
 بسمه تعالی
 قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی

  تعاریف–فصل اول 
 

 : اصطالحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد ) 1(ماده 

 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی : قانون 

انی با استفاده از سـرمایه       و یا ایر   یاشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایران      : سرمایه گذار خارجی  

 .را اخذ نموده باشند ) 6(با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده 

انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه گذار خـارجی بـه                  : سرمایه خارجی 

 :کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد
 تبدیل ، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که  وجوه نقدی که بصورت ارز قابل–الف 

 مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد ، به کشور وارد شود ، 
  ماشین آالت و تجهیزات -ب
 ی وکمکی ن ابزار وقطعات یدکی ، قطعات منصله و مواد اولیه ، افزود–ج 
 جاری و خدمات تخصصی  حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و عالئم ت-د
  سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی -ه
  سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت-و

بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصـادی جدیـد یـا موجـود               : سرمایه گذاری خارجی  

 پس از اخذ مجوزسرمایه گذاری 
انون برای هر مورد سرمایه گـذاری       این ق ) 6( مجوزی که بر طبق ماده       :مجوز سرمایه گذاری    

 .خارجی صادر می شود
قـانون  ) 5( سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنـی ایـران موضـوع مـاده                 :سازمان  

  24/4/1353تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 
 این قانون ) 6(هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده :هیات

 



 پذیرش سرمایه خارجی شرایط عمومی -فصل دوم
 پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقـررات                 :)2(ماده  

جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیـت تولیـدی اعـم از صـنعتی، معـدنی ،                      
 :براساس ضوابط زیر صورت پذیرد کشاورزی و خدمات

کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شـغلی و         قاء فن آوری ، ارتقاء     موجب رشد اقتصادی ، ارت     -الف
 . افزایش صادرات شود

 موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیسـت ، اخـالل در اقتصـاد کشـور                     -ب
 .وتضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود 

منظور از امتیاز ، حقوق     . ن خارجی نباشد  متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذارا       -ج
 .ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد

گـذاری خـارجی موضـوع ایـن قـانون        سهم ارزش کاال و خدمات تولیدی حاصـل از سـرمایه    -د
 نسبت به ارزش کاالو خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجـوز ، در هـربخش                  

تعیین رشته هـا ومیـزان      . درصد بیشتر نخواهد بود      35 درصد و در هر رشته، از        25اقتصادی از 
از آنها طبق آئین نامه ای خواهـد بـود کـه بـه تصـویب هیـات وزیـران                     سرمایه گذاری در هریک   

 .میرسد
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کاال وخدمات برای صدور به خارج ازکشوربه جزنفت خام از               

 .سبت ها معاف استاین ن
 کماکـان بـه     16/3/1310 قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصـوب             –تبصره  

تملک هـر نـوع زمـین بـه هـر میـزان بنـام سـرمایه گـذار خـارجی در                   . قوت خود باقی می باشد      
 .چارچوب این قانون مجاز نمی باشد 

این قانون پذیرفته مـی شـوند از تسـهیالت           سرمایه گذاریهای خارجی که براساس مفاد        :)3(ماده  
 :این سرمایه گذاریها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند. وحمایتهای این قانون برخوردارند

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می               -الف
 .باشد

  َ َ،  مشـارکت مـدنی  َ َوشـهای   سرمایه گـذاریهای خـارجی در کلیـه بخـش هـا در چـارچوب ر          -ب
 که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از ی َ َ بهره برداری وواگذار   ،ساخت ََ َ     و  ََََ َ    بیع متقابل ََ   َ



عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکهـا و یـا                   
 .شرکتهای دولتی نباشد

ارجی موضوع روشهای ً ساخت، بهره بـرداری و واگـذاریً منـدرج          مادام که سرمایه خ    –تبصره  
این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سـهم                 ) ب(در بند   

 .سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد
لتهای خارجی درجمهوری اسالمی ایران حسب مورد منـوط       سرمایه گذاری دولت یا دو     :)4(ماده  

سـرمایه گـذاری شـرکتهای دولتـی خـارجی،          . به تصـویب مجلـس شـورای اسـالمی مـی باشـد            
 .خصوصی تلقی میگردد

 
  مراجع ذیصالح–فصل سوم 

 سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشـور و رسـیدگی بـه                 :)5(ماده  
ــارجی مـــی باشـــد و درخواســـت هـــای   کلیـــه امـــور مربـــو ــذاریهای خـ ــه ســـرمایه گـ  ط بـ

سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پـذیرش، ورود، بکـارگیری و خـروج                 
 .سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد

، هیـاتی  )5( به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای موضوع مـاده     :)6(ماده  
ت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معـاون وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بعنـوان                   با نام هیا  

رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون ریئس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی، کشورمعاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایـران و حسـب مـورد، معـاونین                  

 .رددوزارتخانه های ذیربط تشکیل میگ
در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات بـا تائیـد و امضـای                   

 .وزیر امور اقتصادی و دارای صادر میگردد
ایـن  ) 2(بهنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط منـدرج در مـاده                

 .قانون می باشد
مایه گذاری را پس از بررسـی مقـدماتی حـداکثر         سازمان مکلف است درخواستهای سر     –تبصره  
هیـات موظـف    . روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید            ) پانزده(ظرف  



است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مطرح شدن درخواستهای مذکور به موضوع رسیدگی و               
 .تصمیم نهایی خود را کتبا اعالم نماید

ر تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سـرمایه گـذاریهای خـارجی                 بمنظو :)7(ماده  
در کشور، کلیه دستگاههای ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، 
وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی ، بانک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران، گمـرک                

ره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست       جمهوری اسالمی ایران، ادا   
مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام االختیار با امضای باالترین مقام دستگاه به سازمان اقدام                

نمایندگان معرفی شده بعنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دسـتگاه بـا            . نمایند
 .دسازمان شناخته می شون

 
 
 
 

  تضمین و انتقال سرمایه خارجی–فصل چهارم 
 سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقـوق، حمایتهـا و تسـهیالتی کـه                  :)8(ماده  

 .برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است بطور یکسان برخوردار می باشند
ارنخواهـد گرفـت مگـر بـرای      سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قر:)9(ماده  

منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابـل پرداخـت مناسـب                   
 .غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بالفاصله قبل از سلب مالکیت

ارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال پـس از سـلب مالکیـت یـا                 تقاضای جبران خس   -1تبصره  
 .ملی شدن به هیات تسلیم شود

این قانون حل و فصـل  ) 19( اختالف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده     -2تبصره  
 .خواهد شد

ت  واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گـذار داخلـی و یـا بـا موافقـ                    :)10(ماده  
هیات و تائید وزیر امور اقتصادی ودارایی به سرمایه گـذار خـارجی دیگـر مجـاز مـی باشـد در                      
صورت انتقال به سرمایه گذاری خـارجی دیگـر، انتقـال گیرنـده کـه بایـد حـداقل دارای شـرایط                      



سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قـانون جـایگزین و یـا شـریک سـرمایه گـذار قبلـی                       
 .خواهد بود

 
  مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی–فصل پنجم 

 سرمایه خارجی میتواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشـش                  :)11(ماده  
 :این قانون قرار گیرد

 . وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود–الف 
هـا و سفارشـات مربـوط بـه         وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خرید              –ب  

 .سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد
 . اقالم غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصالح–ج 

 ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرایی این قانون       –تبصره  
 .تعیین خواهد شد

 
ل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیـه انتقـاالت        نرخ ارز مورد عم    :)12(ماده  

ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نـرخ رایـج در شـبکه رسـمی کشـور و در غیـر ایـن                 
 .صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مالک خواهد بود

 
 از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشـد   اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه      :)13(ماده  

با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت کسـورات قـانونی و                     
 .تصویب هیات و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود

 
وارض و اندوخته های قانونی با       سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و ع          :)14(ماده  

 .تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است 
  پرداختهــای مربــوط بــه اقســاط اصــل تســهیالت مــالی ســرمایه گــذاران خــارجی و  :)15(مــاده 

ی و  هزینه های مربوطه ، قراردادهای حق اختراع ، دانش فنی ، کمکهـای فنـی و مهندسـی ، اسـام                    



عالئم تجاری ، مدیریت و قراردادهای مشـابه در چـارچوب سـرمایه گـذاری خـارجی براسـاس                   
 .مصوبات هیات و تائید وزیر امور اقتصادی ودارایی ، قابل به خارج می باشد 

ایـن قـانون قابـل      )3(مـاده   ) ب(با رعایتمفاد بنـد     )15(،)14(،)13( انتقاالت موضوع مواد     :)16(ماده  
 . انجام است

 :به روشهای زیر میسر است) 15(، )14(، )13( تامین ارز برای انتقاالت موضوع مواد :)17 (ماده
 

 خرید ارز از نظام بانکی -الف
 از محل ارز حاصل از صـدور محصـوالت تولیـدی ویـا ارز حاصـل از ارائـه خـدمات بنگـاه              -ب

 .اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کارگرفته شده است
بنـد بـه تصـویب هیـات وزیـران بـا              مجاز طبق فهرستی که در اجرای ایـن         صادرات کاالهای  -ج

 .رعایت قوانین و مقررات مربوطه میرسد
 . بکارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایه گذاری درج میگردد-1تبصره 
چنانچـه وضـع قـوانین یـا        ) 3(مـاده   )ب( در مـورد سـرمایه گـذاریهای موضـوع بنـد             -2تبصره  
ت دولت ، موجب ممنوعیـت یـا توقـف اجـرای موافقنامـه هـای مـالی ، پذیرفتـه شـده در                        مصوبا

چارچوب این قانون شود ، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقسـاط سررسـید شـده توسـط دولـت                    
حدود تعهدات قابل پذیرش ، توسـط هیـات وزیـران در چـارچوب ایـن                . تامین و پرداخت میگردد   

 .قانون به تصویب می رسد
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایـران مکلـف اسـت معـادل ارزی وجـوه قابـل انتقـال              -3تبصره  

این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تـامین و                ) الف(موضوع بند   
 .در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد

ن مـاده گـردد، مجـوز       ایـ ) ج(و یـا    ) ب( چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بنـد          -4تبصره  
 .مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی میگردد

 خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گذاری بـه کشـور                 :)18(ماده  
وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد ، از شـمول کلیـه قـوانین و مقـررات ارزی و صـادرات و                        

 .واردات مستثنی میباشد
           



 
  حل   وفصل اختالفات– ششم فصل

  اختالفات بـین دولـت و سـرمایه گـذاران خـارجی در خصـوص سـرمایه گـذاریهای                     :)19(ماده  
موضوع این قانون چنانچـه از طریـق مـذاکره حـل وفصـل نگـردد در دادگاههـای داخلـی مـورد                       

ت متبـوع  رسیدگی قرار میگیرد ، مگر آنکه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گـذاری بـا دولـ                 
 .سرمایه گذار خارجی ،در مورد شیوه دیگری از حل وفصل اختالفات توافق شده باشد

       
  مقررات نهایی–فصل هفتم 

 دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابـل در چـارچوب صـدور               :)20(ماده  
یه گـذران، مـدیران و      روادید، اجازه اقامت ، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرما            

کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سـرمایه گـذاریهای خـارجی مشـمول ایـن                 
 .قانون و بستگان درجه یک آنه براساس درخواست سازمان اقدام نمایند

ازمان و دسـتگاه هـای اجرایـی بـا نظـر وزیـر امـور اقتصـادی و         س موارد اختالف بین –تبصره  
 .دارایی حل وفصل میشود

 سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطالعات مربـوط بـه سـرمایه                 :)21(اده  م
گذاری و سرمایه گذاران خارجی ، فرصتهای سرمایه گذاری ، شرکای ایرانی ، موضوع فعالیت و            

 .سایر اطالعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید
کتها و سازمانهای دولتی وموسسات عمومی که شمول قانون          کلیه وزارتخانه هاو شر    :)22(ماده  

بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف انـد کلیـه اطالعـات مـورد نیـاز سـرمایه گـذاری خـارجی و                        
گزارش سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهنـد تـا ایـن سـازمان                   

 .براساس ماده فوق عمل نماید
اسـت هرشـش مـاه یـک بـار گـزارش عملکـرد               امور اقتصادی و دارایـی مکلـف       وزیر   :)23(ماده  

سازمان در خصوص سرمایه گذاری خـارجی موضـوع ایـن قـانون را بـه کمیسـیونهای ذیـربط                   
 .مجلس شورای اسالمی ارسال نماید



 از تاریخ تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن ، قـانون جلـب و حمایـت سـرمایه                     :)24(ماده  
سرمایه های خارجی که    .  و آئین نامه اجرایی آن لغو میگردد       – 7/9/1334 مصوب   –جی  های خار 

. قبال براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول ایـن قـانون قـرار میگیرنـد                    
مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این                    

 .ر قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشدقانون د
 آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت اموراقتصـادی ودارایـی            :)25(ماده  

 .تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید 
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج مـاده و یـازده تبصـره در جلسـه علنـی روز یکشـنبه مـورخ                        

و )1(ماه یکهزار وسیصدو هشتاد مجلس شورای اسالمی تصـویب وصـدر مـواد              نوزدهم اسفند   
در جلسـه روز شـنبه   ) 17(مـاده  ) 2(و تبصـره  ) 3(مـاده   )ب(، بند ) 2(ماده ) د(و )ج(، بندهای   ) 2(

 .          به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است4/3/1381مورخ 


