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  بسمه تعالي

  خارجي سپرده گذاران و سرمايه گذاران مجوزاقامت پنج ساله به شيوه نامه اعطاي
  

 56181ت/43772و مصوبه شـماره   10/7/1397اقتصادي مورخ  هماهنگي مصوبات چهاردهمين جلسه شورايعالي) 8(به استناد بند 
بـه منظـور تشـويق    خـارجي  اع دولـت هـاي   بـ ات بـه پـنج سـاله    اقامـت  مجـوز  اعطـاي  شيوه نامههيات وزيران،  15/4/1398مورخ
  : ديري خارجي و جذب منابع مالي خارجي به شرح ذيل تصويب گردگذا سرمايه

  
  كليات  )الف
  :اند عبارات ذيل در معاني مربوط به كار رفته شيوه نامهاين در: تعاريف - 1ماده

  .سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران: سازمان
  .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: مركزيبانك 

  .مستقر در وزارت كشور "كميسيون ويژه اقامت و تسهيالت": كميسيون
  .مستقر در وزارت كشور "كميسيون ويژه اقامت و تسهيالت"دبيرخانه : دبيرخانه
 اقـدام بـه   جمهـوري اسـالمي ايـران    قوانين و مقـررات و با رعايت  نامه براساس اين شيوه  كههاي خارجي  دولتاتباع  :گذار سرمايه
  .نمايند ميكشور درگذاري  سرمايه
 نامه و بـا رعايـت قـوانين و مقـررات جمهـوري اسـالمي ايـران اقـدام بـه            اساس اين شيوه اتباع دولتهاي خارجي كه بر :گذار هسپرد
  .نمايند نك مركزي ميداراي مجوز از با غير بانكي ها و موسسات اعتباري گذاري بلند مدت ارزي در بانك سپرده

در از سـوي اتبـاع دولتهـاي خـارجي     اقامـت  درخواسـت  براي هر مـورد   شيوه نامهاين مجوزي كه بر طبق  :ساله مجوز اقامت پنج
صـادر مـي   تأييد و توسط پليس مهاجرت و گذرنامه نيروي انتظامي جمهـوري اسـالمي ايـران    وزارت كشور كميسيون ويژه اقامت 

  .شود
شـيوه  و برابـر ضـوابط ايـن     خواهد بود سرمايه گذاري حداقل معادل طول مدت مجوز اقامتسپرده گذاري و يا طول دوره  - 2ماده
  .قابل تمديد مي باشد نامه
  
  مدارك واصلهها و  درخواستمراحل رسيدگي به ) ب

و يـژه اقامـت   كميسـيون و ذ تصميم در خصوص درخواست هاي صدور مجوز اقامت پـنج سـاله،   اختبه منظور رسيدگي و ا - 3ماده
  .خواهد داشت را و بانك مركزيهاي متقاضيان با حضور نمايندگان سازمان  مسئوليت رسيدگي به درخواستتسهيالت 

هاي مربوطه را پس از تكميـل بـه همـراه مـدارك مـورد نيـاز بـه         بايد فرم  شيوه نامهاين  مزايايبه منظور استفاده از  متقاضي - 4ماده
وزارت امـور  . نمايـد  ارسـال  دبيرخانـه  سـازمان و  به اسالمي ايران در خارج از كشور و يا مستقيماً نمايندگي هاي سياسي جمهوري

حداكثر ظـرف مـدت سـه روز    مدارك فوق را همراه با اعالم نظر، پس از دريافت فرمها و مدارك الزم و احراز صحت آنها، خارجه 
  .د نموداعالم خواهمتقاضي يگيري به كاري به دبيرخانه ارسال  و مراتب را جهت پ
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و دبيرخانه قابـل تحصـيل    ، بانك مركزيسازمانوزارت امور خارجه،  سايت هاي اينترنتيفرم هاي مورد نظر از طريق   - 1 تبصره  
  . باشند مي

نامـه و   فرآيندهاي اجرايي ايـن شـيوه  تواند  ميحسب مورد در راستاي برون سپاري خدمات و تسهيل در امور،  كميسيون - 2تبصره  
، به دفاتر خدمات اقامت و وزارت امور خارجه و با هماهنگي سازمانرا در داخل و خارج از كشور خدمات مورد نياز اتباع خارجي 

  .نمايد  واگذاردار  سسات صالحيتبه شركت ها و مؤ ياو  اشتغال اتباع خارجي
 واقـدام نمـوده    متقاضـي ص درخواست نسبت به بررسي و اعالم نظر در خصو يك ماهمدت  ظرفمكلف است  كميسيون - 5ماده

  .دانبرسو سازمان  متقاضيبه اطالع را  موافقت يا عدم موافقتاز اعم  نتيجه بررسي
  .است كميسيونموافقت  ابالغ ماه از تاريخ دو گذاري سرمايهگذاري و  سپرده واريز وجوهبراي مهلت الزم  - هتبصر   
اندازي سـامانه جـامع    ، نسبت به طراحي و راهه از تاريخ ابالغ اين شيوه نامهما دوحداكثر مدت ظرف  مكلف است كميسيون - 6ماده

بانـك   ،مركـزي  بانك( و ايجاد دسترسي براي مراجع ذيربط ها در خصوص درخواستبا هدف دريافت، بررسي و اعالم نظر برخط 
 )... سـازمان، مركـز اطالعـات مـالي و     ي،كار و رفاه اجتمـاع وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، هاي عامل منتخب، نيروي انتظامي،

  .گردد ميتامين  وزارت كشور در اين خصوص توسطالزم  اتاعتبار .اقدام نمايد
  
  و مقررات ناظر بر آن فرآيند سپرده گذاري  )ج

) 18(زيـر   پسـر گذار به همراه همسر، فرزنـدان   گذار و يا سپرده حداقل مبلغ مورد نياز براي اعطاي مجوز اقامت براي سرمايه - 7ماده
يـا معـادل آن بـه ارزهـاي     دالر ) 250.000(، معادل دويست و پنجاه هزار )نفر پنج تعداد به حداكثر(مجرد و پدر و مادر دخترسال و 
  .باشد مورد قبول بانك مركزي ميديگر 
يا معادل آن بـه ارزهـاي   هزار دالر  50نفر باشد، متقاضي بايد به ازاي هر نفر، مبلغ پنجدرصورتي كه تعداد افراد فوق بيشتر از : تبصره

  .گذاري نمايد گذاري و يا سپرده سرمايهديگر مورد قبول بانك مركزي 
ديگر طـرق انتقـال    يا و از طريق نظام بانكي با منشاء خارجي زبا استفاده از اررا ) 7( موضوع مادهمبلغ مكلف است  متقاضي - 8ماده

در نامـه   شـيوه چـارچوب ضـوابط ايـن    در) 5(مـاده   مهلت مقرر در تبصـره  باشد، در كه مورد تائيد بانك مركزي ميبه كشور وجوه 
گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور  ضوابط سپرده .ارائه نمايد سازمان به آن راتاييديه  نموده وگذاري  سپردهحساب بانكي 

  .  مي باشد) 1(شماره  پيوستمجوز اقامت پنج ساله به شرح 
 متقاضـي وز اقامت پنج ساله بـراي  صدور مج نسبت به از سوي سازمان،گذاري  سپرده تاييديه مبلغپس از دريافت  ،كميسيون - 9ماده

ساله به پليس مهاجرت و گذرنامه ناجـا   5مجوز ياد شده جهت صدور مدرك اقامت .مي نمايداقدام ) 7(و خانواده وي مطابق با ماده 
  .كور را صادر مي نمايدمنعكس و ناجا ظرف مدت يك ماه مدرك اقامتي مذ

بـه خـارج از    آن انتقـال  و حاصـل از آن  سـود اصـل و   گذاري از سوي بانك عامل به منزله تضمين سپردهتاييديه صدور   –1 تبصره
  . مي باشد )1پيوست شماره ( طبق ضوابط شيوه نامه كشور
جهـت اخـذ    ،كميسـيون پس از اخـذ نظـر   زم است الباشند،  كشور ميكه متقاضي اشتغال دراين شيوه نامه موضوع اتباع   - 2 تبصره

  . راجعه نمايندوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي م به مربوطهقوانين و مقررات در چارچوب  مجوز كار



  
 

٣ 
 

  .ساله، محدوديت خروج و مراجعت به كشور نخواهند داشت پنجاقامت  مجوزنامه پس از اخذ  اتباع موضوع اين شيوه - 3 تبصره
  ساير مقررات) د

  :مي باشد اجراييپس از اتمام دوره پنج ساله حسب مورد اقدامات ذيل  - 10ماده
بـه  درخواسـت خـود را    ،ماه قبل از اتمام دوره سهبايد  ،مجوز اقامت داشته باشددوره تمايل به تمديد  متقاضيكه  در صورتي )الف

  . نمايددبيرخانه ارسال 
  .مجوز نيز برقرار خواهد بوددوره قامت براي تمديد ناظر بر صدور مجوز اهاي زماني  و مهلت مقررات )ب
 برداشـت ) 7( مبلغ موضوع مادهبه نسبت خود را  گذاري سپردهحاصل از  سودتواند  مي ،تمديد مجوز اقامت در صورتمتقاضي  )ج

  .نمايد
ماهـه بـه    )6(آگهـي   دن پـيش بـا دا  راهمراه با درخواست لغو مجـوز اقامـت    گذاري سپردهتواند اصل مبلغ  مي سپرده گذار - 11 ماده

   .نمايد برداشت و يا به خارج از كشور انتقال كميسيونبا تائيد  ،دبيرخانه
ضـوابط  متعلقه مطابق  سود ميزان سال، پنجسال سودي تعلق نخواهد گرفت و براي مقاطع تا  دوتا مدت  گذاري ها به سپرده: تبصره
  . خواهد بود )1پيوست شماره ( بانك مركزي اجرايي

خـدمات  از  سـاله،  پـنج دارنـدگان مجـوز اقامـت    مكلفند به منظور بهره مندي  نهادهاي بخش دولتي و عموميها و  دستگاه - 12ادهم
كه مـدت زمـان    ،عمومي از قبيل خدمات بهداشتي، درماني، آموزشي و تحصيلي، اخذ گواهينامه رانندگي و خدمات سفرهاي داخلي

  .اقدام نمايندتسهيالت ارائه هماهنگي و  نسبت به باشد، قاضي به موجب اين شيوه نامه مياقامت قانوني متآن برابر با مدت زمان 
تلزم اصـالح  مس شيوه نامههاي ذيربط در مواردي كه اجراي اين  و ساير دستگاه كميسيونهاي عضو  ها، دستگاه خانه وزارت - 13ماده 

  .نمايند  مي اقدام... نامه، دستورالعمل و  اليحه، آيينارائه نسبت به تهيه و  با هماهنگي دبيرخانه ،قوانين و مقررات باشد
چـارچوب قـانون تشـويق و حمايـت      درنامـه را   ايـن شـيوه   )7(موضـوع مـاده    وجـوه چنانچه متقاضي قصد بكـارگيري   - 14ماده

ايـن  شـده و   قـانون يـاد   زايايو از م اقداممربوطه با طي تشريفات تواند  مي ،نامه اجرايي آن داشته باشد گذاري خارجي و آيين سرمايه
بـه آدرس  هـاي اقتصـادي و فنـي ايـران      گـذاري وكمـك   در سايت سـازمان سـرمايه  نامه  آئين متن قانون و(. مند گردد بهره نامه شيوه

www.investiniran.ir   مي باشد دريافتقابل(.  
در اتبـاع خـارجي    هاي انجام شـده قبلـي   گذاري تواند در خصوص انطباق سرمايه قانوني خود مي برابر اختيارات كميسيون :1 تبصره

  .اقامت متقاضيان اتخاذ تصميم نمايد نسبت به كشور بررسي و
اخـذ   پـس از دبيرخانـه  ، در صورت درخواست متقاضي مبني بر استفاده از وجوه سپرده گذاري به منظور سـرمايه گـذاري  : 2 تبصره

عامـل  تمام يا بخشي از سپرده متقاضي كـه در بانـك هـاي    آزادسازي از سازمان، مراتب را به بانك مركزي اعالم تا نسبت به تاييديه 
  .نمايد سپرده گذاري گرديده اقدام

مصـوب  در طرح گذاري  سرمايه اقدام به ماه از تاريخ صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي 6ظرف مدت  ،چنانچه متقاضي: 3تبصره 
  .گردد ملغي مي كميسيونشده به موجب اين شيوه نامه از طريق اعالم سازمان به  ءامت اعطااق د،ننماي
تبصـره تصـويب و از زمـان ابـالغ     ) 10(ماده و ) 15(كميسيون ويژه اقامت در  21/11/1398اين شيوه نامه در جلسه مورخ  - 15ماده

  .براي كليه دستگاهها و نهادها الزم االجرا مي باشد
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