بسمه تعالی

شیوه نامه اعطای مجوزاقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی
به استناد بند( )8مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مورخ  1397/7/10و مصوبه شممار /43772ت56181
مورخ 1398/4/15هیات وزیران ،شیو نامه اعطمای مجموز اقامم پمن سماله بمه اتبماع دولم همای خمارجی بمه منومور تیموی
سرمایهگذاری خارجی و جذب منابع مالی خارجی به شرح ذیل تصویب گردید:
الف) کلیات

ماد  -1تعاریف :دراین شیو نامه عبارات ذیل در معانی مربوط به کار رفتهاند:
سازمان :سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.
بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
کمیسیون" :کمیسیون ویژ اقام و تسهیالت" مستقر در وزارت کیور.
دبیرخانه :دبیرخانه "کمیسیون ویژ اقام و تسهیالت" مستقر در وزارت کیور.
سرمایهگذار :اتباع دول های خارجی که براساس این شیو نامه و با رعای قوانین و مقمررات جمهموری اسمالمی ایمران اقمدا بمه
سرمایهگذاری درکیور مینمایند.
سپرد گذار :اتباع دولتهای خارجی که بر اساس این شیو نامه و بما رعایم قموانین و مقمررات جمهموری اسمالمی ایمران اقمدا بمه
سپرد گذاری بلند مدت ارزی در بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی مینمایند.
مجوز اقام پن ساله :مجوزی که بر طب این شیو نامه برای هر ممورد درخواسم اقامم

از سموی اتبماع دولتهمای خمارجی در

کمیسیون ویژ اقام وزارت کیور تأیید و توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتوامی جمهموری اسمالمی ایمران صمادر ممی
شود.
ماد  -2طول دور سپرد گذاری و یا سرمایه گذاری حداقل معادل طول مدت مجوز اقام

خواهد بود و برابمر وموابط ایمن شمیو

نامه قابل تمدید می باشد.
ب) مراحل رسیدگی به درخواست ها و مدارک واصله

ماد  -3به منوور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواس های صدور مجوز اقام پمن سماله ،کمیسمیون ویمژ اقامم و
تسهیالت مسئولی

رسیدگی به درخواس های متقاویان با حضور نمایندگان سازمان و بانک مرکزی را خواهد داش .

ماد  -4متقاوی به منوور استفاد از مزایای این شیو نامه باید فر های مربوطه را پس از تکمیمل بمه هممرا ممدارر ممورد نیماز بمه
نمایندگی های سیاسی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کیور و یا مستقیماً به سمازمان و دبیرخانمه ارسمال نمایمد .وزارت اممور
خارجه پس از دریاف فرمها و مدارر الز و احراز صح آنها ،مدارر فوق را همرا با اعال نور ،حداکثر ظمر ممدت سمه روز
کاری به دبیرخانه ارسال و مراتب را جه پیگیری به متقاوی اعال خواهد نمود.
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تبصر  -1فر های مورد نور از طری سای های اینترنتی وزارت امور خارجه ،سازمان ،بانک مرکزی و دبیرخانه قابمل تحصمیل
میباشند.
تبصر  -2کمیسیون حسب مورد در راستای برون سپاری خدمات و تسهیل در امور ،میتواند فرآیندهای اجرایمی ایمن شمیو نامه و
خدمات مورد نیاز اتباع خارجی در داخل و خارج از کیور را با هماهنگی سازمان و وزارت امور خارجه ،به دفاتر خدمات اقامم و
اشتغال اتباع خارجی و یا به شرک ها و مؤسسات صالحی دار واگذار نماید.
ماد  -5کمیسیون مکلف اس ظر مدت یک ما نسب به بررسی و اعال نور در خصوص درخواس متقاومی اقمدا نممود و
نتیجه بررسی اعم از موافق یا عد موافق را به اطالع متقاوی و سازمان برساند.
تبصر  -مهل الز برای واریز وجو سپرد گذاری و سرمایهگذاری دو ما از تاریخ ابالغ موافق کمیسیون اس .
ماد  -6کمیسیون مکلف اس ظر مدت حداکثر دو ما از تاریخ ابالغ این شیو نامه ،نسب به طراحی و را اندازی سامانه جامع با
هد دریاف  ،بررسی و اعال نور برخط در خصوص درخواس ها و ایجاد دسترسی برای مراجع ذیمربط (بانمک مرکمزی ،بانمک
های عامل منتخب ،نیروی انتوامی ،وزارت امور خارجه ،وزارت تعاون،کار و رفا اجتمماعی ،سمازمان ،مرکمز اطالعمات ممالی و )...
اقدا نماید .اعتبارات الز در این خصوص توسط وزارت کیور تامین میگردد.
ج) فرآیند سپرده گذاری و مقررات ناظر بر آن

ماد  -7حداقل مبلغ مورد نیاز برای اعطای مجوز اقام برای سرمایهگذار و یا سپرد گذار به همرا همسر ،فرزنمدان پسمر زیمر ()18
سال و دختر مجرد و پدر و مادر(حداکثر به تعداد پن نفر) ،معادل دویس و پنجا هزار ( )250.000دالر یما معمادل آن بمه ارزهمای
دیگر مورد قبول بانک مرکزی میباشد.
تبصر  :درصورتی که تعداد افراد فوق بییتر از پن نفر باشد ،متقاوی باید به ازای هر نفر ،مبلغ 50هزار دالر یا معادل آن بمه ارزهمای
دیگر مورد قبول بانک مرکزی سرمایهگذاری و یا سپرد گذاری نماید.
ماد  -8متقاوی مکلف اس مبلغ موووع ماد ( )7را با استفاد از ارز با منیاء خارجی و از طری نوا بانکی یا دیگر طمرق انتقمال
وجو به کیور که مورد تائید بانک مرکزی میباشد ،در مهل مقمرر در تبصمر مماد ( )5درچمارچوب وموابط ایمن شمیو نامه در
حساب بانکی سپرد گذاری نمود و تاییدیه آن را به سازمان ارائه نماید .ووابط سپرد گذاری ارزی ویژ اتباع خارجی جه صمدور
مجوز اقام پن ساله به شرح پیوس شمار ( )1می باشد.
ماد  -9کمیسیون ،پس از دریاف تاییدیه مبلغ سپرد گذاری از سوی سازمان ،نسب به صدور مجوز اقام پن ساله بمرای متقاومی
و خانواد وی مطاب با ماد ( )7اقدا می نماید.
تبصر  –1صدور تاییدیه سپرد گذاری از سوی بانک عامل به منزله تضمین اصمل و سمود حاصمل از آن و انتقمال آن بمه خمارج از
کیور طب ووابط شیو نامه (پیوس

شمار  )1می باشد.

تبصر  -2اتباع موووع این شیو نامه که متقاوی اشتغال درکیور میباشند ،الز اس پس از اخمذ نومر کمیسمیون ،جهم اخمذ
مجوز کار در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به وزارت تعاون ،کار و رفا اجتماعی مراجعه نمایند.
تبصر  -3اتباع موووع این شیو نامه پس از اخذ مجوز اقام پن ساله ،محدودی
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خروج و مراجع

به کیور نخواهند داش .

د) سایر مقررات

ماد  -10پس از اتما دور پن ساله حسب مورد اقدامات ذیل اجرایی می باشد:
الف) در صورتی که متقاوی تمایل به تمدید دور مجوز اقام داشته باشد ،باید سه ما قبل از اتما دور  ،درخواسم خمود را بمه
دبیرخانه ارسال نماید.
ب) مقررات و مهل های زمانی ناظر بر صدور مجوز اقام برای تمدید دور مجوز نیز برقرار خواهد بود.
ج) متقاوی در صورت تمدید مجوز اقام  ،میتواند سود حاصل از سپرد گذاری خود را نسب به مبلغ موووع ماد ( )7برداشم
نماید.
ماد  -11سپرد گذار میتواند اصل مبلغ سپرد گذاری همرا با درخواس لغمو مجموز اقامم را بما دادن پی آگهمی ( )6ماهمه بمه
دبیرخانه ،با تائید کمیسیون برداش و یا به خارج از کیور انتقال نماید.
تبصر  :به سپرد گذاری ها تا مدت دو سال سودی تعل نخواهد گرف و برای مقاطع تا پن سال ،میزان سود متعلقه مطماب وموابط
اجرایی بانک مرکزی (پیوس

شمار  )1خواهد بود.

ماد  -12دستگا ها و نهادهای بخ

دولتی و عمومی مکلفند به منوور بهر مندی دارنمدگان مجموز اقامم پمن سماله ،از خمدمات

عمومی از قبیل خدمات بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و تحصیلی ،اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات سفرهای داخلی ،که ممدت زممان
آن برابر با مدت زمان اقام قانونی متقاوی به موجب این شیو نامه میباشد ،نسب به هماهنگی و ارائه تسهیالت اقدا نمایند.
ماد  -13وزارتخانهها ،دستگا های عضو کمیسیون و سایر دستگا های ذیربط در مواردی که اجرای این شیو نامه مستلز اصمالح
قوانین و مقررات باشد ،با هماهنگی دبیرخانه نسب به تهیه و ارائه الیحه ،آییننامه ،دستورالعمل و  ...اقدا مینمایند.
ماد  -14چنانچه متقاوی قصمد بکمارگیری وجمو مووموع مماد ( )7ایمن شمیو نامه را در چمارچوب قمانون تیموی و حمایم
سرمایهگذاری خارجی و آییننامه اجرایی آن داشته باشد ،میتواند با طی تیریفات مربوطه اقدا و از مزایمای قمانون یادشمد و ایمن
شیو نامه بهر مند گردد( .متن قانون و آئینناممه در سمای سمازمان سمرمایهگذاری وکمکهمای اقتصمادی و فنمی ایمران بمه آدرس
 www.investiniran.irقابل دریاف می باشد).
تبصر  :1کمیسیون برابر اختیارات قانونی خود میتواند در خصوص انطباق سرمایهگذاریهای انجا شمد قبلمی اتبماع خمارجی در
کیور بررسی و نسب به اقام متقاویان اتخاذ تصمیم نماید.
تبصر  :2در صورت درخواس متقاوی مبنی بر استفاد از وجو سپرد گذاری به منوور سمرمایه گمذاری ،دبیرخانمه پمس از اخمذ
تاییدیه از سازمان ،مراتب را به بانک مرکزی اعال تا نسب به آزادسازی تما یا بخیی از سپرد متقاوی کمه در بانمک همای عاممل
سپرد گذاری گردید اقدا نماید.
تبصر  :3چنانچه متقاوی ،ظر مدت  6ما از تاریخ صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی اقدا به سرمایهگذاری در طرح مصموب
ننماید ،اقام اعطاء شد به موجب این شیو نامه از طری اعال سازمان به کمیسیون ملغی میگردد.
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