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 خارجی گذاری سرمایه حمایت و تشویق قانون

 تعاریف -فصل اول 

 : باشدمی زیر معانی دارای قانون این در شده بکاربرده عبارات و اصطالحات – 0ماده 

 یا و غیرایرانی حقوقی یا حقیقی اشخاص –ر خارجی گذاسرمایه. خارجی گذاریسرمایه حمایت و تشویق قانون –قانون 

 .باشند نموده اخذرا( ۶) ماده موضوع گذاریسرمایه مجوز که خارجی منشاء با سرمایه از استفاده با ایرانی

 شامل و شودمی وارد کشور به گذارخارجیسرمایه توسط که نقدی غیر یا و نقدی از اعم سرمایه انواع –سرمایه خارجی 

 : گرددد زیر میموار

 طرق دیگر یا بانکی نظام طریق از تبدیل، قابل ارز صورت به که نقدی وجوه –الف 

 باشد، به کشور وارد شود،انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 تجهیزات، و آالت ماشین –ب 

 و کمکی، افزودنی اولیه، مواد و منفصله قطعات یدکی، قطعات و ابزار –ج 

 تخصصی، خدمات و تجاری عالئم و اسامی فنی، دانش اختراع، حق –د 

 گذار خارجی،سود سهام قابل انتقال سرمایه -هـ

 .دولت هیأت تصویب با مجاز موارد سایر –و 

 مجوز اخذ از پس موجود یا جدید اقتصادی بنگاه یک در خارجی سرمایه بکارگیری –گذاری خارجی سرمایه

 .گذاریسرمایه

 .شودمی صادر خارجی گذاریسرمایه مورد هر برای قانون این( ۶) ماده برطبق که مجوزی –گذاری مجوز سرمایه

 اقتصادی امور وزارت تشکیل قانون( 2) ماده موضوع ایران فنی و اقتصادی کمکهای و گذاریسرمایه سازمان –سازمان 

 .( این قانون۶گذاری خارجی موضوع ماده )سرمایه هیأت – هیأت 0323٫2٫22٫ مصوب دارائی و

 شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی -فصل دوم 

 به بایستمی کشور جاری مقررات و قوانین سایر رعایت با و قانون این براساس خارجی گذاریسرمایه پذیرش – 2ماده 

 :ات براساس ضوابط زیر صورت پذیردخدم و کشاورزی معدنی، صنعتی، از اعم تولیدی فعالیتو آبادی و عمران منظور

 صادرات افزایش و شغلی فرصتهای افزایش تولیدات، کیفیت ارتقاء آوری،فن ارتقاء اقتصادی، رشد موجب –الف 

 .شود

 تولیدات تضییع و کشور اقتصاد در اخالل زیست، محیط تخریب عمومی، منافع و ملی امنیت تهدید موجب –ب 

 .نشوداخلید گذاریهایسرمایه بر مبتنی
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 که است ایویژه حقوق امتیاز، از منظور نباشد خارجی گذارانسرمایه به دولت توسط امتیاز اعطای متضمن –ج 

 .دهد قرار انحصاریموقعیت در را خارجی گذارانسرمایه

و  کاال ارزش به نسبت قانون این موضوع خارجی گذاریسرمایه از حاصل تولیدی خدمات و کاال ارزش سهم –د 

 زمان صدور مجوز، در هر بخشخدمات عرضه شده در بازار داخلی در

ها ( بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته32۲( و در هر رشته، از سی و پنج درصد )22۲اقتصادی از بیست و پنج درصد )

 .ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسدنامهگذاری در هر یک از آنها طبق آیینمیزان سرمایهو

ها معاف گذاری خارجی جهت تولید کاال و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبتسرمایه

 .است

. باشدمی باقی خود قوت به کماکان 0301٫3٫0۶ مصوب خارجی اتباع غیرمنقول اموال تملک به مربوط قانون –تبصره 

 .باشدگذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمیسرمایه نام بهمیزان هر به زمین نوع هر تملک

 قانون این حمایتهای و تسهیالت از شوندمی پذیرفته قانون این مفاد براساس که خارجی هایگذاریسرمایه – 3ماده 

 .برخوردارند

 : هستند پذیرش قابل زیر طریق دو به هاگذاریسرمایهاین 

 .باشدهایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز میینهزم در خارجی مستقیم گذاریسرمایه –الف 

 ساخت، » و «متقابل بیع» ، «مدنی مشارکت» روشهای چارچوب در هابخش کلیه در خارجی هایگذاریسرمایه –ب 

 حاصله منافع و سرمایهبرگشت که «واگذاری و برداریبهره

و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی  گذاری ناشی شودصرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه

 .نباشد

 و ماده این( ب) بند در مندرج «واگذاری و برداریبهره ساخت،» روشهای موضوع خارجی سرمایه که مادام –تبصره 

ی سرمایه اقتصاد بنگاه در مانده باقی سرمایه سهم به نسبت مالکانه حق اعمال است،نشده مستهلک آن بر مترتب سود

 .باشدگذار خارجی مجاز میپذیر توسط سرمایه

 مجلـس  تصـویب  بـه  منـوط  مـورد  حسـب  ایـران  اسالمی جمهوری در خارجی دولتهای یا دولت گذاریسرمایه – 2ماده 

 .گرددمی تلقی خصوصی خارجی، دولتی شرکتهای هایگذاریسرمایه. باشدمی اسالمی شورای

 صالحمراجع ذی -فصل سوم 
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 بـه  مربـوط  امـور  کلیـه  بـه  رسـیدگی  و کشـور  در خارجی هایگذاریسرمایه تشویق رسمی نهاد تنها سازمان، – 2ماده 

 پـذیرش،  جملـه  از مربوطـه  امـور  خصوص در خارجی گذارانسرمایه هایدرخواست وباشدمی خارجی هایگذاریسرمایه

 .گرددمتسلی سازمان آن به بایدمی سرمایه خروج و کارگیریبه ورود،

 هیأت نام با هیأتی ،(2) ماده موضوع هایدرخواست خصوص در تصمیم اخذ و رسیدگی منظور به – ۶ماده 

 معاون از مرکب و سازمان کل رئیس عنوان به دارائی و اقتصادی امور وزیر معاون ریاست به خارجی گذاریسرمایه

ی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ریزبرنامه و مدیریت سازمان رئیس معاون خارجه، اموروزیر

 .گرددربط تشکیل میهای ذیوزارتخانهایران و حسب مورد، معاونین

گذاری پس از تصویب هیأت با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه

 .گردددارائی صادر می

 .باشد( این قانون می2اری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده )گذبه هنگام پذیرش سرمایه

 تاریخ از روز پانزده ظرف حداکثر مقدماتی بررسی از پس را گذاریسرمایه هایدرخواست است مکلف سازمان –تبصره 

ک ماه از تاریخ مطرح ی مدت ظرف حداکثر است موظف هیأت. نماید مطرح هیأت درخود نظر با همراه آنها دریافت

 .خود را کتباً اعالم نمایدهای مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهاییشدن درخواست

 کلیـه  کشـور،  در خـارجی  هـای گـذاری سـرمایه  فعالیـت  و پـذیرش  بـه  مربـوط  امـور  تسریع و تسهیل منظور به – 8ماده 

ت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور وزار دارائی، و اقتصادی اموروزارت جمله از ربطذی هایدستگاه

هـا و مالکیـت   اسالمی ایـران، اداره کـل تبـت شـرکت    اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گمرک جمهوری

باالترین مقام دسـتگاه  االختیار با امضایصنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام

کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان زمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگبه سا

 .شوندمیشناخته

 

 تضمین و انتقال سرمایه خارجی -فصل چهارم 

های گذاریایهسرم برای که وتسهیالتی حمایتها حقوق، کلیه از قانون این مشمول خارجی هایگذاریسرمایه – 7ماده 

 .باشندیکسان برخوردار می طورداخلی موجود است به

 موجببه عمومی، منافع برای مگر گرفت نخواهد قرار شدنملی و مالکیت سلب مورد خارجی گذاریسرمایه – ۹ماده 

گذاری ایهسرم آن واقعی ارزش مأخذ به غرامت مناسب پرداخت درمقابل و آمیزتبعیضغیر روش به قانونی، فرآیند

 .بالفاصله قبل از سلب مالکیت
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 هیأت به شدن ملی یا مالکیت سلب از پس سال یک مدت در حداکثر باید وارده خسارت جبران تقاضای – 0تبصره 

 .شود تسلیم

 .شد خواهد فصل و حل قانون این( 0۹) ماده براساس شدن ملی یا مالکیت سلب از ناشی اختالف – 2تبصره 

گذار داخلی و یا با موافقت هیـأت و تأییـد وزیـر امـور     اری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایهواگذ – 01ماده 

گـذار خـارجی دیگـر، انتقـال     باشد. در صورت انتقال به سـرمایه خارجی دیگر مجاز میگذاراقتصادی و دارائی به سرمایه

گذار مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایهز نظرگذار اولیه باشد، اگیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه

 .قبلی خواهد بود

 مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی -فصل پنجم 

 : گیرد قرار قانون این پوشش تحت و وارد کشور به زیر صور از ترکیبی یا یک به تواندمی خارجی سرمایه – 00ماده 

 .شودل میتبدی ریال به که نقدی وجوه –الف 

 مورد خارجی گذاریسرمایه به مربوط سفارشات و خریدها برای مستقیماً و شودنمی تبدیل ریال به که نقدی وجوه –ب 

 .گیرد قرار استفاده

 .صالحذی مراجع توسط ارزیابی مراحل طی از پس غیرنقدی اقالم –ج 

 .نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شدیینآ در خارجی سرمایه تبت و ارزیابی نحوه به مربوط ترتیبات –تبصره 

 تـک  صـورت  در ارزی انتقـاالت  کلیـه  همچنین و خارجی سرمایه خروج یا ورود هنگام به موردعمل ارز نرخ – 02ماده 

 مرکـزی  بانـک  تشـخی   بـه  روز آزاد نـرخ  صـورت  ایـن  غیـر  در و کشور رسمی شبکه دررایج نرخ همان ارز بودن نرخی

 .ران مالک خواهد بودای اسالمی جمهوری

 سه آگهی پیش دادن با باشد مانده باقی کشور در سرمایه اصل از که آنچه یا آن منافع و خارجی سرمایه اصل – 03ماده 

 و اقتصـادی  امـور  وزیـر  تاییـد  و هیأت تصویب و قانونی کسورات پرداخت و تعهدات کلیهانجام از بعد و هیأت به ماهه

 .رج خواهد بودخا به انتقال قابل دارائی

 تاییـد  و هیـأت  تصـویب  با قانونی هایاندوخته و عوارض و مالیات کسر از پس خارجی گذاریسرمایه سود – 02ماده 

 .است خارج به انتقال قابلدارائی و اقتصادی امور وزیر

بوطـه، قراردادهـای   مر هایهزینه و خارجی گذارانسرمایه مالی تسهیالت اصل اقساط به مربوط هایپرداخت – 02ماده 

های فنی و مهندسی، اسامی و عالئم تجـاری، مـدیریت و قراردادهـای مشـابه در چـارچوب      کمکحق اختراع، دانش فنی،

 .باشدوزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج میگذاری خارجی براساس مصوبات هیأت و تاییدسرمایه
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 .( این قانون قابل انجام است3( با رعایت مفاد بند )ب( ماده)02( و )02) ،(03) مواد موضوع انتقاالت – 0۶ماده 

 : است میسر زیر هایروش به( 02) و( 02) ،(03) مواد موضوع انتقاالت برای ارز تأمین – 08ماده 

 .بانکی نظام از ارز خرید –الف 

خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی  ارائه از حاصل ارز یا و تولیدی محصوالت صدور از حاصل ارز محل از –ب 

 .استکار گرفته شدهدر آن به

 مقررات و قوانین رعایت با وزیران هیأت تصویب به بند این اجرای در که فهرستی طبق مجاز کاالهای صادرات –ج 

 .رسدمی مربوطه

 .گرددمی درج گذاریسرمایه مجوز در فوق هایروش از ترکیبی یا یک بکارگیری – 0تبصره 

 یا قوانین وضع چنانچه( 3) ماده( ب) بند موضوع هایگذاریسرمایه مورد در – 2تبصره 

های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان موافقتنامهمصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای

 حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین

 .رسدد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب میگردمیو پرداخت

 ماده این( الف) بند موضوع انتقال قابل وجوه ارزی معادل است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک – 3تبصره 

 .گذار خارجی قرار دهدار سرمایهاختی در و تأمین دارائی و اقتصادی امور وزیر تأییدو سازمان موافقت با را

 مجوز منزله به مذکور مجوز گردد، ماده این( ج) یا و( ب) بند به معطوف گذاریسرمایه مجوز چنانچه – 2تبصره 

 .گرددمی تلقی صادرات

ه گرفت کار به اما شده وارد کشور به گذاریسرمایه مجوز چارچوب در که خارجی سرمایه از بخش آن خروج – 07ماده 

 .باشدقوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی مینشده باشد، از شمول کلیه

 حل و فصل اختالفات -فصل ششم 

 از چنانچـه  قـانون  ایـن  موضوع هایگذاریسرمایه خصوص در خارجی گذارانسرمایه و دولت بین اختالفات – 0۹ماده 

گیرد، مگر آن کـه در قـانون موافقتنامـه دو    مورد رسیدگی قرار می داخلی هایدادگاه در نگرددفصل و حل مذاکره طریق

مورد شـیوه دیگـری از حـل و فصـل اختالفـات توافـق شـده        گذار خارجی، درگذاری با دولت متبوع سرمایهجانبه سرمایه

 .باشد

 مقررات نهایی -فصل هفتم 

در چارچوب صدور روادیـد، اجـازه اقامـت،     متقابل تعهدات خصوص در مکلفند ربطذی اجرایی هایدستگاه – 21ماده 

گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با حسب مورد برای سرمایهصدور پروانه کار و اشتغال
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 –تبصره ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. درجه یک آنهای خارجی مشمول این قانون و بستگانگذاریسرمایه

 .شودالف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل میاخت موارد

 گـذاران سـرمایه  و گذاریسرمایه به مربوط اطالعات کلیه به را همگانی دسترسی امکان است مکلف سازمان – 20ماده 

عاتی که در اختیار آن سـازمان قـراردارد   اطال سایر و فعالیت موضوع ایرانی شرکای گذاری،سرمایههایفرصت خارجی،

 .فراهم نماید

 ذکـر  مستلزم آنها بر قانون شمول که عمومی مؤسسات و دولتی هایسازمان و هاشرکت و هاوزارتخانه کلیه – 22ماده 

 در را شـده  انجام خارجی هایگذاریسرمایه گزارش و خارجی گذاریسرمایه نیاز مورد اطالعاتکلیه مکلفند است نام

 .فوق عمل نمایدادهم براساس سازمان این تا دهند قرار سازمان اختیار

 خصـوص  در سـازمان  عملکـرد  گـزارش  بـار  یـک  مـاه  شـش  هـر  اسـت  مکلـف  دارایـی  و اقتصـادی  امور وزیر – 23ماده 

 .نماید ارسال اسالمی شورای مجلس ربطذی هایکمیسیون به را قانوناین موضوع خارجی گذاریسرمایه

 مصـوب  –هـای خـارجی   آن، قـانون جلـب و حمایـت سـرمایه     اجرائـی  نامهآیین و قانون این تصویب تاریخ از – 22ماده 

 قـرار  پـذیرش  مـورد  مزبـور  قانون براساس قبالً که خارجی هایسرمایه. گرددمی لغو آن اجرائینامهآیین و – 0332٫۹٫8

ییـر  تغ یـا  لغـو  صـورتی  در آتـی  مقـررات  و قـوانین  توسـط  قـانون این مفاد. گیرندمی قرار قانون این شمول تحت اندگرفته

 .یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشدمی

 هیأت تصویب به و تهیه دارائی و اقتصادی امور وزارت توسط ماه دو مدت ظرف قانون این اجرائی نامهآیین – 22ماده 

 .رسید خواهد وزیران

ر جلسه علنی روز یکشـنبه مـورخ نـوزدهم اسـفند مـاه یکهـزار و       قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره د

(، بنـد )ب( مـاده   2د( مـاده ) (، بنـدهای )ج( و ) 2( و )0اسالمی تصویب و صدر مواد )سیصد و هشتاد مجلس شورای

 رسـیده  نظـام  مصلحت تشخی  مجمع تصویب به0370٫3٫2( در جلسه روز شنبه مورخ 08( ماده )2( و تبصره )3)

 .است

 


