
    گذاري خارجی نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه آیین

 

   تعاریف -فصل اول 

  

شده  گذاري خارجی تعریف قانون تشویق و حمایت سرمایه) 1(کلیه اصطالحات و عباراتی که در ماده   - 1ماده  

   .باشد نامه نیز داراي همان معانی می است در این آیین

   :باشد نامه داراي معانی زیر می کار برده شده در این آیینسایر اصطالحات و عبارات به  

   .گذاري خارجی نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه آیین: نامه آیین -الف  

مندرج  هاي شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش: پذیر بنگاه اقتصادي سرمایه -ب 

    .رفته باشددر قانون، در آن به کار 

    .هاي خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی بخش :بخش غیردولتی -ج 

   .گردد قانون درمحل سازمان تشکیل می) 7(گذاري خارجی که دراجراي ماده  مرکز خدمات سرمایه: مرکز -د  

  و مؤسسات) ی و غیردولتیبانک مرکزي و شبکه بانکی اعم از دولت (نظام بانکی : پولی رسمی کشور شبکه  - ه

  .پردازند هاي پولی و ارزي می اعتباري غیربانکی که با مجوز بانک مرکزي به فعالیت: مؤسسه حسابرسی  - و

قانون  مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع

وسازمان  1372مصوب» عنوان حسابدار رسمی صالح به ذياي حسابداران  استفاده از خدمات تخصصی و حرفه «

   .شود حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می

   روشها و ضوابط پذیرش -فصل دوم  

  شود، از قلمرو جمهوري اسالمی ایران براساس قانون پذیرفته می هاي خارجی که در گذاري سرمایه -2ماده  

  عمومی ها تابع شرایط گذاري پذیرش این گونه سرمایه  .ر استهاي مندرج در قانون برخوردا تسهیالت و حمایت

 پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوي سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در

    .نامه است این آیین 



  

هاي زیر  روش چارچوبنامه در  گذاري خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج دراین آیین پذیرش سرمایه -3ماده  

قانون توسط  ها و تسهیالت قابل ارایه در چارچوب گذاري خارجی، ویژگی هاي سرمایه جدول روش .میسر است

   .گردد وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و اعالم می

    گذاري مستقیم خارجی سرمایه -الف  

برداري  ساخت، بهره «هاي  اع روشگذاري خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادي شامل انو سرمایه -ب 

   »مشارکت مدنی «و » بیع متقابل «، »واگذاري و

نامه  آیین گذاري و پوشش حمایتی قانون و نامه از حیث نحوه سرمایه این آیین) 3(هاي موضوع ماده  روش - 4ماده  

    :باشند ها و تسهیالت مشترك و یا خاص، به شرح زیر می داراي ویژگی

    :و تسهیالت مشترك ویژگیها  -الف  

    .سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند - 1

دیگري   گیرد و به مجوز گذاري انجام می ورود سرمایه نقدي و غیرنقدي خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه - 2

    .نیاز نیست

    .دودیتی نیستیچ گونه محگذاري خارجی در هر مورد تابع ه حجم سرمایه - 3

حق   گذار خارجی در این موارد شود و سرمایه سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می - 4

   .دریافت غرامت را دارد

صورت   انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیري سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به - 5

    .گذاري میسر است وز سرمایهبه ترتیب مندرج در مج کاال

کاالي  آزادي صادرات کاالي تولیدي بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات، - 6

  تولیدي در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به

    .باشد خارج می

   :خاصویژگیها و تسهیالت  - ب 



   :گذاري مستقیم خارجی  سرمایه - 1

   .هاي مجاز براي فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است گذاري در کلیه زمینه سرمایه -1- 1

    .گذاري خارجی وجود ندارد محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه -2- 1

    :گذاري در چارچوب ترتیبات قراردادي سرمایه - 2

قانون   خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجراي موافقتنامه مالی بر اثر وضع گذاري جبران زیان سرمایه -1- 2

    .شود یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می و 

  و خدمات تولیدي طرح ، خرید کاال»مشارکت مدنی «و » برداري و واگذاري ساخت، بهره «هاي  در روش -2- 2

ذاري توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردي که دستگاه دولتی خریدار انحصاري و یا گ مورد سرمایه

    .شود اي باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می و خدمات تولیدي به قیمت یارانه کننده کاال عرضه

و   برخورداري از تسهیالتگذاري درکشور، به منظور  اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه  -5ماده  

هاي اقتصادي و تجاري درخارج ازکشور باشد، نیز  هاي قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت حمایت

   .دهند ارایه

تواند  می گذاري کرده است، گذار خارجی که بدون برخورداري از پوشش قانون قبالً درایران سرمایه سرمایه -6ماده  

مجوز  پس از صدور. گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود ي اصل سرمایهبا طی مراحل پذیرش، برا

این . گذار از کلیه مزایاي قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود گذاري، سرمایه سرمایه

رجی پیروي گذاري موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خا سرمایه "ها کال گذاري سرمایه نوع

   .کند می

هاي اقتصادي موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و  گذاري خارجی در بنگاه سرمایه -7ماده  

گذاري  گردد، مشروط به این که سرمایه تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایاي این قانون برخوردار می یا

تواند درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادي و یا تحقق  ه جدید میارزش افزود .ارزش افزوده ایجاد کند مزبور،

   .آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود از قبیل ارتقاي مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن اهدافی

هاي  نسبت گذاري خارجی، به ترتیب زیر هیأت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه - 8ماده  

    .نماید قانون را بررسی و احراز می) 2(ماده  "د "تعیین شده در بند



برداري طرح  بندي اجرا و بهره مشخصات طرح پیشنهادي شامل نوع و میزان تولید کاالو خدمات، زمان -الف  

    .گردد یگذاري درج م هاي درخواست سرمایه بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه پیش و

صدور  صالح درخصوص ارزش کاالو خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان آمارهاي رسمی مراجع ذي - ب 

مبناي  .شود مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی اخذ می

توسط معاونت مذکور به سازمان تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال 

    .گردد می ارایه

    .شود نامه انجام می هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به این آیین ها و رشته تفکیک بخش -ج

 "ج"و "ب"،"الف "ها، با رعایت موارد مندرج در بندهاي  ها و رشته گذاري در هر یک از بخش میزان سرمایه - د 

  ارزش کاالو خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیتماده، با توجه به میزان  این

گذاري خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین  گذاري براي صدور کاالو خدمات حاصله از سرمایه سرمایه

   .گردد گذاري صادر می در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه و

درارزش  گذاري خارجی و یا تغییرات خدمات تولیدي حاصل از سرمایهتغییرات در سهم ارزش کاالها و  -تبصره  

هیأت   گیري گذاري مالك تصمیم کاالها و خدمات عرضه شده دربازار داخلی که درزمان صدور مجوز سرمایه

    .گذاري نخواهد داشت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثیري دراعتبار مجوز سرمایه

حسب  "برداري و واگذاري ساخت، بهره "نه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهايانتقال حقوق مالکا - 9ماده  

حقوق  توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاري تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاري یکجاي

    .شود مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می

 گذار خارجی به ، واگذاري حقوق مالکانه سرمایه"رداري و واگذاريب ساخت، بهره "در قراردادهاي -10ماده  

  .گذاري، با تأیید هیأت قابل انجام است مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه 

گذاري که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاري کاالو  هاي سرمایه درمورد آن دسته از طرح -11ماده    

اي  گذاري به قیمت یارانه چنین درمواردي که کاالوخدمات تولیدي طرح مورد سرمایهتولیدي است و هم خدمات

تواند خرید کاالو خدمات تولیدي را به میزان و قیمت تعیین شده درقرارداد  شود، دستگاه دولتی می می عرضه

    .چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید مربوط در



  

    نظام پذیرش - فصل سوم  

چارچوب   هاي خارجی در گذاري سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه  - 12ماده  

همچنین   گذاري خارجی در داخل و خارج کشور و هاي تشویق سرمایه قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت

ها و  همایش  ، برگزاريگذاري، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردي هاي سرمایه معرفی بسترهاي قانونی و فرصت

هماهنگی با   ربط و ایجاد ارتباط و هاي بین المللی ذي هاي مشترك با مؤسسات و سازمان سمینارها، همکاري

    .دارد  گذاري خارجی را بر عهده ها در جمع آوري، تنظیم و ارایه اطالعات مربوط به سرمایه سایر دستگاه

  گذاري اعم از هاي سرمایه نسبت به کلیه درخواست هیأت مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم -13ماده  

 دار کارگیري سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده هاي مربوط به پذیرش، ورود و به درخواست

    .است 

باشند و جلسات هیأت  قانون می) 6(اعضاي ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده  - 14ماده  

. گردد اقل سه نفراز اعضاي ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأي موافق اتخاذ میحضور حد با

. ربط به دعوت رییس هیأت با حق رأي درجلسات حضور خواهند یافت هاي ذي سایر وزارتخانه معاونان

   .پذیرد تصمیمات با اکثریت آرا صورت می  موارد، دراین

 کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است بهگذاران، درخواست  سرمایه -15ماده  

  ربط، درخواست هاي الزم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذي سازمان پس از انجام بررسی. نمایند سازمان تسلیم می 

گذاري را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاري در هیأت مطرح  سرمایه

ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعالم، به منزله موافقت آن  عدم اعالم نظر وزارتخانه ذي  .نماید می

گذار خارجی نیز  براساس تصمیم متخذه که قبالنظر موافق سرمایه. شود گذاري مزبور تلقی می سرمایه وزارتخانه با

د و امضاي وزیر امور اقتصادي و دارایی صادر گذاري تنظیم و با تأیی اخذ شده است، مجوز سرمایه نسبت به آن

   .گردد می

چگونگی انتقال   گذاري خارجی، گذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاري حاوي مشخصات سرمایه مجوز سرمایه - تبصره  

   .گذاري، خواهد بود سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه



  

  

  گذاري خارجی خدمات سرمایهمرکز  -فصل چهارم  

هاي تشویق، پذیرش و حمایت  به منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینه -16ماده    

گذاري خارجی درمحل سازمان تشکیل  گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه سرمایه از

گذاري  کز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایهاین مر. گردند ربط درآن مستقر می هاي ذي دستگاه ونمایندگان

    .ربط خواهد بود هاي ذي سازمان خارجی به

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

کشاورزي، بانک مرکزي  ، وزارت جهادخارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن

محیط زیست و سایر  ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت جمهوري اسالمی ایران، اداره کل ثبت شرکت

را با امضاي باالترین  االختیار خود نماید، نماینده تام هاي اجرایی که وزیر اموراقتصادي ودارایی تعیین می دستگاه

    .نمایند زمان معرفی میمقام اجرایی آن دستگاه به سا

نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و  

گذاران، با اعالم سازمان در مرکز حاضر شده  گذاري خارجی و مراجعه سرمایه با حجم تقاضاهاي سرمایه متناسب

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

مربوط  شوند مجري کلیه امور اجرایی و خدماتی ربط معرفی می هاي ذي نمایندگانی که ازطرف دستگاه -18ماده  

منظور  ربط مکلف است به دستگاه اجرایی ذي. باشند هاي خارجی می گذاري به آن دستگاه درارتباط با سرمایه

ها  نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسؤولیت نون و این آیینحسن انجام وظایفی که دراجراي قا

اختیارات نماینده را به کلیه واحدهاي زیرمجموعه خود ابالغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط  و

ده در اي بازبینی نماید که انجام وظایف نماین هاي خارجی در حوزه مسؤولیت خود را به گونه گذاري سرمایه به

   .تسهیل گردد مرکز

ترتیبی  هاي اجرایی و خدماتی خود در مرکز ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت دستگاه اجرایی ذي -19ماده  

در  ها به عنوان جانشین وي معرفی کند تا اتخاذ نماید تا عالوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگري با همان ویژگی

    .وظیفه نماید غیاب نماینده آن دستگاه انجام



مربوط  تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس براي انجام امور اجرایی در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می 

   .به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد

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

    .گذاران خارجی الزم به سرمایههاي  مشورت اطالع رسانی و ارایه - 1

سازمان  هاي الزم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي موردنیاز از جمله اعالمیه تأسیس، مجوز انجام هماهنگی - 2

و   پروانه اکتشاف و استخراج معادن تلفن، گاز، برق، هاي انشعاب مربوط به آب، حفاظت محیط زیست، پروانه

   .گذاري ازصدور مجوز سرمایهربط قبل  هاي ذي غیره از دستگاه

هاي الزم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط  انجام هماهنگی - 3

  .گذاري خارجی سرمایه با

هاي خارجی بعد از صدور مجوز  گذاري هاي الزم در امور مربوط به سرمایه انجام هماهنگی - 4

رك، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل شامل ثبت شرکت مشت گذاري سرمایه

   .گمرکی و مالیاتی و غیره

ربط آنها در  ها بین واحدهاي اجرایی دستگاه ذي هاي الزم توسط نمایندگان دستگاه انجام هماهنگی - 5

   .گذاري خارجی هاي سرمایه با درخواست ارتباط

   .گردد هاي خارجی اتخاذ می گذاري مراقبت درحسن اجراي تصمیماتی که درخصوص سرمایه - 6

  

  

   مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی - فصل پنجم  

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

  : باشد می زیر

    سرمایه نقدي -الف 

قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ) 11(ماده  "الف "وجوه نقدي ارزي موضوع بند - 1

گذار  شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه کشور وارد می ریال به

معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمایه  .گیرد پوشش قانون قرار می خارجی ثبت وتحت

    .گردد گذاري واریز می سرمایه ضوعپذیر و یا حساب طرح مو



قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و ) 11(ماده  "ب"وجوه نقدي ارزي موضوع بند - 2

گذاري واریز  شود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه تبدیل نمی به ریال

   .گردد می

وجوه یاد شده . گیرد گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می ه نام سرمایهاین وجوه درتاریخ واریز ب 

    .رسد گذاري خارجی می نظارت و تأیید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه با

گذاري  هاي ارزي مربوط به سرمایه شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله -تبصره  

تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادي  نوع ارز، ب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز،مرات خارجی،

   .درصورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند سرمایه پذیر و

  

  :سرمایه غیرنقدي خارجی - ب 

باشد  قانون می) 1(ماده  تعریف سرمایه خارجی درذیل  "د "و  "ج"، "ب"شامل موارد مندرج در بندهاي  

    :که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است

آالت،  شامل ماشین (فوق  "ج"و  "ب"اي غیرنقدي خارجی موضوع بندهاي در مورد اقالم سرمایه - 1

زارت بازرگانی پس از اعالم و) ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواداولیه، افزودنی و کمکی تجهیزات،

اي غیرنقدي خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعالم مراتب به  با ورود اقالم سرمایه موافقت سازمان

   .نماید ارزشیابی و ترخیص اقالم وارده اقدام می ربط جهت گمرك ذي

  ده و به درخواستارزشیابی گمرك درخصوص بهاي اقالم وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی ش 

نقل و بیمه، به نام  هاي حمل و پروانه ورودي به اضافه هزینه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در سرمایه

   .گیرد خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می  گذار سرمایه

، درصورت وجود اختالف بین ارزشیابی گمرك و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت 

ها و مالکیت صنعتی قرار  گمرك مالك ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ارزشیابی

   .خواهد گرفت

 نامه نسبت به تهیه وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این آیین - 1تبصره  

غیرنقدي خارجی موضوع این بند اقدام و اي  اي براي ثبت سفارش آماري اقالم سرمایه نمونه ویژه 

    .نمایند اساس عمل برآن

 تجهیزات دست دوم آالت و گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است ارزشیابی بهاي ماشین -2تبصره  

  .هاي خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد گذاري مربوط به سرمایه 



دي وارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنق -3تبصره  

باشد، موضوع در  و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی استفاده

آن قسمت از کاالي وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، ازحساب سرمایه وارده  هیأت مطرح و ارزش

   .کسرخواهد شد

شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و  (قانون ) 1(ماده  "د "موضوع بند  اي در مورد اقالم سرمایه - 2

هاي الزم، گزارش مربوط به ایفاي تعهدات  سازمان پس از انجام بررسی) تجاري و خدمات تخصصی عالیم

نماید و وجوه تأیید شده در  موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هیأت مطرح می قراردادي

رساند، توسط هیأت به  که هیأت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می العملیچارچوب دستور

    .گیرد تحت پوشش قرار می عنوان سرمایه خارجی ثبت و

  

   اي مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه -فصل ششم  

ز افزایش ارزش هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی ا کلیه درخواست  - 22ماده  

گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی  موضوع قانون می سرمایه

این گونه انتقاالت پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده  .ایران باشد

   .است  کند، میسر تأیید می

هاي بند  گذاري ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایهانتقال اصل، سود و عایدات  -23ماده  

گذار خارجی، از طریق صدور کاالي مجاز  قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه) 3(ماده  "الف "

    .پذیرد صورت می

قانون از طریق ارز حاصل ) 3(ماده  "ب"هاي موضوع بند گذاري خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه 

صادرات محصوالت تولیدي و یا ارز حاصل از ارایه خدمات بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر و یا صادرات  زا

    .پذیرد کاالهاي مجاز انجام می سایر

هیأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و  

    .کند مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر میگذار خارجی،  اي متعلق به سرمایه سرمایه عایدات

قانون، چنانچه در نتیجه عدم امکان ) 3(ماده  "ب"هاي موضوع بند گذاري در مورد سرمایه -تبصره  

به نظر هیأت تأمین ارز براي انتقاالت مورد نظر، میسر و ضروري تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز  صادرات،

   .گردد أمین میبانکی ت  از طریق نظام



قانون گردد، مجوز ) 17(ماده  "ج"و یا  "ب"گذاري معطوف به بند  چنانچه مجوزسرمایه - 24ماده  

تواند ارز حاصل از صادرات خود را دریک  باشد و بنگاه سرمایه پذیر می درحکم مجوز صادرات می مذکور

درحد مصارفی که درمجوز هاي داخلی و یا خارجی واریز نموده و  نزد یکی از بانک حساب امانی

    .گذار خارجی پرداخت نماید مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه گذاري تعیین شده است، سرمایه

   .هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزي کشور است 

ارایه گواهی  درهرصورت بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن 

   .صادرات، مراتب را کتباً به اطالع سازمان برساند انجام

هاي خارجی درحدود مصارف تعیین شده از سوي هیأت،  گذاري ارز حاصل از صادرات سرمایه - 25ماده  

شمول هرگونه مقررات محدود کنند صادرات و مقررات ارزي ازجمله سپردن تعهد براي بازگشت ارز  از

گردد، معاف  ات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاري میصادر حاصل از

   .باشد می

درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوي دولت که درنتیجه آن  -26ماده  

ا پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و ی اقتصادي سرمایه هاي بنگاه

هاي مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار  عدم انجام صادرات جاري است، بنگاه تصمیم دولت براي

گذاري، ارز  درمقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمایه داخلی به فروش رسانده و

    .کاالهاي مجاز نمایند و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور مورد نظر را از نظام بانکی خریداري

گذار خارجی از سیستم  وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه -27ماده  

شود و بدین منظور بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ارز الزم را دراختیار  خریداري و حواله می بانکی

    .خواهد داد  نظام بانکی قرار

ه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه هرگاه سرمای  -28ماده  

استمرار  .گردد تشریفات اداري مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می انجام

    .باشد شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می

تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از  تمایل میگذار خارجی در صورت  سرمایه  -29ماده  

گذاري خود در همان بنگاه اختصاص  قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه) 15(و ) 14(، )13(مواد

  .گذاري جدید بنماید گذاري، صرف سرمایه طی تشریفات قانونی براي اخذ مجوز سرمایه دهد و یا پس از

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تعیین حدود تعهدات ) 138(ت با رعایت اصل دول  - 30ماده  

گذاري تفویض  قانون را به وزیران عضو شوراي عالی سرمایه) 17(ماده ) 2(پذیرش موضوع تبصره  قابل



   .نماید می

را تا  هاي مالی مربوط هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجراي موافقتنامه 

  گذاري که در مجوز تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوي شوراي عالی سرمایه سقف

   .گذاري قید گردیده است، تعیین نماید سرمایه

مالك تصمیم گیري درخصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شوراي یاد شده  

نامه داخلی هیأت دولت  آیین) 19(ید رییس جمهور با رعایت ماده تصمیمات متخذه در صورت تأی  .است

    .است قابل صدور

گذاري خود در ایران را بیمه نمایدو به موجب مفاد بیمه  گذار خارجی، سرمایه هرگاه سرمایه -31ماده  

گذار صورت گرفته،  واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاري به سرمایه نامه، به

باشد که به واسطه آن  گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می سرمایه مؤسسه بیمه جانشین

این جانشینی واگذاري سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب . است پرداخت خسارت صورت گرفته

   .رعایت شده باشد قانون) 10(و یا ) 4(مورد، مواد 

  

    مقررات عمومی -فصل هفتم  

اقتضاي  گذاري طی مدت مشخصی که به گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابالغ مجوز سرمایه سرمایه - 32ماده  

کشور،  گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به گذاري توسط هیأت تعیین می شرایط طرح مورد سرمایه

   .باشد، بنماید گذار به اجراي طرح می که حاکی از عزم سرمایه

گذار درطی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا  سرمایهدرصورتی که  

    .گذاري وي باطل شده تلقی خواهد شد ارایه دالیل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه با

یت وتغییرات بیش از گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابع سرمایه  -33ماده  

    .در مالکیت خودرا به اطالع هیأت برساند%) 30(درصد  سی

گذاري خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به  در مواردي که انجام سرمایه  -34ماده  

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

کار و اموراجتماعی و  ، وزارت کشور، وزارت ربط از جمله وزارت امور خارجه اجرایی ذيدستگاههاي  -35ماده  

روادید، اجازه اقامت وصدور پروانه کار براي  صدور نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلفند در خصوص



گذاریهاي مشمول قانون  خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط باسرمایه ، کارشناسان ، مدیران گذاران سرمایه

  :دنماین گذار بودن آنها خواهدبود، به شرح زیر اقدام درخواست سازمان که متضمن تأیید سرمایه بر اساس

مورد تقاضامجوز صدور  الف ـ وزارت امور خارجه مکلف است پس از وصول درخواست سازمان بنا به نوع روادید

را با حق اقامت سه ماه در هربار براي افراد مورد )  ساله سه(مسافره روادید یک بار ورود و یا چند بار ورود کثیرال

  .اسالمی ایران در خارج از کشور ابالغ نماید نظر به نمایندگیهاي جمهوري

توانند پس از ورودبه کشور  می اند، گذاري شده الذکر که موفق به اخذ روادید ورود به منظور سرمایه ب ـ افراد فوق

گذاري آنها  سرمایه  ارایه تأییدیه سازمان مبنی بر اینکه نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران وبا مراجعه به 

 وزارت کارو امور اجتماعی موظف. ساله اخذ نمایند ، پروانه اقامت با اعتبار سه است گذاري مشمول قانون سرمایه

  .صادر نمایداست متعاقب صدور پروانه اقامت براي این دسته از افراد پروانه کار 

رفت و  آنها را از اخذ روادید الذکر گذاران به ترتیب فوق ساله توسط سرمایه ج ـ اخذ پروانه اقامت با اعتبار سه

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

است   حدود اطالعاتیقانون، در ) 21(مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطالعات موضوع ماده   - 36ماده 

   .تشخیص قابل انتشاربودن اطالعات به عهده هیأت است .که درعرف تجاري قابل انتشار باشد

نامه حسب مورد  سازمان و هیأت مجازند براي انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین - 37ماده  

ه حسابداران رسمی ایران و اي مؤسسات حسابرسی عضو جامع اي و مشاوره خدمات تخصصی حرفه از

   .مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید سایر

مفاد  گذاري خارجی که مغایر با هاي هیأت وزیران در مورد سرمایه کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه -38ماده  

  .گردد نامه لغو می االجرا شدن این آیین باشد، از تاریخ الزم نامه می این آیین

 

 


