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اصل دوم
جمهوري اسالمي ،نظامي است بر پايه ايمان به:
 -1خداي يكتا (ال اله اال اهلل) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در
برابر امر او.
 -2وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
 -3معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
 -4عدل خدا در خلقت و تشريع.
 -5امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقالب اسالم.
 -6كرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا ،كه از راه:
الف -اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سالماهلل
عليهم اجمعين؛
ب -استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تالش در پيشبرد آنها؛
ج -نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري ،قسط و عدل و
استقالل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.
نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی

 -1-1نظر شماره  5544مورخ  1611/1/11شورای نگهبان در خصوص طرح
قانونی شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب  1611/14/42مجلس شورای
اسالمی:
1

 -1-1-1ذيل تبصره يک با توجه به اينكه در قانون بازسازي براي افرادي كه طبق
 .1تبصره  -1شرايطي كه در اين قانون براي قاضي ذكر شده در مورد قضات شاغل نيز بايد رعايت شود
و رسيدگي به اين جهت بر عهده شوراي عالي قضايي است .شوراي عالي قضايي ميتواند قضاتي را كه
بر اساس اين شرايط نباشند ،چنانچه صالحيت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي در
ديوان عدالت را داشته باشند براي مشاورت انتخاب نمايد و نسبت به بقيه اگر بيست سال به باال سابقه
خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته نمايد و در مورد سايرين در صورتي كه واجد وثاقت و
حسن سابقه باشند به كار اداري بگمارد و ديگران را به ازاء هر سال خدمت با پرداخت يکماه حقوق و
مزايا بازخريد كنند.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1311/4/15به منظور رفع ایراد شورا:
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آن قانون بازنشسته و يا بازخريد ميشوند ،وضع بهتري در نظر گرفته شده است،
تبعيض ناروا و خالف عدل و با اصل دوم و سوم قانون اساسي مغايرت دارد و در
مورد اشخاصي كه واجد وثاقت و حسن سابقه ميباشد ،نيز بايد رضايت آنها به قبول
كار غير قضايي قيد شود.
 -4-1نظر شماره  2466مورخ  1611/11/42شورای نگهبان در خصوص طرح
احياء و واگذاری اراضی مزروعی مصوب  1611/11/2مجلس شورای اسالمی:

 -1-2-1كل طرح احياء و واگذاري اراضي مزروعي با توجه به مواد و تبصرهها و
قيود و شرايط و ضوابط آن از لحاظ اينكه كشاورزي را در نهايت دولتي قرار ميدهد با
اصل  44قانون اساسي مغاير است و از لحاظ اينكه موجب سلطه وزارت كشاورزي بر
كشاورزان ميگردد با بند (ج) اصل دوم قانون اساسي كه هرگونه سلطهگري و
سلطهپذيري را نفي مينمايد مغاير است.

1

 -6-1نظر شماره  21/41/1462مورخ  1621/6/11شورای نگهبان در خصوص
طرح تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب  1621/4/41مجلس شورای
اسالمی:

 -1-3-1اطالق و عموم مصوبه مذكور در مواردي موجب سلطه بيگانه بر اقتصاد
كشور و نفوذ اجانب ميگردد.
 -2-3-1عليهذا مصوبه مذكور از جمله مواد ( )1تا ( )7و ( )11و ( )13و ()15
و ( )17و ( )11و ( )21و ( )25با بند «ج» و ذيل اصل  2و بندهاي ( )5و ( )6و ( )1و

تبصره  -1شرايطي كه در اين قانون براي قاضي ذكر شده در مورد قضات شاغل نيز بايد رعايت شود و
رسيدگي به اين جهت بر عهده شورايعاليقضايي است .شوراي عالي قضايي ميتواند قضاتي را كه بر
اساس اين رسيدگي واجد اين شرايط نباشند ،چنانچه صالحيت حقوقدان مشاور طبقمصوبه مجلس
شوراي اسالمي در ديوان عدالت را داشته باشند ،براي مشاورت انتخاب نمايد و نسبت به بقيه اگر پانزده
سال به باال سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته كند و در مورد سايرين در صورتي كه
واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به كار اداري بگمارد و ديگران را به ازاء هرسال خدمت با پرداخت يک
ماه حقوق و مزايا بازخريد كند قضاتي كه مايل به خدمت به كار اداري نباشند ،بازخريد ميشوند.
 .1براي اطالع از متن طرح مزبور ،رجوع كنيد به :مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات
دوره اول مجلس شوراي اسالمي ،تهران ،انتشارات رياست جمهوري ،1331 ،صص .575-531
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( )12و ([ )13با] اصل  3و اصول  11و  22و بندهاي ( )5و ([ )3با] اصل  43و اصول
 43و  32تا  32و  35و  133و  152و  153قانون اساسي مغاير شناخته شد.

1

 .1ماده  -1اصطالحات و عبارات به كار برده شده در اين قانون داراي معاني زير ميباشد:
قانون -قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي.
سرمايهگذار خارجي -اشخاص حقيقي و حقوقي با تابعيت خارجي و ايرانيان مقيم خارج و همچنين
مؤسسات و سازمانهاي بينالمللي كه مجوز سرمايهگذاري موضوع ماده ( )7را اخذ نموده باشند.
سرمايه خارجي -انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايهگذار خارجي به عنوان
سرمايه سهمي و يا تسهيالت مالي به كشور وارد ميشود و شامل موارد زير ميگردد:
الف -وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل ،از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه
مورد تأييد بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران باشد ،به كشور وارد شود؛
ب -ماشين آالت و تجهيزات؛
ج -ابزار و قطعات يدكي ،قطعات منفصله و مواد اوليه ،افزودني و كمكي؛
د -حق اختراع ،دانش فني ،اسامي و عاليم تجاري و خدمات تخصصي؛
ه -سود سهام قابل انتقال سرمايهگذار خارجي؛
و -ساير موارد كه انتقال آن به صورت ارز يا كاالي مجاز به تصويب هيئت رسيده باشد.
سرمايهگذاري خارجي -به كارگيري سرمايه خارجي در يک بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ
مجوز سرمايهگذاري.
مجوز سرمايهگذاري -مجوزي كه بر طبق ماده ( )7اين قانون براي هر مورد سرمايهگذاري خارجي
صادر ميشود.
سازمان -سازمان سرمايهگذاري و كمکهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده ( )5قانون تشكيل
وزارت امور اقتصادي و دارايي.
شوراي عالي -شوراي عالي سرمايهگذاري موضوع ماده ( )7قانون اساسنامه سازمان سرمايهگذاري و
كمکهاي اقتصادي و فني ايران.
هيئت -هيئت سرمايهگذاري خارجي موضوع ماده ( )7اين قانون.
فصل دوم -شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي
ماده  -2سرمايهگذاريهاي خارجي كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته ميشوند از تسهيالت و
حمايتهاي اين قانون برخوردارند .اين سرمايهگذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف -سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كليه زمينه هايي كه فعاليت بخش غيردولتي در آن مجاز
ميباشد.
ب -سرمايهگذاري خارجي در كليه بخشها ،در چارچوب روشهاي مختلف تأمين مالي از قبيل روش
تأمين مالي پروژه ،ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري و بيع متقابل.
تبصره -مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي «ساخت ،بهره برداري و واگذاري» مندرج در بند
(ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است ،اعمال حق مالكانه موقت بر بنگاه اقتصادي
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سرمايهپذير تسلط سرمايهگذار خارجي مجاز ميباشد.
ماده  -3در صورتي كه سرمايه خارجي متعلق به دولت يا دولتهاي خارجي باشد ،اينگونه سرمايهها
خصوصي تلقي خواهد شد و تابع قوانين و مقررات تجاري بوده و از مصونيت دولتي و ديپلماتيک
برخوردار نميباشد.
ماده  -4سياستگذاري و تعيين شرايط و ضوابط سرمايهگذاريهاي خارجي موضوع اين قانون ،از
جمله تعيين ميزان حداكثر مشاركت خارجي در بخشها و فعاليتهاي مختلف اقتصادي و نيز
زمينههايي كه سرمايه گذاري خارجي در آنها مجاز نميباشد ،به پيشنهاد شوراي عالي و تصويب هيئت
وزيران صورت ميپذيرد.
ماده  -5پذيرش سرمايه خارجي در جمهوري اسالمي ايران نبايد متضمن اعطاي حقوق انحصاري و
امتياز توسط دولت به سرمايهگذاران خارجي باشد .منظور از حقوق انحصاري و امتياز ،حقوق ويژهاي
است كه سرمايه گذاران خارجي را نسبت به سرمايهگذاران داخلي در موقعيت انحصاري قرار دهد.
ماده  -6سازمان ،تنها نهاد رسمي تشويق سرمايهگذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي و اخذ تصميم
نسبت به كليه امور مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي ميباشد و درخواستهاي سرمايهگذاران
خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش ،ورود ،به كارگيري و خروج سرمايه ميبايد به آن
سازمان تسليم گردد.
ماده  -7به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواستهاي موضوع ماده ( ،)6هيئتي به نام هيئت
سرمايهگذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس كل سازمان و مركب از
معاون وزارت امور خارجه ،معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،معاون رئيس كل بانک
مركزي جمهوري اسالمي ايران و حسب مورد ،معاونين وزارتخانههاي ذيربط تشكيل ميگردد.
در ارتباط با درخواست پذيرش ،مجوز سرمايهگذاري پس از تصويب هيئت با امضاي وزير امور
اقتصادي و دارايي صادر ميگردد.
تبصره -سازمان مكلف است درخواستهاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف
( )15روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيئت مطرح نمايد .هيئت موظف است حداكثر
ظرف مدت يک ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي
خود را كتباً اعالم نمايد.
ماده  -11واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايهگذار داخلي يا با موافقت هيئت به
سرمايه گذار خارجي ديگر مجاز ميباشد .در صورت انتقال به سرمايهگذار خارجي ديگر ،انتقالگيرنده
از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريک سرمايهگذار قبلي خواهد بود.
ماده  -13نرخ ارز مورد اعمال براي تبديل ارزش سرمايه خارجي به هنگام ورود يا خروج و همچنين
كليه انتقالت ارزي مربوطه در همه حال ،باالترين نرخ تبديل ارزهاي قابل تبديل به ريال در شبكه
رسمي كشور ميباشد.
ماده  -15سود سرمايهگذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوختههاي قانوني با تصويب
هيئت قابل انتقال به خارج است.
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ماده  -17تأمين ارز براي انتقاالت موضوع مواد ( )15( ،)14و ( )16به روشهاي زير ميسر است:
الف -خريد ارز از نظام بانكي،
ب -از محل ارز حاصل از صدور محصوالت توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه
سرمايه خارجي در آن به كار گرفته شده است.
ج -صادرات كاالهاي مجاز.
تبصره  -1بهكارگيري يک يا تركيبي از روشهاي فوق در مجوز سرمايهگذاري درج ميگردد.
تبصره  -2در مورد سرمايهگذاريهاي موضوع بند (ب) ماده ( )2اين قانون ،چنانچه وضع قانون جديد و يا
تصميمات دولت مستقيماً فعاليت بنگاههاي اقتصادي سرمايهپذير را به گونهاي تحت تأثير قرار دهد كه اجراي
موافقتنامههاي مالي مربوطه متوقف و يا با تأخير مواجه گردد ،اقساط سررسيد شده مانده تسهيالت مربوطه،
مادام كه قانون و يا مقررات ياد شده جاري است ،توسط دولت تأمين و پرداخت ميگردد.
تبصره  -3بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند
(الف) اين ماده را با تأييد سازمان تأمين و در اختيار سرمايهگذار خارجي قرار دهد.
تبصره  -4چنانچه مجوز سرمايهگذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) اين ماده گردد ،مجوز مذكور به
منزله مجوز صادرات تلقي ميگردد.
ماده  -11اختالفات بين دولت و سرمايهگذاران خارجي در خصوص سرمايهگذاريهاي موضوع اين
قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي قرار ميگيرد،
مگر آن كه در موافقتنامه دوجانبه سرمايهگذاري با دولت متبوع سرمايهگذار خارجي ،در مورد شيوه
ديگري از حل و فصل اختالفات توافق شده باشد.
فصل هفتم -مقررات نهايي
ماده  -21سرمايهگذاران خارجي براي مدت ( )12سال از تاريخ صدور مجوز سرمايهگذاري مشمول
قوانين و مقررات زمان صدور مجوز ميباشند ،مگر اينكه قوانين و مقررات آتي شرايط مساعدتري را به
وجود آورد .در هر صورت تغييرات قوانين و مقررات مربوط به امنيت ملي ،نظم اجتماعي و محيط
زيست از شمول اين ماده مستثني است.
ماده  -25از تاريخ تصويب اين قانون و آييننامه اجرايي آن ،قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي
 مصوب  -1334و آيين نامه اجرايي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغوميگردد .از اين تاريخ سرمايه هاي خارجي كه قبالً بر اساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفتهاند،
تحت پوشش اين قانون قرار ميگيرند .مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي لغو نميشود ،مگر
آنكه لغو اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد.
مصوبه اصالحی مورخ  1321/2/13مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -1اصطالحات و عبارات به كاربرده شده در اين قانون داراي معاني زير ميباشد:
قانون -قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي.
سرمايهگذاري خارجي -اشخاص حقيقي و حقوقي با تابعيت خارجي كه مجوز سرمايهگذاري موضوع
ماده ( )6را اخذ نموده باشند.
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سرمايه خارجي -انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايهگذار خارجي به عنوان
سرمايه و يا تسهيالت مالي به بخش غيردولتي داده ميشود به كشور وارد ميشود و شامل موارد زير
ميگردد:
الف -وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل ،از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه
مورد تأييد بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران باشد ،به كشور وارد شود؛
ب -ماشينآالت و تجهيزات؛
ج -ابزار و قطعات يدكي ،قطعات منفصله و مواد اوليه ،افزودني و كمكي؛
د -حق اختراع ،دانش فني ،اسامي و عالئم تجاري و خدمات تخصصي؛
ه -سود سهام قابل انتقال سرمايهگذار خارجي؛
و -ساير موارد كه انتقال آن به صورت ارز يا كاالي مجاز به تصويب هيئت دولت رسيده باشد.
سرمايهگذاري خارجي -به كارگيري سرمايه خارجي در يک بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ
مجوز سرمايهگذاري.
مجوز سرمايهگذاري -مجوزي كه بر طبق ماده ( )6اين قانون براي هر مورد سرمايهگذاري خارجي
صادر ميشود.
سازمان -سازمان سرمايهگذاري و كمکهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده ( )5قانون تشكيل
وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب .1353/4/24
شوراي عالي -شوراي عالي سرمايهگذاري موضوع ماده ( )7قانون اساسنامه سازمان سرمايهگذاري و
كمکهاي اقتصادي و فني ايران مصوب .1354/3/12
هيئت -هيئت سرمايهگذاري خارجي موضوع ماده ( )6اين قانون.
فصل دوم -شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي
ماده  -2سرمايهگذاريهاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته ميشوند از تسهيالت و
حمايتهاي اين قانون برخوردارند .اين سرمايهگذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف -سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينههاي صنعتي ،كشاورزي ،معدني ،عمراني و خدماتي كه
فعاليت بخش غيردولتي در آن مجاز ميباشد.
ب -سرمايهگذاري خارجي در كليه بخشها ،در چارچوب روشهاي مختلف تأمين مالي از قبيل روش
تأمين مالي پروژه ،ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري و بيع متقابل.
تبصره  -1سرمايهگذاري خارجي در چارچوب روشهاي تأمين منابع مالي موضوع بند (ب) اين ماده
به روشهايي اطالق ميگردد كه برگشت اصل و سود حاصل از سرمايهگذاري ،صرفاً از عملكرد
اقتصادي طرح مورد سرمايهگذاري ناشي شود و به هيچ تضمين دولتي يا بانكي متكي نباشد.
تبصره  -2مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي «ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري» مندرج در بند
(ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است ،اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه
باقيمانده بر بنگاه اقتصادي سرمايهپذير توسط سرمايهگذار خارجي مجاز ميباشد.
تبصره  -3قانون مربوط به تملک اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب  1312/3/16و اصالحيههاي
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بعدي آن به قوت خود باقي است.
ماده  -3تعيين شرايط سرمايهگذاري هاي خارجي موضوع اين قانون ،از جمله تعيين ميزان حداكثر
مشاركت خارجي در بخشها و فعاليتهاي مختلف اقتصادي و نيز زمينههايي كه سرمايهگذاري خارجي
در آنها مجاز نميباشد به پيشنهاد شوراي عالي و تصويب هيئت وزيران صورت ميپذيرد.
ماده  -4پذيرش سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسالمي ايران نبايد متضمن اعطاي حقوق
انحصاري و امتياز توسط دولت به سرمايهگذاران خارجي باشد.
ماده  -5سازمان ،تنها نهاد رسمي تشويق سرمايهگذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور
مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي ميباشد و درخواستهاي سرمايهگذاران خارجي در خصوص
امور مربوطه از جمله پذيرش ،ورود ،به كارگيري و خروج سرمايه ميبايد به آن سازمان تسليم گردد.
ماده  -6به منظور رسيدگي و اخذ تصميم درخصوص درخواستهاي موضوع ماده ( ،)5هيئتي با نام هيئت
سرمايهگذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس كل سازمان و مركب
از معاون وزير امور خارجه ،معاون رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،معاون رئيس كل بانک
مركزي جمهوري اسالمي ايران و حسب مورد ،معاونين وزارتخانههاي ذيربط تشكيل ميگردد.
در ارتباط با درخواست پذيرش ،مجوز سرمايهگذاري پس از تصويب هيئت با تأييد و امضاي وزير امور
اقتصادي و دارايي صادر ميگردد.
تبصره -سازمان مكلف است درخواستهاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف
( )15روز ا ز تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در مطرح نمايد .هيئت موظف است حداكثر ظرف
مدت يک ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را
كتباً اعالم نمايد.
ماده  -7به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايهگذاريهاي خارجي در
كشور ،كليه دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي ،وزارت امور خارجه ،وزارت
بازرگاني ،وزارت كار و امور اجتماعي ،بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران ،گمرك جمهوري اسالمي
ايران ،اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به
معرفي يک نماينده تام االختيار با امضاي باالترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند .نمايندگان معرفي
شده به عنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته ميشوند.
ماده  -11سرمايه خارجي مي تواند به يک يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين
قانون قرار گيرد:
الف -وجوه نقدي كه به ريال تبديل ميشود.
ب -وجوه نقدي كه به ريال تبديل نميشود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوط به
سرمايهگذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد.
ج -اقالم غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصالح.
تبصره -ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين
خواهد شد.
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ماده  -13اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه كه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن
پيشآگهي سه ماهه به هيئت و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيئت
و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده  -15پرداختهاي مربوط به اقساط اصل تسهيالت مالي و هزينههاي مربوطه ،قراردادهاي حق
اختراع ،دانش فني ،كمکهاي فني و مهندسي ،اسامي و عالئم تجاري ،مديريت و قراردادهاي مشابه در
چارچوب سرمايهگذاري خارجي براساس مصوبات هيئت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ،قابل
انتقال به خارج ميباشد.
ماده  -17خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايهگذاري به كشور وارد شده اما به
كار گرفته نشده باشد ،از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني ميباشد.
ماده  -11دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند در خصوص صدور رواديد ،اجازه اقامت ،صدور پروانه
كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايهگذاران ،مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي
مرتبط با سرمايهگذاري هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يک آنها براساس درخواست
سازمان اقدام نمايند.
تبصره -موارد اختالف بين سازمان و دستگاههاي اجرايي با نظر وزير امورِ اقتصادي و دارايي حل و
فصل ميشود.
ماده  -21سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطالعات مربوط به سرمايهگذاري و
سرمايهگذاران خارجي ،فرصتهاي سرمايهگذاري ،شركاي ايراني موضوع فعاليت و ساير اطالعاتي كه
در اختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد.
ماده  -24از تاريخ تصويب اين قانون و آييننامه اجرايي آن ،قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي
 مصوب  -1334/3/7و آييننامه اجرايي آن لغو ميگردد .سرمايههاي خارجي كه قبالً براساس قانونمزبور مورد پذيرش قرار گرفتهاند تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند ،مفاد اين قانون توسط قوانين و
مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي يابد كه لغو يا تغيير اين قانون درقوانين و مقررات مذكور
تصريح شده باشد.
ماده  -25آييننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تهيه و به
تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
نظر شماره  21/41/4211مورخ  1321/1/1شورای نگهبان در خصوص طرح تشویق و حمایت
سرمایهگذاری خارجی مصوب  1321/2/13مجلس شورای اسالمی:
 -1در عبارت «حقيقي و حقوقي» پاراگراف دوم ماده يک و همچنين موضوع بند (ب) ماده مذكور،
اشكال شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است.
 -2در بند (و) ماده يک ،عبارت «در يک بنگاه اقتصادي جديد يا موجود» چون موجب زيان منافع
عمومي و اقتصادي كشور ميگردد ،اشكال قبلي باقي است.
 -3بند (ب) ماده ( )2چون تجويز قرض ربوي است ،خالف شرع شناخته شد.
 -4تبصره يک ماده ( ،)2عبارت «تضمين دولتي» چون استظهار ميشود كه شامل تضمين شركتهاي
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دولتي نميشود مغاير اصل  75قانون اساسي شناخته شد.
 -5تبصره ( )3ماده ( ،)2عبارت «قانون تملک اموال غيرمنقول و اصالحيههاي بعدي آن» اصالحيهها
مشخص شود تا اظهارنظر گردد .همچنين اطالق آن مغاير اصل  42قانون اساسي شناخته شد.
 -6ماده ( )3مغاير اصل  35قانون اساسي شناخته شد.
 -7اطالق قيد «بالفاصله قبل از سلب مالكيت» در ذيل ماده ( ،)1مغاير شرع شناخته شد.
 -3ماده ( )12اشكال عبارتي دارد؛ پس از رفع اشكال اظهارنظر خواهد شد.
 -1اطالق ماده ( )13و ( )14و ( ،)15اشكال شرعي بند (ب) ماده ( )2را دارد.
 -12بند (ج) ماده ( )16چون در مواردي موجب اضرار ميشود خالف شرع و مغاير اصل  42قانون
اساسي شناخته شد.
 -11تبصره ( )2ماده ( ،)16مغاير اصل  75قانون اساسي شناخته شد.
 -12ماده ( )13ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 -13ماده ( ،)22با توجه به حذف ذيل ماده ( )21قبلي ،مغاير اصل  52قانون اساسي شناخته شد.
 -14ماده ( )21چون انحصار اين امتياز به سرمايه گذاري خارجي موجب تبعيض ناروا ميشود ،مغاير
بند ( )1اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
مصوبه اصالحی مورخ  1321/11/4مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده ... -1
سرمايه خارجي -انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايهگذار خارجي به كشور وارد
ميشود و شامل موارد زير ميگردد:
الف... -
و -ساير موارد مجاز با تصويب هيئت دولت.
...
فصل دوم -شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي
ماده  -2پذيرش سرمايهگذاري خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري
كشور ميبايست بر اساس ضوابط زير صورت پذيرد:
الف -موجب رشد اقتصادي ،ارتقاء فنآوري ،ارتقاء كيفيت توليدات ،افزايش فرصتهاي شغلي و
افزايش صادرات شود.
ب -موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي ،تخريب محيط زيست ،اخالل در اقتصاد كشور و تضييع
توليدات مبتني بر سرمايهگذاريهاي داخلي نشود.
ج -متضمن اعطاي حقوق انحصاري و امتياز توسط دولت به سرمايهگذاران خارجي نباشد .منظور از
حقوق انحصاري و امتياز ،حقوق ويژهاي است كه سرمايهگذاران خارجي را نسبت به سرمايهگذاران
داخلي در موقعيت انحصاري قرار دهد.
د -سهم سرمايه گذاري خارجي در توليد ناخالص داخلي كشور در هر يک از بخشها از سي و پنج
درصد ( )%35آن بخش در هر حال تجاوز نكند.
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تبصره -قانون مربوط به تملک اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب  1312/3/16كماكان به قوت خود باقي
ميباشد .تملک هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايهگذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نميباشد.
ماده  -3سرمايهگذاريهاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته ميشوند از تسهيالت و
حمايتهاي اين قانون برخوردارند .اين سرمايهگذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف -سرمايهگذاري مستقيم خارجي در زمينههايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز ميباشد.
ب -سرمايهگذاريهاي خارجي در كليه بخشها در چارچوب روشهاي «مشاركت مدني»« ،بيع متقابل»
و «ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري» كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح
مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانکها نباشد.
تبصره -مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي «ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري» مندرج در بند
(ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است ،اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه
باقيمانده در بنگاه اقتصادي سرمايهپذير توسط سرمايهگذار خارجي مجاز ميباشد.
ماده  -4سرمايهگذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسالمي ايران حسب مورد منوط به تصويب
مجلس شوراي اسالمي ميباشد .سرمايهگذاريهاي شركتهاي دولتي خارجي ،خصوصي تلقي ميگردد.
فصل سوم -مراجع ذيصالح
ماده ... -5
ماده  -6به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواستهاي موضوع ماده ( ،)5هيئتي با نام
هيئت سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس كل سازمان
و مركب از معاون وزير امور خارجه ،معاون سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،معاون رئيس كل
بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و حسب مورد ،معاونين وزارتخانههاي ذيربط تشكيل ميگردد.
در ارتباط با درخواست پذيرش ،مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيئت با تأييد و امضاي وزير امور
اقتصادي و دارايي صادر ميگردد.
به هنگام پذيرش سرمايهگذاري خارجي ،هيئت موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده ( )2اين قانون ميباشد.
تبصره... -
ماده ... -7
ماده ... -3
ماده  -12واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيئت و تأييد
وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايهگذار خارجي ديگر مجاز ميباشد .در صورت انتقال به
سرمايهگذار خارجي ديگر ،انتقالگيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايهگذار اوليه باشد ،از نظر
مقررات اين قانون جايگزين و يا شريک سرمايهگذار قبلي خواهد بود.
فصل پنجم -مقررات پذيرش ،ورود و خروج سرمايه خارجي
ماده ... -11
ماده  -12نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقاالت ارزي
در صورت تک نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اين صورت نرخ آزاد
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روز به تشخيص بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران مالك خواهد بود.
ماده ... -13
ماده  -15پرداختهاي مربوط به اقساط اصل تسهيالت مالي سرمايهگذاران خارجي و هزينههاي
مربوطه ،قراردادهاي حق اختراع ،دانش فني ،كمکهاي فني و مهندسي ،اسامي و عالئم تجاري ،مديريت
و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايهگذاري خارجي براساس مصوبات هيئت و تأييد وزير امور
اقتصادي و دارايي ،قابل انتقال به خارج ميباشد.
ماده  -16انتقاالت موضوع مواد ( )14( ،)13و ( )15با رعايت مفاد بند (ب) ماده ( )3اين قانون قابل
انجام است.
ماده  -17تأمين ارز براي انتقاالت موضوع مواد ( )14( ،)13و ( )15به روشهاي زير ميسر است:
الف -خريد ارز از نظام بانكي.
ب -از محل ارز حاصل از صدور محصوالت توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه
سرمايه خارجي در آن به كار گرفته شده است.
ج -صادرات كاالهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيئت وزيران با رعايت
قوانين و مقررات مربوطه ميرسد.
تبصره  -1به كارگيري يک يا تركيبي از روشهاي فوق در مجوز سرمايهگذاري درج ميگردد.
تبصره  -2در مورد سرمايهگذاريهاي موضوع بند (ب) ماده ( )2اين قانون ،چنانچه وضع قانون جديد و يا
تصميمات دولت مستقيماً فعاليت بنگاههاي اقتصادي سرمايهپذير را به گونهاي تحت تأثير قرار دهد كه اجراي
موافقتنامههاي مالي مربوطه متوقف و يا با تأخير مواجه گردد ،اقساط سررسيد شده مانده تسهيالت مربوطه،
مادام كه قانون و يا مقررات ياد شده جاري است ،توسط دولت تأمين و پرداخت ميگردد.
تبصره  -3بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند
(الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تأمين و در اختيار سرمايهگذار
خارجي قرار دهد.
تبصره  -4چنانچه مجوز سرمايهگذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) اين ماده گردد ،مجوز مذكور به
منزله مجوز صادرات تلقي ميگردد.
ماده  -13خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايهگذاري به كشور وارد شده اما به
كارگرفته نشده باشد ،از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني ميباشد.
ماده  -11اختالفات بين دولت و سرمايهگذاران خارجي در خصوص سرمايهگذاريهاي موضوع اين
قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي قرار ميگيرد،
مگر آنكه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايهگذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي ،در مورد
شيوه ديگري از حل و فصل اختالفات توافق شده باشد.
ماده  -22دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد،
اجازه اقامت ،صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران ،مديران و كارشناسان خارجي
براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايهگذاري هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يک آنها
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براساس درخواست سازمان اقدام نمايند.
تبصره -موارد اختالف بين سازمان و دستگاههاي اجرايي با نظر وزير اموراقتصادي و دارايي حل و
فصل ميشود.
ماده  -21سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطالعات مربوط به سرمايهگذاري و
سرمايهگذاران خارجي ،فرصتهاي سرمايهگذاري ،شركاي ايراني موضوع فعاليت و ساير اطالعاتي كه
در اختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد.
ماده  -22كليه وزارتخانهها و شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها
مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه اطالعات مورد نياز سرمايهگذاري خارجي و گزارش
سرمايهگذاري هاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق
عمل نمايد.
ماده  -23وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يک بار گزارش عملكرد سازمان در
خصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسالمي
ارسال نمايد.
ماده  -24از تاريخ تصويب اين قانون و آييننامه اجرايي آن ،قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي
 مصوب  -1334/3/7و آييننامه اجرايي آن لغو ميگردد .سرمايههاي خارجي كه قبالً براساس قانونمزبور مورد پذيرش قرار گرفتهاند تحت شمول اين قانون قرار ميگيرند .مفاد اين قانون توسط قوانين و
مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مييابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور
تصريح شده باشد.
ماده  -25آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تهيه و به
تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
نظر شماره  21/41/3412مورخ  1321/11/42شورای نگهبان در خصوص طرح تشویق و حمایت
سرمایهگذاری خارجی مصوب  1321/11/4مجلس شورای اسالمی:
 -1ايراد بند ( )1در خصوص شركتهاي دولتي كماكان به قوت خود باقي است.
 -2عبارت ذيل بند «ج» ماده ( )2مستلزم اجازه نوعي از انحصار و يا امتياز به سرمايهگذاران خارجي
است ،لذا مغاير بندهاي ( )6و ( )1اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
 -3ايرادات بندهاي (« ،)3در خصوص بند «ب» ماده ( )3مصوبه اخير» و (« )11در خصوص تبصره ()2
ماده ( )17مصوبه اخير» كماكان به قوت خود باقي است.
تذكر :در تبصره ( )2ماده ( ،)17عبارت بند «ب» ماده ( )3صحيح است.
با عنایت به اظهارنظر شماره  21/41/4312مورخ  1321/11/42شورای نگهبان مبنی بر برطرف
نشدن برخی از ایرادهای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه
خویش ،این مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
مصوبه مورخ  1321/3/5مجمع تشخيص مصلحت نظام:
طرح تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي كه در جلسه مورخ  1332/12/11مجلس شوراي اسالمي
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 -5-1نظر شماره  21/41/4114مورخ  1621/1/11شورای نگهبان در خصوص
الیحه موافقتنامه بين دولت جمهوری اسالمی ایران و كميته حقوقی ،مشورتی
آسيایی -آفریقایی راجع به ایجاد مركز منطقهای داوری در تهران مصوب

به تصويب رسيده و برخي از مواد ،بندها و تبصرههاي آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود و
در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود،
در جلسه رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ماده واحده ذيل به تصويب رسيد:
ماده واحده :صدر مواد ( )1و ( )2و بندهاي (ج) و (د) ماده ( ،)2بند (ب) ماده ( )3و تبصره ( )2ماده
( )17طرح تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي به شرح ذيل اصالح ميگردد.
 -1ماده ( )1به شرح ذيل اصالح ميگردد:
الف -در سطر چهارم ماده (( )1بند تعريف سرمايهگذار خارجي) بعد از كلمه «حقيقي» به جاي حرف
عطف (و) حرف اضافه (يا) جايگزين ميگردد.
ب -در سطر چهارم ماده (( )1بند تعريف سرمايهگذار خارجي) بعد از كلمه «حقوقي» عبارت «غير
ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشأ خارجي»اضافه ميگردد.
 -2ماده ( )2به شرح ذيل اصالح ميگردد:
در سطر دوم ماده ( )2بعد از كلمه «ميبايست» عبارت «به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم
از صنعتي ،معدني ،كشاورزي و خدمات» اضافه ميگردد.
 -3بندهاي (ج) و (د) ماده ( )2به شرح ذيل اصالح ميگردد:
ج -متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايهگذاران خارجي نباشد .منظور از امتياز ،حقوق ويژهاي
است كه سرمايهگذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد.
د -سهم ارزش كاال و خدمات توليدي حاصل از سرمايهگذاران خارجي موضوع اين قانون نسبت به
ارزش كاال و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز ،در هر بخش اقتصادي از ()25
درصد و در هر رشته ،از ( )35درصد بيشتر نخواهد بود .تعيين رشتهها و ميزان سرمايهگذاري در هر
يک از آنها طبق آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد.
سرمايهگذاري خارجي جهت توليد كاال و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام ازاين
نسبتها معاف است.
 -4بند (ب) ماده ( )3به شرح ذيل اصالح ميگردد:
در سطر سوم بند (ب) ماده ( )3بعد از كلمه «بانکها» عبارت «و يا شركتهاي دولتي» اضافه ميگردد.
 -5تبصره ( )2ماده ( )17به شرح ذيل اصالح ميگردد:
تبصره  :2در مورد سرمايهگذاريهاي موضوع بند «ب» ماده ( )3چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت،
موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامههاي مالي ،پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود .زيان
حاصل ،حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده ،توسط دولت تأمين و پرداخت ميگردد .حدود تعهدات
قابل پذيرش ،توسط هيئت وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب ميرسد.
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 1621/4/46مجلس شورای اسالمی:

 -1-4-1چون اطالق اين اليحه شامل رژيم صهيونيستي ميگردد و مستلزم به
رسميت شناختن و نفوذ آن رژيم غاصب در جمهوري اسالمي ايران است ،خالف
موازين مستنبط از مباني اسالمي و مغاير بند (ج) اصل  2و بند ( )16اصل  3و اصول
 152و  154قانون اساسي ميباشد.

1

 -4-1نظر شماره  24/61/6124مورخ  1624/4/42شورای نگهبان در
خصوص الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض
عليه زنان مصوب  1624/4/1مجلس شورای اسالمی:

 -1-5-1عالوه بر اينكه موارد مغاير با شرع مقدس اسالم ،مذكور در بند (الف)
مصوبه و مرجع تشخيص آن معين نشده تا نسبت به مصوبه از نظر انطباق با موازين
شرع و قانون اساسي اظهارنظر گردد ،با عنايت به اينكه موارد خالف شرع و مغايرت با
قانون اساسي كنوانسيون بسيار زياد است ،به طوري كه شرط عدم قبول اجراء مفاد
كنوانسيون در اين موارد -چون با اهداف منظور اين كنوانسيون سازگار نيست -به
حكم بند ( )2ماده ( )23كنوانسيون پذيرفته نيست و در نتيجه دولت جمهوري اسالمي
ايران ملزم به پذيرش مفاد كنوانسيون در اين موارد نيز ميشود؛ فلذا تجويز الحاق
دولت به اين كنوانسيون خالف ضروريات اسالم ،مغاير با ضوابط مسلّم اسالم و مغاير
اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول ( 3 ،2بندهاي  1و ،72 ،21 ،22 ،12 ،4 ،)5
 115و  153قانون اساسي شناخته شد.

2

 .1ماده واحده– موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و كميته حقوقي مشورتي آسيايي–
آفريقايي راجع به ايجاد مركز منطقهاي داوري در تهران مشتمل بر يک مقدمه و نه ماده به شرح پيوست
تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1321/1/11مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده واحده ...
تصويب و امضاء اين موافقتنامه به منزله شناسايي رژيمهايي كه جمهوري اسالمي ايران آنان را به
رسميت نميشناسد ،نخواهد بود.
 .4ماده واحده -به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميشود به «كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض
عليه زنان» به شرح پيوست منوط به برقراري تحفظات و شروط زير ملحق گردد و اسناد مربوط را توديع و
تسليم نمايد( ... :براي اطالع از متن كامل كنوانسيون مزبور رجوع كنيد به :مجموعه نظرات شوراي نگهبان در
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 -1-1نظر شماره  24/61/5421مورخ  1624/2/5شورای نگهبان در خصوص
الیحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری مصوب  1624/2/16مجلس
شورای اسالمی:

1

 -1-6-1اطالق ماده ( )3از اين جهت كه شامل مواردي ميشود كه بدون رعايت
قانون سرمايهگذاري خارجي اقدامي صورت گيرد ،لذا مغاير اصول متعدد قانون اساسي
مِنجمله بند (ج) اصل  2و بندهاي ( )1( ،)5و ( )12اصل  3و بندهاي ( )5و ( )3اصل
 43قانون اساسي شناخته شد.
نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزیران

 -1-4نظر شماره  24/61/5411مورخ  1624/2/46شورای نگهبان در
خصوص اساسنامه شركت مادرتخصصی سرمایهگذاریهای خارجی ایران مصوب
 1624/1/4هيئت وزیران:

 -1-1-2اطالق ماده ( )4و تبصره آن و نيز برخي از بندهاي ماده ( ،)5منجمله


مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي دوره ششم (خرداد  1371تا خرداد  ،)1333تهران ،نشر معاونت تدوين،
تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري ،1311 ،صص .)332-361
 .1ماده  -3به منظور فراهم كردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري ،جلب سرمايهگذاري
داخلي و خارجي در ايجاد تأسيسات زيربنايي جهت معرفي بهتر بناها و محوطههاي تاريخي ،تأسيسات
ايرانگردي و جهانگردي و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان ،دولت ميتواند در مناطق مستعد كشور و
قطبهاي گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته به متقاضيان بخشهاي غيردولتي اجازه
تأسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1324/11/43مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -3به منظور فراهم كردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري ،جلب سرمايهگذاري
داخلي و خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب  1332/12/11در
ايجاد تأسيسات زيربنايي جهت معرفي بهتر بناها و محوطههاي تاريخي ،تأسيسات ايرانگردي و
جهانگردي و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان ،دولت ميتواند در مناطق مستعد كشور و قطبهاي
گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعهيافته به متقاضيان بخشهاي غيردولتي اجازه تأسيس مناطق
نمونه گردشگري را بدهد.
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اصلدوم

بندهاي (الف) و (د) 1چون بر رعايت قانون سرمايهگذاري خارجي تصريح نشده ،لذا
 .1ماده  -4موضوع شركت عبارت است از سرمايهگذاري و همكاري مشترك با اشخاص حقيقي و
حقوقي در زمينههاي توجيه پذير توليدي ،صنعتي ،معدني ،بازرگاني ،مالي و خدماتي در خارج از كشور
و مديريت اقتصادي اين سرمايهگذاريها.
تبصره -به منظور جذب سرمايههاي خارجي ،ايجاد اطميان در سرمايهگذاران بينالمللي ،انتقال دانش
فني به كشور ،ايجاد اشتغال و توسعه صادرات ،ميتواند هر سال با تصويب مجمع قسمتي از منابع مورد
سرمايه گذاري خود را از طريق واحدهاي خارج از كشور خود رأساً و يا به همراه سرمايهگذاران
خارجي در داخل كشور سرمايهگذاري نمايد.
ماده  -5وظايف و اختيارات شركت براي تحقق موضوع شركت به شرح زير ميباشد:
الف -سرمايه گذاري يا مشاركت در خريد ،توسعه ،راه اندازي و اداره شركتها و واحدهاي توليدي،
صنعتي ،معدني ،بازرگاني ،مالي و خدماني.
ب -خريد و فروش و تبديل سهام شركتهاي توليدي ،توليدي ،صنعتي ،معدني ،بازرگاني ،مالي و خدماتي.
ج -خريد و فروش و تبديل اوراق بهادار.
د -دريافت تسهيالت مالي و اعتباري از منابع داخلي يا خارجي و اعطاي هر گونه تسهيالت و خدمات
مالي و اعتباري در چارچوب طرحهاي سرمايهگذاري.
ه -قبول وجوه و منابعي كه به منظور سرمايهگذاري در طرحهاي توليدي ،صنعتي ،معدني ،مالي و
خدماتي طبق قراردادهاي خاص در اختيار شركت قرار ميگيرد.
و -دريافت و ارايه خدمات مشاورهاي ،نظارت ،سرپرستي ،مديريت ،كارگزاري و نمايندگي در زمينه
فعاليتهاي شركت.
ز -انجام كليه معامالت و عمليات تجاري و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي.
ح -خريد و فروش و اجاره و استجاره و معاوضه هر گونه مال عام از منقول و غير منقول.
ط -عضويت در سازمانها و مجامع بينالمللي كه فعاليت آنها در رابطه با امور شركت ميباشد ،با
رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ي -ارائه هر گونه تضمين و تعهد و ظهرنويسي و قبول هرگونه ضمانتنامه و تعهدنامه در زمينههاي
فعاليتهاي شركت.
ك -داير نمودن شعبه و نمايندگي در داخل يا خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ل -انجام كليه امور و عملياتي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم براي اجراي موضوع شركت ضروري
تشخيص داده شود.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1324/2/5هيئت وزیران به منظور رفع ایراد شورا:
 عبارت «با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي – مصوب  »1331به انتهاي ماده( )4اضافه ميشود.
 در تبصره ماده ( )4قبل از عبارت «در داخل كشور سرمايهگذاري نمايد» عبارت «با رعايت قانونتشويق و حمايت سرمايهگذري خارجي مصوب  »1331اضافه ميگردد.
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از اين جهت مغاير اصول متعدد منجمله بند (ج) اصل  2و بندهاي ( )1( ،)5و ()12
اصل  3و بندهاي ( )5و ( )3اصل  43قانون اساسي شناخته شد.
نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان

--نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی

--تذكرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان

---


 در ماده ( )5قبل از عبارت «به شرح زير مي باشد» ،عبارت «با رعايت قانون تشويق و حمايتسرمايهگذاري خارجي مصوب  »1331اضافه ميشود.

اصول اقنون اساسی
رد رپتو نظرات شورای نگهبان

بررسي اصل دوم
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