
  آئين نامه اجراى قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجي 

يا حقوقى و هر موسسه خارجى كه سرماه خود را بمنظور فعاليتهـاى عمرانـى     هر شخص حقيقى :1ماده 

 كشاورزى و معامالتى كـه فـرع عمليـات مـذكور باشـد و يـا       – حمل و نقل –معدنى  –  صنعتى-توليدى 

بـه ايـران    موسسات ايرانى كه به فعاليتهاى نامبرده اشتغال مى رورزنداعتبار و كمكهاى مالى به  اعطاى

   :خواهد بود مشروط براينكه منتقل نمايد از امتياز ات قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى برخوردار

 تقاضاى بكار انداختن سرمايه در رشته اى شود كه فعاليت در آن براى موسسات خصوصى داخلـى                  -الف  

   . مجاز باشد

  . انحصارى و امتياز بخصوص نباشد متضمن حقوق-ب 

   . آن سهيم نباشد  سرمايه خصوصى بوده و هيچ دولت خارجى در-ج 

خارجى در سـرمايه وارده سـهيم شـود سـرمايه       چنانچه در ضمن عمل بنحوى از انحاء دولت– 1تبصره 

   . ران خارج گرددرسيدگى تعيين ميشود از اي مزبور بايد در ظرف مدتيكه از طرف هيات

آبادى و فعاليت توليدى فعاليتهائى است كه باعث باال بردن سطح توليدى و   منظور از عمران و– 2تبصره 

 بوده و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم تحصيل ارز يا صـوفى جـوئى در هزينـه هـاى ارزى     در آمد كشور

   . بنمايد

شوند از  مقررات مربوطه در ايران تاسيس مي انين و بانكهاى خارجى يا شعب آنها كه طبق قو– 3تبصره 

خارجى و اين آئين نامه تا حدوديكه با مقررات و موازين قانون  مزاياى قانون جلب و حمايت سرمايه هاى

   .هاى آن تباين نداشته باشد برخوردار خواهند بود بانكدارى و آئين نامه

   : رت است ازلحاظ اين آئين نامه سرمايه خارجى عبا  از :2ماده 

   . مجراى بانكهاى مجاز به ايران وارد شده باشد  ارزى كه از–الف 

 قطعات يدكى ماشين و مـواد اوليـه و لـوازم ديگـرى از ايـن نـوع       -و ازار كار   ماشين آالت و لوازم–ب 

   . براينكه كارخانه ها و ماشين آالت باب روز بوده و مورد قبول هيات رسيدگى باشد مشروط

سـرمايه منتقـل ميـشود و ورود      قطعات يدكى كارخانه بايد مربوط به كارخانه اى باشد كه بصورتابزار و

از آن مشروط به اينكه هـر گـاه بعـداً وارد     آنها ممكن است در موقع ورود ماشين آالت اصلى باشد يا بعد

   . جارىبه حساب سرمايه وارد ميگردد نه مخارج  شود در عداد اشياء و لوازمى باشد كه نوعاً



 هوائى مربوط به بهره بردارى از كارى كه براى آن سرمايه وارد – دريائى –زمينى   وسائط حمل و نقل–ج 

   . است شده

بـه آن منظـور تقاضـاى ورود سـرمايه       حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توام با عمل توليدى كه–د 

   . دشو خارجى شده است باشد و به تشخيص هيات رسيدگى ارزيابى

در اين آئين نامه قبل از شروع بهره   حقوق ارزى متخصصين كه بمنظور ايجاد كارهاى توليدى مذكور–هـ 

   . بردارى پرداخت شده باشد

سـازمان   تمام و يا قسمتى از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمليه اصـلى اضـافه شـده و يـا در     – و

  . انداخته شود مايه هاى خارجى مى باشد بكارديگرى كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سر

كننـد بايـد     كه مى خواهنـد سـرمايه خـود را وارد ايـران    1 اشخاص و موسسات مذكور در ماده  :3ماده 

يكى از زبانهاى انگليسى يا  پيشنهاد خود را بضميمه پرسشنامه اى كه حاوى نكات ذيل باشد به فارسى يا

  .  نمايندفرانسه به دفتر هيات رسيدگى تسليم

  

   .  هويت شخص يا موسسه–الف 

   .  كشور مبداء سرمايه–ب 

   .  نوع سرمايه با تفكيك ميزان نقدى و غير نقدى–ج 

   . اقامت قانونى و مركز عمليات شخص يا موسسه  محل–د 

بـا  عمل در ايران و در صورت امكان تعيين اينكه مستقالً كار خواهد كـرد و يـا     نوع فعاليت و برنامه–هـ 

   .ديگري مشاركت

   .  حوزه فعاليت در ايران– و

   .  تعيين معرف–ز 

داده و در صورتيكه هيات مزبـور    هيات رسيدگى وظايف خود را طبق قانون و اين آئين نامه انجام :4ماده 

 بـراى تـصويب و صـدور    را بوسيله وزير بازرگاني با ورود سرمايه تقاضا شده اصوالً موافق باشد نظر خود

   . خواهد نمود ه به هيات وزيران پيشنهاداجاز

مدتيكه با موافقت هيات رسيدگى تعيين مى شود   پس از صدور تصويبنامه هيات وزيران در ظرف :5ماده 

هاى غير نقدى را كه ميخواهد به ايران وارد كند ضميمه گـواهى   تقاضا كننده بايد صورت تفصيلى سرمايه



 ول هيات رسيدگى داير به صحت ارزيابى به هيات مزبور تسليم نمايدالمللى مورد قب نامه كارشناسان بين

.   
كه اجازه شروع به فعاليت نيز مى  هيات رسيدگى پس از موافقت با ارزيابى مزبور اجازه نامه ورود سرمايه

  . نمايد باشد به سرمايه گذار خارجى يا نماينده او تسليم مى

گاه بيمه گر  هر. يه اى را كه به ايران وارد ميكند بيمه نمايد سرمايه گذار خارجى حق دارد سرما : 6ماده 

طبـق مقـررات بيمـه نامـه      موسسه بيمه دولتى خارجى باشد و در صورت وقوع حادثه موسسه بيمه مزبور

   . نخواهد گشت جانشين سرمايه گذار گردد اين جانشينى انتقال سرمايه محسوب

در مدت يكسال مبادرت به ورود سرمايه مناسبى  ريخ ابالغ آن صاحب اجازه نامه ملزم است از تا :7ماده 

چنانچـه اتفاقـات   . اينصورت اجازه نامه او كان لم يكن خواهد بود  در غير. براى شروع به عمليات بنمايد 

ديگرى كه براى هيات قانع كننده باشد تاخير بيشترى را ايجاب نمايد هيات رسيدگى  غير مترقبه يا موانع

   . ماه ديگر آنرا تمديد كندتا شش بايد

يا بدفعات وارد ايران و به ريال تبديل ميشود بايد به ارز قابل قبول   سرمايه نقدى كه در يك دفعه :8ماده 

سـرمايه غيـر    ايران باشد و بتاريخ وصول آن به بانك بنام سرمايه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ بانك ملى

ايران پرداخته بموجب اسناد يـا    نقل و بيمه و غيره كه در خارجنقدى به اضافه هزينه عدل بندى و حمل و

كه مورد توافق بانك ملى ايـران و سـرمايه    صورت حسابهاى مبوطه پس از رسيدگى مجموعاً بواحد پولى

   . بنام سرمايه گذار در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد گذار قرار گيرد در تاريخ ورود كاال

تـسعير   ايد تبديل به ريال گردد بنرخ خريد روز بانك ملى ايـران در تـاريخ  ارزهايى كه ب  تسعير :9ماده 

كند و يا بعنـوان سـپرده طبـق     بعمل خواهد آمد و بانك ملى ايران مختار است ارزهاى مذكور را خريدارى

نموده به ريال بپردازد و در موقع برگشت نيـز   قرارداد جداگانه با نرخى كه مورد قبول طرفين باشد تسعير

   .همان نرخ مسترد داردب

ريـال   ارزهائى كه بدون تسعير به ريال در بانك باقى ميماند و بانك آنـرا در مقابـل پرداخـت    : 10ماده 

ميتواننـد از ايـن ارزهـا     بوثيقه نگرفته است در اختيار صاحبان آن گذارده ميشود و صاحبان ارزهاى مزبور

يا هزينه هاى ضرورى خـود در حـدود    د در خارجهبدون تسعير به ريال براى پرداخت بهاى سفارشات خو

 قانون جلب 5است استفاده نمايند و يا طبق ماده  مصارفى كه سرمايه براى ايجاد آن اختصاص داده شده

صورت ريز مصرف با قيد پرداختها در آخر هر ماه بـا  . خارج نمايند  و حمايت سرمايه هاى خارجى از ايران

  . بانك ملى ايران به هيات رسيدگى داده خواهد شد ذكر جزئيات آن توسط



سـاليانه خواهـد     سرمايه غير نقدى كه بموجب اين آئين نامه وارد ايران ميشود خارج از سهميه :11ماده 

   . بود

كه طبـق تـشخيص كارشناسـان و مقـومين نـاقص و        هر گاه سرمايه بشكل كاالئى وارد شود :12ماده 

مشخصات اظهار شده در تقاضـا منطبـق و يـا بـيش از ارزش      ده باشد و يا بامعيوب و يا غير قابل استفا

از بها كه مورد تائيد هيات رسيدگى قرار نگرفته در حساب سرمايه  واقعى آن اظهار شده باشد آن قسمت

   . منظور نخواهد شد

 سرمايه هاى قانون جلب و حمايت  انتقال اصل يا سود سرمايه هاى خارجى كه بر طبق ماده يك :13ماده 

بصورت ارز و يا كاالى مجـاز تـابع مقـررات ذيـل      خارجى به ايران وارد و بكار انداخته شده بخارج كشور

خواهد بود

 رسيدگى ترازنامه و تشخيص سود ساليانه از طرف هيات رسيدگى صاحب سرمايه ميتواند  پس از–الف 

هـاى قـانونى    ماليات و عـوارض و اندوختـه  باجازه هيات مزبور سود ويژه حاصله در ايران را پس از كسر 

   . بهمان ارزى كه سرمايه را وارد نموده است بخارج انتقال دهد

   .ترانامه بتاخير اندازد هيات رسيدگى نبايد بدون عذر موجه صدور اجازه را بيش از سه ماه از تاريخ وصول

ـ   هر گاه مقدورات ارزى دولت اجازه ندهد تمام يا رمايه را در آن سـال بخـارج   قسمتى از سود صـاحب س

   . خواهد شد كاالى مجاز بدون سپردن تعهد ارزى صادر نمايد انتقال دهد بتقاضاى او اجازه داده

 قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى سـرمايه  5سرمايه خارجى كه بخواهد طبق ماده   صاحب–ب 

تنظيم و بضميمه   خاتمه عمليات در ايرانرا از ايران خارج كند موظف است ترازنامه خود را در تاريخ خود

   .  تسليم هيات رسيدگى بنمايد5پيش آگهى مذكور در ماده 

ظرف مدتى كه در  هيات رسيدگى پس از بررسيهاى الزم اجازه صادر خواهد نمود كه ارز مورد تقاضا را در

   . پروانه تعيين شده خارج نمايد

 نمايد مگر اينكه ميزان سرمايه هائيكه خارج ميشود بقـدرى  نبايد از سه ماه تجاوز مدت مندرج در پروانه

 در اينصورت مدت طـوالنى تـرى پـيش   . باشد كه بنظر هيات رسيدگى باعث اشكاالت ارزى بشود  زياد

  . باشد شود ولى در هر حال نبايد ميزان انتقال در هر سال از سى درصد سرمايه كمتر بينى مي

   . رگشت سرمايه نرخ فروش بانك در روز انتقال خواهد بودبراى انتقال سود يا ب  نرخ ارز–ج 



ارز نخواهـد بـود ولـى      درآمد حاصل از ترقى قيمتها هنگام فروش سرمايه غير نقدى قابل تبديل بـه –د 

   فروش ارز بخارج صادر نمايد سرمايه گذار ميتواند بابت ان كاالهاى ايرانى بدون سپردن تعهد

و يا سهم الشركه خـارجى در ايـران دارنـده آن ميتوانـد      ى اصل سرمايه در صورت فروش يا واگذار–هـ 

طبق مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى و ايـن آئـين    مبلغ حاصل از فروش يا واگذارى را

   . صورت تمايل و تقاضا ميتواند تمام يا جزئى از آنرا مجدداً در ايران بكار اندازد نامه انتقال دهد و در

و حمايت سرمايه هاى خـارجى    قانون جلب3 از ماده 2رمايه گذار خارجى ميتواند با رعايت تبصره  س–و 

سرمايه گذار خارجى ديگرى واگذار نمايد در  سرمايه يا سهم الشركه خود را با موافقت هيات رسيدگى به

ـ    اين صورت انتقال گيرنده از نظر مقررات ن آئـين نامـه   قانون جلب و حمايت سرمايه هـاى خـارجى و اي

   . بود جانشين سرمايه گذار اول خواهد

را در ظرف مدت پيش بينى شـده در    هر گاه سرمايه گذار خارجى نخواهد سرمايه و سود ويژه حاصله–ز 

از هيات رسيدگى طبق مقررات اين آئين نامـه كـسب    اجازه نامه به خارجه انتقال دهد در صورتيكه مجدداً

اختيار صاحب آن در ايران باقى خواهد ماند ولى مشمول قانون جلب   مزبور دراجازه ننمايد سرمايه و سود

   . خارجى و اين آئين نامه نخواهد بود و حمايت سرمايه هاى

كميسيون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق الذكر در مدت اعتبار اجـازه نامـه ارز              بانك ملى ايران و    –ح  

  . ه و يا سود ويژه در اختيار سرمايه گذار خارجى بگذارندرا براى برگشت سرمايه و اندوخت الزم

سرمايه و قيمت   در صورتيكه سرمايه گذار خارجى بخواهد بابت تمام يا قسمتى از سود ويژه يا اصل–ط 

بـصورت كـاال صـادر نمايـد      فروش يا واگذارى سرمايه و يا سهم الشركه خارجى را با رعايت مواد فـوق 

مزبـور را بـدون سـپردن تعهـد ارزى بـه       ازرگانى مكلفند اجازه خروج كاالهـاى وزارت دارائى و وزارت ب

صورتيكه مايل باشد ميتواند تمـام يـا آن قـسمت از     و همچنين در. گمركات و دواير مربوط صادر نمايند 

ننموده در همان دستگاه يا دستگاه ديگرى كه مورد موافقـت هيـات    سود ساليانه خود را كه بخارجه منتقل

   . انداخته بنام سرمايه ثبت نمايد گى قرار گيرد بكاررسيد

چنانچه احياناً زيانى متوجه سرمايه گـذار شـده باشـد كـه در نتيجـه        در موقع برگشت سرمايه-تبصره 

از بين رفته باشد فقط برگشت آن قسمتى از سرمايه كه بموجـب ترازنامـه موجـود     قسمتى از سرمايه او

  . بودمقررات باال خواهد است مشمول



  از قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى بماخذ3جبران عادالنه خسارت مذكور در ماده  14:  ماده

   . ارزش زمان عادى بالفاصله قبل از سلب مالكيت بعمل خواهد آمد

 موسساتى كه مركز اصلى آنها در خارج از ايران است فقط به نسبت سرمايه منتقل شـده بـه   : 15ماده 

   . ثبت پرداخت خواهند نمودايران حق ال

آالتى براى انجام كار معين بدون انتقال ارز به ايـران وارد وجـزو سـرمايه      در موارديكه ماشين :16ماده 

خـارج   باشد پس از خاتمه كار مزبور مالك آن ميتواند عين آن ماشين آالت وادوات را از ايران ثبت نشده

   . كند

رئـيس  (رسيدگى به تشخيص رئـيس هيـات    قتصاد ملى در هيات براى شركت معاون وزارت ا :17ماده 

به امور صنعتى باشد معاون صنعتى وزارت صنايع و  هرگاه موضوع پيشنهاد مربوط] 8][8)[بانك ملى ايران

باشد معاون معدنى وزارت صنايع و معادن و چنانچه مربوط به امـور   معادن ، هر گاه مربوط به امور معدنى

   . اشد معاون وزارت بازرگانى شركت خواهد نمودب بازرگانى و بانكى

قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى بعهده هيات رسيدگى گذارده شده در   وظايفى كه در :18ماده 

بودجه پرسنلى دفترى هيات رسيدگى و . وظايف اصلى اعضاى هيات مزبور محسوب مى گردد  عداد ساير

   . تامين خواهد شد] 9][9[يرانالزحمه متخصصين بوسيله بانك ملى ا حق

در  نامه فوق مشتمل بر هيجده ماده و چهار تبصره كه پس از تصويب كميسيون مربوطه مجلس سنا آئين

قانون   بتصويب كميسيون بازرگانى مجلس شوراى ملى رسيده است بموجب1335جلسه هفدهم مهرماه 

باشد جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى قابل اجراء مي

 


