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  بسمه تعالي 

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

  ٥٦١٨١/ت ٤٣٧٧٢و مصوبه شماره    ١٣٩٧/ ٧/ ١٠اقتصادي مورخ   هماهنگي  ) مصوبات چهاردهمين جلسه شورايعالي ٨( به استناد بند   

بــه منظــور تشــويق  خــارجي  اع دولــت هــاي  بــ ات   بــه پــنج ســاله    اقامــت   مجوز  اعطاي  شيوه نامه هيات وزيران،    ١٣٩٨/ ٤/ ١٥مورخ 

  :  د ي ري خارجي و جذب منابع مالي خارجي به شرح ذيل تصويب گرد گذا سرمايه 

  

  كليات   الف) 
  اند: عبارات ذيل در معاني مربوط به كار رفته   شيوه نامه اين  : در تعاريف   - ١ماده 

  سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران. 

  مركزي: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران. بانك  

  مستقر در وزارت كشور.   "كميسيون ويژه اقامت و تسهيالت "كميسيون:  

  مستقر در وزارت كشور.   "كميسيون ويژه اقامت و تسهيالت "دبيرخانه  دبيرخانه:  

  اقــدام بــه   جمهوري اســالمي ايــران   قوانين و مقررات و با رعايت    نامه براساس اين شيوه    كه هاي خارجي  دولت اتباع    گذار: سرمايه 

  نمايند. مي كشور  در گذاري  سرمايه 

  نامه و با رعايت قــوانين و مقــررات جمهــوري اســالمي ايــران اقــدام بــه  اساس اين شيوه   اتباع دولتهاي خارجي كه بر   گذار: ه سپرد 

  . نمايند نك مركزي مي داراي مجوز از با   غير بانكي   ها و موسسات اعتباري گذاري بلند مدت ارزي در بانك سپرده 

در  از ســوي اتبــاع دولتهــاي خــارجي  اقامــت  درخواست  براي هر مورد    شيوه نامه اين  مجوزي كه بر طبق    ساله:   مجوز اقامت پنج 

صــادر مــي  تأييد و توسط پليس مهاجرت و گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايــران  وزارت كشور  كميسيون ويژه اقامت  

  شود. 

شــيوه  و برابر ضوابط ايــن   خواهد بود  سرمايه گذاري حداقل معادل طول مدت مجوز اقامت سپرده گذاري و يا  طول دوره    - ٢ماده 

  قابل تمديد مي باشد.   نامه 

  

  مدارك واصله ها و    درخواست ب) مراحل رسيدگي به  
و  يــژه اقامــت  كميســيون و ذ تصميم در خصوص درخواست هاي صدور مجوز اقامت پنج ساله،  ا خ ت به منظور رسيدگي و ا   - ٣ماده 

  خواهد داشت.   را   و بانك مركزي هاي متقاضيان با حضور نمايندگان سازمان  مسئوليت رسيدگي به درخواست تسهيالت  

هاي مربوطه را پس از تكميل به همــراه مــدارك مــورد نيــاز بــه  بايد فرم   شيوه نامه اين    مزاياي به منظور استفاده از    متقاضي   - ٤ماده 

وزارت امــور  نمايــد.    ارســال   دبيرخانه   سازمان و   به   اسالمي ايران در خارج از كشور و يا مستقيمًا  نمايندگي هاي سياسي جمهوري 

حداكثر ظرف مدت ســه روز  مدارك فوق را همراه با اعالم نظر،  پس از دريافت فرمها و مدارك الزم و احراز صحت آنها،  خارجه  

  د نمود. اعالم خواه متقاضي  يگيري به  كاري به دبيرخانه ارسال  و مراتب را جهت پ 
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و دبيرخانه قابل تحصيل    ، بانك مركزي سازمان وزارت امور خارجه،    سايت هاي اينترنتي فرم هاي مورد نظر از طريق      - ١  تبصره    

  باشند.  مي 

نامه و  فرآيندهاي اجرايي اين شــيوه تواند  مي حسب مورد در راستاي برون سپاري خدمات و تسهيل در امور،    كميسيون   - ٢تبصره    

، به دفاتر خدمات اقامت و  وزارت امور خارجه   و   با هماهنگي سازمان را  در داخل و خارج از كشور  خدمات مورد نياز اتباع خارجي  

  نمايد.   واگذار دار  سسات صالحيت به شركت ها و مؤ   يا و    اشتغال اتباع خارجي 

  و اقدام نمــوده    متقاضي ص درخواست  نسبت به بررسي و اعالم نظر در خصو   يك ماه مدت    ظرف مكلف است    كميسيون   - ٥ماده 

  د. ان برس و سازمان    متقاضي به اطالع  را    موافقت يا عدم موافقت از  اعم    نتيجه بررسي 

  . است   كميسيون موافقت    ابالغ   ماه از تاريخ   دو   گذاري سرمايه گذاري و  سپرده   واريز وجوه براي  مهلت الزم    - ه تبصر     

اندازي سامانه جامع با  ، نسبت به طراحي و راه ه از تاريخ ابالغ اين شيوه نامه ما   دو حداكثر  مدت  ظرف    مكلف است   كميسيون   - ٦ماده 

بانــك    ، مركــزي   (بانك   و ايجاد دسترسي براي مراجع ذيربط   ها در خصوص درخواست هدف دريافت، بررسي و اعالم نظر برخط  

  ) ...   سازمان، مركــز اطالعــات مــالي و   ي، كار و رفاه اجتماع وزارت امور خارجه، وزارت تعاون،   هاي عامل منتخب، نيروي انتظامي، 

  . گردد مي تامين    وزارت كشور   در اين خصوص توسط الزم    ات اعتبار   اقدام نمايد. 

  

  و مقررات ناظر بر آن  فرآيند سپرده گذاري    ج) 
)  ١٨زيــر (   پسر گذار به همراه همسر، فرزندان  گذار و يا سپرده حداقل مبلغ مورد نياز براي اعطاي مجوز اقامت براي سرمايه   - ٧ماده 

يا معادل آن بــه ارزهــاي  ) دالر  ٢٥٠.٠٠٠)، معادل دويست و پنجاه هزار ( نفر   پنج   تعداد   به   حداكثر مجرد و پدر و مادر(   دختر سال و  

  باشد. مورد قبول بانك مركزي مي ديگر  

يا معادل آن به ارزهاي  هزار دالر    ٥٠نفر باشد، متقاضي بايد به ازاي هر نفر، مبلغ   پنج تبصره: درصورتي كه تعداد افراد فوق بيشتر از  

  گذاري نمايد. گذاري و يا سپرده سرمايه ديگر مورد قبول بانك مركزي  

ديگر طرق انتقال    يا   و از طريق نظام بانكي   با منشاء خارجي   ز با استفاده از ار را  )  ٧(   موضوع ماده مبلغ  مكلف است    متقاضي   - ٨ماده 

در  نامه  شــيوه چــارچوب ضــوابط ايــن  ) در ٥مــاده (   مهلت مقرر در تبصره   باشد، در كه مورد تائيد بانك مركزي مي به كشور  وجوه  

گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور  ضوابط سپرده   ارائه نمايد.   سازمان   به   آن را تاييديه    نموده و گذاري  سپرده حساب بانكي  

  ) مي باشد.   ١( شماره    پيوست مجوز اقامت پنج ساله به شرح  

  متقاضي وز اقامت پنج ساله براي  صدور مج   نسبت به   از سوي سازمان، گذاري  سپرده   تاييديه مبلغ پس از دريافت    ، كميسيون   - ٩ماده 

  مي نمايد. ) اقدام  ٧و خانواده وي مطابق با ماده ( 

بــه خــارج از    آن   انتقــال   و   حاصــل از آن   سود اصل و    گذاري از سوي بانك عامل به منزله تضمين سپرده تاييديه  صدور     –١  تبصره 

  مي باشد.    ) ١(پيوست شماره    طبق ضوابط شيوه نامه   كشور 

جهــت اخــذ    ، كميســيون پس از اخذ نظر  الزم است  باشند،  كشور مي كه متقاضي اشتغال در اين شيوه نامه  موضوع  اتباع      - ٢  تبصره 

  .  راجعه نمايند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي م   به   مربوطه قوانين و مقررات  در چارچوب    مجوز كار 

  ساله، محدوديت خروج و مراجعت به كشور نخواهند داشت.   پنج اقامت    مجوز نامه پس از اخذ  اتباع موضوع اين شيوه   - ٣  صره تب 
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  ساير مقررات د)  
  مي باشد:   اجرايي پس از اتمام دوره پنج ساله حسب مورد اقدامات ذيل    - ١٠ماده 

بــه  درخواست خود را    ، ماه قبل از اتمام دوره   سه بايد    ، اشد مجوز اقامت داشته ب دوره  تمايل به تمديد    متقاضي كه    در صورتي   الف) 

  نمايد.  دبيرخانه ارسال  

  مجوز نيز برقرار خواهد بود. دوره  ناظر بر صدور مجوز اقامت براي تمديد  هاي زماني  و مهلت   مقررات   ب) 

  برداشت )  ٧(   بلغ موضوع ماده م به  نسبت  خود را    گذاري سپرده حاصل از    سود تواند  مي   ، تمديد مجوز اقامت   در صورت متقاضي    ج) 

  نمايد. 

ماهــه بــه    ) ٦( آگهــي  بــا دادن پيش   را همراه با درخواست لغو مجوز اقامــت    گذاري سپرده تواند اصل مبلغ  مي   سپرده گذار   - ١١  ماده 

    نمايد.   برداشت و يا به خارج از كشور انتقال   كميسيون با تائيد    ، دبيرخانه 

ضوابط  متعلقه مطابق    سود   ميزان   سال،   پنج سودي تعلق نخواهد گرفت و براي مقاطع تا  سال    دو تا مدت    گذاري ها تبصره: به سپرده 

  خواهد بود.    ) ١(پيوست شماره    بانك مركزي   اجرايي 

خــدمات  از    ســاله،   پــنج دارندگان مجوز اقامــت  مكلفند به منظور بهره مندي    نهادهاي بخش دولتي و عمومي ها و  دستگاه   - ١٢ماده 

كه مدت زمان    ، اشتي، درماني، آموزشي و تحصيلي، اخذ گواهينامه رانندگي و خدمات سفرهاي داخلي عمومي از قبيل خدمات بهد 

  اقدام نمايند. تسهيالت  ارائه  هماهنگي و    نسبت به   باشد، اقامت قانوني متقاضي به موجب اين شيوه نامه مي آن برابر با مدت زمان  

تلزم اصالح  مس   شيوه نامه هاي ذيربط در مواردي كه اجراي اين  ير دستگاه و سا   كميسيون هاي عضو  ها، دستگاه خانه وزارت   - ١٣ماده   

  نمايند. مي   نامه، دستورالعمل و ... اقدام اليحه، آيين نسبت به تهيه و ارائه    با هماهنگي دبيرخانه   ، قوانين و مقررات باشد 

چــارچوب قــانون تشــويق و حمايــت    در نامه را  ايــن شــيوه   ) ٧( موضــوع مــاده    وجــوه چنانچه متقاضي قصد بكارگيري    - ١٤ماده 

ايــن  شــده و  قانون ياد   و از مزاياي   اقدام مربوطه  با طي تشريفات  تواند  مي   ، نامه اجرايي آن داشته باشد گذاري خارجي و آيين سرمايه 

آدرس    بــه هــاي اقتصــادي و فنــي ايــران  گذاري وكمك در سايت ســازمان ســرمايه نامه  آئين   متن قانون و ( مند گردد.  بهره   نامه شيوه 

www.investiniran.ir      مي باشد)   دريافت قابل .  

در  اتبــاع خــارجي    هاي انجام شده قبلي گذاري تواند در خصوص انطباق سرمايه برابر اختيارات قانوني خود مي   كميسيون   : ١  تبصره 

  ايد. اقامت متقاضيان اتخاذ تصميم نم   نسبت به   كشور بررسي و 

اخــذ    پــس از دبيرخانــه  ،  در صورت درخواست متقاضي مبني بر استفاده از وجوه سپرده گذاري به منظور سرمايه گذاري :  ٢  تبصره 

عامــل  تمام يا بخشي از سپرده متقاضي كه در بانك هــاي  آزادسازي  تاييديه از سازمان، مراتب را به بانك مركزي اعالم تا نسبت به  

  نمايد.   سپرده گذاري گرديده اقدام 

مصوب  در طرح  گذاري  سرمايه   اقدام به   ماه از تاريخ صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي   ٦ظرف مدت    ، : چنانچه متقاضي ٣تبصره  

  گردد. ملغي مي   كميسيون شده به موجب اين شيوه نامه از طريق اعالم سازمان به    ء امت اعطا اق   ننمايد، 

  

  

  

  
 


