خارج از کشور،  محدودیت سرمایه گذاري براي صدور کاال و خدمات حاصله از سرمایه گذاري خارجی
  .میگردد  مجوز سرمایه گذاري صادرتوسط هیات تعیین و درصورت تصویب طرح،

و یا  خارجی تغییرات در سهم ارزش کاالها و خدمات تولیدي حاصل از سرمایه گذاري -تبصره •
صدور مجوز سرمایه  تغییرات در ارزش کاالها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان

در اعتبار مجوز سرمایه  یريگذاري مالك تصمیم گیري هیات قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تاث
  .گذاري نخواهد داشت

) ساخت، بهره برداري و واگذاري(مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهاي  انتقال حقوق -9ماده 
واگذاري  توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاري تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا حسب

  .پایان دوره قرارداد عملی میشودیکجاي حقوق مکتسبه در 
 

گذاري خارجی  ، واگذاري حقوق مالکانه سرمایه)ساخت، بهرهبرداري و واگذاري(در قراردادهاي  -10ماده 
  .هیات قابل انجام است به مؤسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاري، با تایید

 
گذاري که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاري کاال و  در مورد آن دسته از طرحهاي سرمایه -11ماده 

مواردي که کاال و خدمات تولیدي طرح مورد سرمایه گذاري به قیمت  خدمات تولیدي است و همچنین در



دستگاه دولتی میتواند خرید کاال و خدمات تولیدي را به میزان و قیمت تعیین شده  یارانهاي عرضه میشود،
  .چوب مقررات قانونی تضمین نمایدقرارداد مربوط در چار در

  نظام پذیرش: فصل سوم 

وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایهگذاریهاي خارجی در  سازمان ضمن انجام -12ماده 
انجام و هدایت فعالیتهاي تشویق سرمایه گذاري خارجی در داخل و خارج  چارچوب قانون، مسئولیت

 و فرصتهاي سرمایه گذاري، انجام مطالعات و تحقیقات معرفی بسترهاي قانونی کشور و همچنین
ذیربط  برگزاري همایشها و سمینارها، همکاریهاي مشترك با موسسات و سازمانهاي بین المللی کاربردي،

اطالعات مربوط به سرمایه  و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاهها در جمع آوري، تنظیم و ارائه
  . داردگذاري خارجی را بر عهده

 
 هیات مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواستهاي سرمایه گذاري اعم از -13ماده 

حاصله را  درخواستهاي مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیري سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع
  .عهده دار است

 
قانون میباشند و جلسات هیات ) 6(ه مشخص شده در ماد اعضاي ثابت هیات، چهار نفر معاونین -14ماده 

. ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه راي موافق اتخاذ میگردد با حضور حداقل سه نفر از اعضاي
 در. وزارتخانه هاي ذیربط به دعوت رئیس هیات با حق راي در جلسات حضور خواهند یافت معاونان سایر

  .یپذیرداین موارد، تصمیمات با اکثریت آرا صورت م
 

گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده  سرمایه -15ماده 
 سازمان پس از بررسیهاي الزم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط،. سازمان تسلیم مینمایند است به

کاري در  انزده روزدرخواست سرمایه گذاري را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پ
وصول استعالم، به  عدم اعالم نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ. هیات مطرح مینماید

براساس تصمیم متخذه که قبالً نظر موافق  .منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذار مزبور تلقی میشود
سرمایه گذاري تنظیم و با تائید و امضاي وزیر است، مجوز  سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخد شده

  .میگردد امور اقتصادي و دارائی صادر

گذاري  مجوز سرمایه گذاري حاوي مشخصات سرمایهگذاران، نوع و نحوه سرمایه -تبصره •
طرح  خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر

  .سرمایه گذاري، خواهد بود

 

  مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی: فصل چهارم

پذیرش و  به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه هاي تشویق، -16ماده 
سازمان تشکیل  حمایت از سرمایهگذاري خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی در محل

کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه  این مرکز، کانون. قر میگردندو نمایندگان دستگاههاي ذیربط در آن مست



  .گذاري خارجی به سازمانهاي ذیربط خواهد بود
 

، )گمرك جمهوري اسالمی ایران سازمان امور مالیاتی کشور،(وزارت امور اقتصادي و دارایی  -17ماده 

 
از طرف دستگاههاي ذیربط معرفی میشوند مجري کلیه امور اجرایی و خدماتی  نمایندگانی که -18ماده 

 دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است. دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاریهاي خارجی میباشند مربوط به آن
گردیده است،  اجراي قانون و این آیین نامه به نماینده محولبه منظور حسن انجام وظایفی که در 

خود ابالغ نموده و همزمان روند  وظایف، مسئولیتها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهاي زیر مجموعه
مسئولیت خود را به گونهاي بازبینی نماید که  امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاریهاي خارجی در حوزه

  .گردد  نماینده در مرکز تسهیلانجام وظایف
 

فعالیتهاي اجرایی و خدمات خود در مرکز ترتیبی  دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار -19ماده 
معرفی شده، فرد دیگري با همان ویژگیها به عنوان جانشین وي معرفی  اتخاذ نماید تا عالوه بر نماینده

دو  در صورت لزوم، دستگاه اجرایی میتواند حداکثر. نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید کند تا در غیاب
  .سازد نفر را نیز در سطح کارشناس براي انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه مستقر

 
  :تعیین میشود وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی به شرح زیر -20ماده 

  .شورتهاي الزم به سرمایه گذاران خارجیاطالع رسانی و ارائه م •
تاسیس،  انجام هماهنگیهاي الزم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نیاز از جمله اعالمیه •

تلفن، پروانه  .مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز
  .سرمایه گذاري ل از صدور مجوزاکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههاي ذیربط قب

پروانه کار افراد  انجام هماهنگیهاي الزم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور •
  .مرتبط با سرمایه گذاري خارجی

مجوز سرمایه  انجام هماهنگیهاي الزم در امور مربوط به سرمایه گذاریهاي خارجی بعد از صدور •
سرمایه، مسائل  رك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروجگذاري شامل ثبت شرکت مشت

  .گمرکی و مالیاتی و غیره
ذیربط آنها  انجام هماهنگیهاي الزم توسط نمایندگان دستگاهها بین واحدهاي اجرایی دستگاه •

  .در ارتباط با درخواست هاي سرمایه گذاري خارجی
  .گذاریهاي خارجی اتخاذ میگرددمراقبت در حسن اجراي تصمیماتی که درخصوص سرمایه  •

  مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی: فصل پنجم 

وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد 
کشاورزي، بانک مرکزي جمهوري إسالمی ایران، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، سازمان 

حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههاي اجرایی که وزیر امور اقتصادي و دارایی تعیین مینماید، نماینده 
تام االختیار خود را با امضاي باالترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی مینمایند. 

نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و 
متناسب با حجم تقاضاهاي سرمایه گذاري خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با اعالم سازمان در مرکز 

حاضر شده به نحوي که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوي مراجعات باشند . 



خارجی اعم از نقدي و غیرنقدي به شرح زیر  ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه -21ماده 
  :میباشد

  سرمایه نقدي: الف •
o 1-  دفعات به  در یک دفعه یا بهقانون که ) 11(ماده ) الف(وجوه نقدي ارزي موضوع بند

بانک  قصد تبدیل به ریال به کشور وارد میشود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی
 .توسط سازمان به نامه سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد

 معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع
  .ه گذاري واریز میگرددسرمای

o 2-  دفعات به  قانون که در یک دفعه یا به) 11(ماده ) ب(وجوه نقدي ارزي موضوع بند
گذار  کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمیشود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمایه

 وجوه یاد شده با نظارت و تائید. خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد
 مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاري خارجی سازمان به
  .میرسد
شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله هاي ارزي مربوط  -تبصره §

سرمایه گذاري خارجی، مراتب را با ذکر نامه حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع  به
پذیر و در صورت وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادي سرمایه  ارز، تاریخ

  .ریالی ارز وارده ، مستقیماً به سازمان گواهی کند تبدیل به ریال، معادل

 سرمایه غیرنقدي: ب •
ذیل تعریف سرمایه ) د(و ) ج(، )ب) سرمایه غیرنقدي خارجی شامل موارد مندرج در بندهاي

  :ب زیر استارزشیابی و ثبت آنها به ترتی قانون میباشد که مراحل ورود،) 1(خارجی در ماده 
o 1-  شامل ) فوق) ج(و ) ب(در مورد اقالم سرمایه هاي غیرنقدي خارجی موضوع بندهاي

و  ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی
وزارت بازرگانی پس از اعالم موافقت سازمان با ورود اقالم سرمایهاي ) کمکی

 ثبت سفارش آماري و اعالم مراتب به گمرك ذیربط جهت خارجی، نسبت به غیرنقدي
 .اقالم وارده اقدام مینماید ارزشیابی و ترخیص

ارزشیابی قابل قبولی تلقی  ارزشیابی گمرك درخصوص بهاي اقالم وارده، به عنوان
پروانه ورودي به اضافه  شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در

از تاریخ ترخیص   نقل و بیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وهزینه هاي حمل و
و قیمت  درصورت وجود اختالف بین ارزشیابی گمرك. تحت پوشش قانون قرار میگیرد

مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات، ارزشیابی گمرك مالك ثبت سرمایه خارجی 
  .د گرفتسازمان و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی قرار خواه در

 وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ :1تبصره  §
این آییننامه نسبت به تهیه نمونه ویژهاي براي ثبت سفارش آماري اقالم 

غیرنقدي خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل  سرمایهاي
  .نمایند



 ارزشیابی بهاي ماشین گمرك جمهوري إسالمی ایران مکلف است :2تبصره  §
تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاریهاي خارجی را به قیمت  آالت و

  .دست دوم انجام دهد
چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدي وارده به کشور  :3تبصره  §

معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهارشده در فهرست تائید  ناقص،
 نمیباشد، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسمت منطبق شده توسط هیات

هیات قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر  از کاالي وارده که مورد تائید
  خواهد

o 2- اختراع، دانش  شامل حق(قانون ) 1(ماده ) د(در مورد اقالم سرمایه اي موضوع بند
 م بررسیهايسازمان پس از انجا) فنی، اسامی و عالئم تجاري و خدمات تخصصی

الزم، گزارش مربوط به ایفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فنآوري و خدمات 
هیات مطرح مینماید و وجوه تائید شده در چارچوب دستورالعملی که هیات تهیه و  را در

وزیر امور اقتصادي و دارائی میرساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی  به تصویب
  .قرار میگیردپوشش  ثبت و تحت

   مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه اي: فصل ششم

ارزش سرمایه  کلیه درخواستهایی که منجر به انتقال سرمایه، سود و عایدات ناشی از افزایش -22 ماده
حسابرسان رسمی ایران  موضوع قانون میگردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه

میزانی که مؤسسه حسابرسی یاد شده  تقاالت پس از کسر کلیه کسورات قانونی بهاین گونه ان. باشد
  .تائید میکند، میسر است

 
 انتقال اصل،سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاریهاي بند -23ماده 

قانون از  (3(ده ما) ب(خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایهگذاریهاي موضوع بند . صورت میپذیرد
بنگاه اقتصادي سرمایه  طریق ارز حاصل از صادرات محصوالت تولیدي و یا ارز حاصل از ارائه خدمات

براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون  هیات. پذیر و یا صادرات سایر کاالهاي مجاز انجام میپذیرد
علق به سرمایه گذار خارجی، عایدات سرمایهاي مت آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و

  .صادر میکند مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را

در نتیجه عدم امکان  قانون، چنانچه) 3(ماده ) ب(در مورد سرمایه گذاریهاي موضوع بند  -تبصره •
ضروري تشخیص داده شود،  صادرات، به نظر هیات تامین ارز براي انتقاالت مورد نظر، میسر و

  .ز از طریق نظام بانکی تامین میگرددارز مورد نیا

قانون گردد، مجوز مذکور ) 17(ماده  (ج(و یا ) ب(چنانچه مجوز سرمایه گذاري معطوف به بند  -24ماده 
میتواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب  در حکم مجوز صادرات میباشد و بنگاه سرمایه پذیر

خارجی واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاري  امانی نزد یکی از بانکهاي داخلی و یا
هرگونه مازاد ارز . از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید تعیین شده است، مستقیماً

در هر صورت بنگاه اقتصادي سرمایه . قابل برداشت، مشمول مقررات ارزي کشور است نسبت به مصارف
اطالع  رداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتباً بهمکلف است پس از پ پذیر



  .سازمان برساند
 

خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوي هیات، از  ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاریهاي -25ماده 
زگشت به ارز صادرات و مقررات ارزي از جمله سپردن تعهد براي با شمول هرگونه مقررات محدود کننده

  .کشور براساس مقررات دولتی موجود یا آنچه در آینده جاري میگردد، معاف میباشد حاصل از صادرات به
 

در نتیجه آن بنگاههاي  درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوي دولت که -26ماده 
ه محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت مادام ک اقتصادي سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند،

مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به  براي عدم انجام صادرات جاري است، بنگاههاي
معادل ریالی مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمایه گذاري، ارز مورد نظر  فروش رسانده و در مقابل تامین

  . و یا مبادرت به صدور کاالهاي مجاز نمایندخریداري و منتقل نموده را از نظام بانکی
 
سیستم بانکی  وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تائید هیات توسط سرمایه گذار خارجی از -27 ماده

ارز الزم را دراختیار نظام  خریداري و حواله میشود و بدین منظور بانک مرکزي جمهوري إسالمی ایران
  .بانکی قرار خواهد داد

 
 سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام هرگاه -28ه ماد

استمرار شمول  .تشریفات اداري مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج میگردد
  .قانون بر وجوه مزبور با تائید هیات امکانپذیر میباشد

 
انتقال ناشی از مواد  رجی در صورت تمایل میتواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابلسرمایه گذار خا -29 ماده

گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و  قانون را با اجازه هیات به افزایش سرمایه) 15(و ) 14(، )13(
  .سرمایه گذاري، صرف سرمایه گذاري جدید بنماید یا پس از طی تشریفات قانونی براي اخذ مجوز

 
قانون اساسی جمهوري إسالمی ایران تعیین حدود تعهدات قابل ) 138(رعایت اصل  دولت با -30ماده 

 قانون را به وزیران عضو شوراي عالی سرمایه گذاري تفویض) 17(ماده ) 2(موضوع تبصره  پذیرش
مالی هاي  هیات مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجراي موافقت نامه. مینماید

عالی سرمایه  مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوي شوراي
 .گذاري که در مجوز سرمایهگذاري قید گردیده است، تعیین نماید

 تصمیمگیري درخصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شوراي یاد شده مالك
هیات دولت  آئین نامه داخلی) 19( تائید رئیس جمهور یا رعایت ماده تصمیمات متخذه درصورت. است

  .قابل صدور است
 

گذاري خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه  هرگاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه -31ماده 
فته، بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاري به سرمایه گذار صورت گر نامه، به واسطه پرداختی که

سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار میباشد که به واسطه آن  مؤسسه بیمه جانشین
این جانشینی واگذاري سرمایه محسوب نخواهد شد مگراینکه . خسارت صورت گرفته است پرداخت
  .قانون رعایت شده باشد) 10(و یا ) 4(مورد، مواد  حسب

 



 عمومی مقررات :هفتم فصل

 

 به که مشخصی مدت طی گذاري سرمایه مجوز ابالغ تاریخ از است مکلف خارجی گذار سرمایه - 23 ماده

 سرمایه از بخشی ورود به مبادرت میگردد، عیینت هیات توسط گذاري سرمایه مورد طرح شرایط اقتضاي

 گذار سرمایه که درصورتی . بنماید میباشد، طرح اجراي به گذار سرمایه عزم از حاکی که کشور، به خود

 قانع دالیل ارائه با یا و ننماید کشور به سرمایه از بخشی ورود به مبادرت شده مشخص مدت طی در

 . شد خواهد تلقی شده باطل وي گذاري سرمایه مجوز د،نکن اقدام مدت تمدید به نسبت کننده

 بیش تغییرات و تابعیت حقوقی، شکل نام، در تغییر هرگونه است موظف خارجی گذار سرمایه -22  ماده

 . برساند هیات اطالع به را خود مالکیت در (% 23 ) درصد سی از

 به زمین تملک گردد، ایرانی شرکت تشکیل به منجر خارجی گذاري سرمایه انجام که مواردي در- 23ماده

 . میباشد مجاز سازمان تشخیص به گذاري سرمایه طرح با متناسب شرکت نام

 رفاه و کار ،و تعاون کشور خارجه، امور خانه هايوزارت جمله از ذیربط اجرایی دستگاههاي -23 ماده

بر اساس تایید و معرفی سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران در خصوص  اجتماعی

 : اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند  براي کار هپروان صدوره اقامت و جازا صدور روادید،

 خارجی گذار سرمایه .1

 ارجیگذار خ مدیران و کارشناسان سرمایه .3

  شود مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادي که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می .2

موضوع سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد  (11)فرزندان ذکور زیر  ،همسر .3

  (2) و( 3)، (1) هاي جزء

 و ياقتصاد کمکهاي و گذاري سرمایه سازمان درخواست وصول از پس خارجه امور وزارت- الف 

 بار چند یا ورود بار یک روادید مجوز رأساً تقاضا، مورد روادید مدت و نوع به بنا ایران فنی

 را (3) تا( 1) جزءهاي موضوع افراد براي بار هر در روز نود اقامت قح با( ساله سه حداکثر)ورود

 امکان عدم صورت در و صادر مقررات و قوانین نظر از عمان نبود به مشروط کاري، روز سه ظرف

 ایران فنی و اقتصادي کمکهاي و گذاري سرمایه سازمان و کننده درخواست به را نتیجه صدور،

 .نماید اعالم

 اساس بر( 2) و( 3) ،(1) جزءهاي موضوع افراد براي اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت -ب 

 نوع گرفتن نظر در بدون و ایران فنی و اقتصادي کمکهاي و گذاري سرمایه سازمان درخواست

 و قوانین نظر از مانع نبود به مشروط کاري تمدید یا کار پروانه کاري، روز هفت ظرف روادید،

 سرمایه  سازمان و کننده درخواست به را نتیجه صدور، امکان عدم صورت در و صادر مقررات

 .نماید اعالم ایران فنی و اقتصادي کمکهاي و گذاري

 اسالمی جمهوري انتظامی نیروي مشارکت جلب با اطالعات وزارت هماهنگی با کشور وزارت - ج 

 و گذاري سرمایه سازمان درخواست اساس بر( 3) تا(1) جزءهاي موضوع افراد براي ایران

 تأیید و تشخیص با ساله سه اقامت پروانه کاري روز سه ظرف ایران فنی و اقتصادي کمکهاي

 و قوانین نظر از مانع نبود به مشروط ایران فنی و اقتصادي کمکهاي و گذاري سرمایه سازمان



 و کننده درخواست به را نتیجه صدور، امکان عدم صورت در و نموده تمدید یا صادر مقررات

 .نماید اعالم ایران فنی و اقتصادي کمکهاي و گذاري سرمایه سازمان

 و فتر روادید دریافت از را آنها ،(3) تا( 1) جزءهاي موضوع افراد توسط اقامت پروانه اخذ - تبصره 

 .نماید می معاف آن به مجدد ورود و کشور از خروج براي برگشت

 

 اطالعاتی درحدود قانون، ( 31 ) هماد موضوع اطالعات عمومی انتشار قبال در سازمان مسئولیت -26 ماده

 . است هیات عهده به اطالعات بودن انتشار قابل تشخیص .باشد انتشار قابل تجاري عرف در که است

 حسب نامه آیین این و قانون در مقرر کالیفت و وظایف انجام براي مجازند هیات و سازمان -27 ماده

 رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی مؤسسات مشاورهاي و حرفهاي تخصصی خدمات از مورد

 . نماید استفاده شرایط واجد تعاونی و خصوصی مؤسسات سایر و ایران

 مغایر که خارجی يگذار سرمایه مورد در وزیران هیات هاي نامه تصویب در مذکور مقررات کلیه -21 ماده

 . میگردد لغو مهنا آیین این شدن االجرا الزم تاریخ از میباشد، مهنا آیین این مفاد با


