


کارگاه آموزشی

فرصت ها، تهدیدها و چالش های

خارجیگذاری سرمایه

در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

الهام سخایی 

ایرانسرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی سازمان 



بحثعناوین 

مقرراتیوقانونیبسترهای•

خارجیگذاریسرمایهمشوقهای•

خارجیگذاریسرمایهفرصتهای•

خارجیگذاریسرمایهفرایند•

خارجیگذاریسرمایهجذبموانعرفعبرمروری•



حمایتي  –قانوني بسترهای 

ایراندر سرمایه گذاری خارجي 



تاریخچه

تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي

تاسيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي  وفني ايران

تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
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 ای هروشپوشش وسیع به کلیه
(3ماده )خارجیگذاریسرمایه

(:مشارکت سهمی)مستقیم ( الف
در کلیه زمینه های مجاز برای بخش 

خصوصی ایرانی

(:مشارکت غیر سهمی)ترتیبات قراردادی ( ب

 بیع متقابل(Buy Back)
یمشارکت مدن
بهره برداری-های ساختروش-

(B.O.T)واگذاری 

خارجیسرمایه گذاری تشویق و حمایتقانون مزایای وهاویژگی

عدم محدودیت در:

 (قانون1ماده )نوع سرمایه قابل پذیرش

 درصد مشارکت سهمی

 سرمایه گذاری خارجی میزان

 سود قابل انتقال میزان

 قابل انتقال به خارج سرمایه



روشهای 

سرمایه گذاری 

خارجی

سرمایه گذاری مستقيم خارجي 
(FDI)

 (Green Field)سرمایه گذاری در پروژه های جدید

 (M&A)تملك و ادغام -سرمایه گذاری در بنگاه های موجود

ترتيبات قراردادی 

Buy Back

مشارکت مدني

روش های غيرسهمي 

(NEM) قرارداد اعطای امتياز خاص یا فرانشيز

قراردادهای ليسانس 

قرارداد ساخت

قراردادهای خدمات فني 

قراردادهای مدیریت 

-مشارکت عمومي

(PPP) خصوصي

BOT, BLT,BOLT…

BLO, BOO, BOOT,…

DBFO, …

فته سرمایه گذاری در ابزارها و دارایيهای مالي پذیر

 (FPI)شده در  بورس اوراق بهادار

روشهای سرمایه گذاری خارجی



های تحت پوشش ریسك

هاي غير تجاري شاملكليه ريسك:
(قانون9ماده)شدنمليومالكيتسلب

(قانون17و14،15؛13مواد)ارزيانتقاالت

ضعواثربرماليموافقتنامهاجرايتوقفياممنوعيتازناشيزيانجبران
(نامهآيين4ماده)قرارداديترتيباتروشدردولتتصميماتياوقانون

رفطتوليديدستگاهتوسططرحتوليديخدماتوكاالخريدتضمين
دهكننعرضهياوانحصاريخريداردولتيدستگاهكهصورتيدرقرارداد

(نامهآيين11و4ماده).باشدانحصاري

ادامه- ..…تشویق و قانون مزایای وهاویژگی



o(آیین نامه5ماده )امکان سرمایه گذاری اتباع ایرانی در مقام سرمایه گذار خارجی

o(قانون 8ماده )برخورداری سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی

o (آیین نامه34ماده )خارجیتملك زمین به نام شرکت ایرانی متناسب با طرح سرمایه گذاری

o(آیین نامه35قانون و ماده 20ماده )اقامت سرمایه گذاران خارجیورود وتسهیل

o(آیین نامه6ماده )های قبلی خارجیامکان برقراری حمایت نسبت به سرمایه گذاری

oکوتاه نمودن روند پذیرش و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

o (قانون4ماده )پذیرش سرمایه گذاری شرکتهای دولتی خارجی

ادامه- ..…تشویق و قانون مزایای وهاویژگی



حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری 
هاي داخليميان سرمايه گذار خارجي و طرف:

حسب توافق بدون محدوديت 

(قانون19ماده )ميان دولت و سرمايه گذار خارجي:
o از طريق مذاكرهبه روش مسالمت آميز
oهاي داخلي ارجاع به دادگاه
oارجاع به داوري بين المللي

oروش هاي توافق شده در موافقتنامه دو جانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع
سرمايه گذار خارجي 

ادامه- ..…تشویق و قانون مزایای وهاویژگی



به عنوان كانونمرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
واحد مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري خارجي

(آيين نامه20-16مواد )

ادامه- ..…تشویق و قانون مزایای وهاویژگی

مرکز خدمات 
سرمایه گذاری 

خارجی 

وزارت امور 

خارجه
وزارت جهاد 

کشـاورزی

وزارت 

تعاون، کار و 

رفاه 

اجتماعی 

گمرك 

جمهوری 

اسالمی 

ایران

سازمان امور 

مالياتی 

کشور

اداره کل 

ها و ثبت شرکت

مالكيت 

صنعتی

سازمان 

حفاظت 

محيط زیست

بانك مرکزی

جمهوری 

اسالمی 

ایران

وزارت 

صنعت، معدن

و تجارت 

ايي عضويت نمايند گان تام االختيار دستگاههاي اجر
بمنظور مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجیدر 

ت تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعالي
كشورسرمايه گذاري خارجي در 

(قانون7ماده )



مشوق های سرمایه گذاری



مناطقيابخش هابهسرمايه گذاري هاهدايتهدفبادولت هاكهسنجشقابلاقتصاديامتيازات

.نمايندمياعطاءگذارانسرمايهبهسرمايه گذاري هاييچنينبرتأثيرگذاريهدفباياومدنظر

مشوق های سرمایه گذاری

نكته 
كليدي

يستند و به مشوق ها جايگزين بهبود محيط كسب وكار و سرمايه گذاري ن
.وندعنوان مكمل محيط سرمايه گذاري مطلوب در نظر گرفته مي ش

عدم جذابيت منطقه ميزبان

جيمشوق هاي هدفمند براي حداكثر استفاده از حضور سرمايه گذار خار

هزينه هاي مازاد براي سرمايه گذاري جديد

دالیل 

اقتصادی

ارائه 

مشوق ها



مقرراتي-مشوق هاي رويه اي

مشوق هاي مالي

گمركي-مشوق هاي مالياتي

مشوق هاي منطقه اي



معافيت یا تخفيف ماليات بر درآمد شرکت ها،

معافيت از ماليات بر ارزش افزوده، 

امكان کسر سود سرمایه گذاری شده در شرکت از ماليات بر درآمد شرکت، 

تخفيف و معافيت های مالياتي برای یك دوره زماني مشخص،

تاخير در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تا زمان شروع فعاليت،

کسر ارزش یا بخشي از ارزش هزینه های سرمایه ای از ماليات بر درآمد شرکت 

استهالك صعودی مستقيم برای هزینه های سرمایه  ای 

معافيت از ماليات تبدیل زمين های کشاورزی به زمين صنعتي

مشوق های مالياتی



مناطق محروم
مناطق آزاد 

-تجاري
صنعتي

مناطق ويژه 
اقتصادي

مناطق ويژه 
انرژي

ساير مناطق

مناطق ويژه 
پتروشيمي

پارك هاي 
علمي و 
فناوري

شهرك ها و 
ينواحي صنعت

مشوق های منطقه ای



مشوقهای مالي برای سرمایه گذاری و توليد 

با تاکيد بر سرمایه گذاری خارجي



نی و با موضوع معافیتهای مالیاتی فعالیت های تولیدی، معد( 31)ماده•
خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری

5سال از شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت
10سال در مناطق كمتر توسعه يافته
7سال در شهرك هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
13سال در شهرك هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مناطق كمتر

توسعه يافته

مشوق های مالياتی جدید
(پذیرقانون رفع موانع توليد رقابت 31ماده )



:  با موضوع معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال( 31)ماده ( ب)بند 

ادهماينموضوعمراكزسايروخدماتيوتوليديواحدهايبرايصفرنرخباماليات•

هرسالمعافيت،دورهدرچنانچهباشند،شاغلكارنيروينفرپنجاهازبيشدارايكه

افزايش(%50)درصدپنجاهحداقلراخودشاغلكارنيرويقبلسالبهنسبت

.مي شوداضافهيك سالكاركنانافزايشسالهرازايبهدهند،

معافيت های مالياتی در جهت افزایش اشتغال



:(31)ماده(ث)بند•

ربرابدوبهمالیاتمشمولدرآمدجمعرسیدنزمانتاصفرنرخبامالیات

(یافتهتوسعهکمترمناطقدر)شدهپرداختوشدهثبتسرمایه

بهمالیاتمشولدرآمدجمعرسیدنزمانتاصفرنرخبامالیاتدرصد50

(مناطقسایردر).شدهپرداختوشدهثبتسرمایهمیزان

مشوق های مالياتی پس از اتمام دوره معافيت 



:خارجیگذاریسرمایهجذبازایدرمالیاتیمشوقموضوعبا(31)ماده(ح)بند•

يخارجگذارانسرمايهمشاركتبامادهاينموضوعشدهانجامگذاريسرمايهكهصورتيدر•

هرازايبهباشد،شدهانجامايرانفنيواقتصاديهايكمكسرمايه گذاريسازمانمجوزبا

تنسببهمادهاينمشوقبهدرصددهميزانبهخارجيسرمايه گذاريمشاركتدرصدپنج

.شودمياضافهدرصدپنجاهتاحداكثروشدهپرداختوثبتسرمايه

سعهتوكمترمناطقدرثبتيسرمايهبرابرسهتا,خارجيگذاريسرمايهدرصد25ازايبه)•

(مناطقسايردربرابر1.5ويافته

به ازای جذب سرمایه گذاری مشوق های مالياتی پس از اتمام دوره معافيت

خارجی



:(31)مادهخبند•

ايراندرداخليتوليديواحدهايظرفيتازاستفادهباكهخارجيهايشركت•

بيستحداقلكهصورتيدركنند،اقداممعتبرنشانبامحصوالتتوليدبهنسبت

دواحباهمكاريقراردادانعقادتاريخازنمايندصادرراتوليديمحصوالتازدرصد

نايحكممشمولمذكورتوليديواحدصفرنرخبامالياتمحاسبهدورهدرايراني

مالياتينرخدرتخفيفدرصدپنجاهازمذكور،دورهاتمامصورتدروبودهماده

ايندرمذكورمدتدرتوليديمحصوالتفروشازحاصلابرازيدرآمدبهنسبت

.مي شوندبرخوردارماده

مشوق مالياتی پس از اتمام دوره معافيت مالياتی  

خارجی صادرات محور-برای سرمایه گذاری مشترك ایرانی



امورقانون119ماده(غ)بنداصالحموضوعبا(38)ماده(ح)بند•

تولیدخطآالتماشینورودیحقوقمعافیتبهراجعگمرکی

حقوقپرداختازتشخيصباتوليد،خطوارداتيتجهيزاتوآالتماشين)

(شوندميمعافبازرگانيسودوگمركيورودي

معافيت گمرکی



مورخ49515ت/118323شمارهبهوزيرانهياتمصوبه(2)بنداساسبر•

،10/9/1392مورخ146167/49515شمارهبهآناصالحيهو21/6/1392

كيظرفمربوطقوانينرعايتبااستمجازمليتوسعهصندوقامناءهيات

ربطرحداخليشريكبهتسهيالتاعطايبهنسبتدرخواست،زمانازماه

لحداقباخارجیگذارسرمایهحضوربهمشروطصندوق،ضوابطاساس

.نمايداقدام،نیازموردمنابعکلازدرصدچهلسهم

یتسهيالت صندوق توسعه ملی در ازای جذب سرمایه گذاری خارج



فرصتهای سرمایه گذاری خارجي



فرصت های اقتصادی

فرصت های فناوری

سبب توليد كاالها و خدمات جديد مي شوند

فرصت های بازار

بر اساس كشف آخرين نيازهاي ناشناخته مشتريان ظهور مي يابند

لقخجهتاطالعاتيوماديمنابعدربرگيرندهعينيموقعيت هاي•
جديدارزش هاي

.يندمي آوجودبهجامعهدراطالعاتتوزيعنتيجهدرفرصت هااين•



فرصت های سرمایه گذاری
.هزینه های اجرا تخمين زده شده است

.دوره اجرا و ساخت طرح تخمين زده شده است

.بازار محصول طرح بررسي شده است

.تكنولوژی، روش توليد و فرایند کار مناسب برای طرح بررسي شده است

.محصوالت رقيب و سهم بازار آن تخمين زده شده است

.مواد اوليه و نهاده های الزم برای توليد محصول و خصوصيات بازاری آن بررسي شده است

.مجوزهای الزم برای شروع فعاليت شناسایي شده و یا مراحل اخذ آن آغاز شده است

.موقعيت مكاني اجرای طرح و زمين، ساختمان، یا دفتر کار مورد نياز بررسي شده و یا در تملك است

.بخشي از سرمایه الزم برای پوشش هزینه ها تامين شده و برنامه تامين مالي برای بخش باقيمانده وجود دارد

.یك شخص حقيقي یا حقوقي با تجربه قبلي در صنعت مورد نظر به عنوان شروع کننده یا سرمایه گذار اوليه طرح وجود دارد



فرصتهای دارای

يمطالعات امكان سنج

بنگاههای توليدی

درحال فعاليت

بنگاه های توليدی

زیانده

شرکت های دولتي 

مشمول واگذاری 

انواع فرصت های سرمایه گذاری



شناسايي انواع فرصت هاي 
ورسرمايه گذاري در سراسر كش

تبديل فرصت هاي 
ه به سرمايه گذاري شناسايي شد

اضيانبسته هاي قابل ارائه به متق

ايجاد مشوق ها و جذاب نمودن 
بازار

مدیریت عرضه فرصت های سرمایه گذاری



ی همكاری با دستگاهها

دولتي ملي

همكاری با 

سازمان های استاني

مراجعه به 

شرکت های بزرگ
همكاری با بانكها

همكاری با 

شرکتهای مشاور

روش های شناسایی فرصت های سرمایه گذاری
توسط آژانس های تشویق سرمایه گذاری 



ارتباط با 
ر سفارتخانه ها د
ساير كشورها

استفاده از 
شركت هاي 

تسهيل گر

اتاق هاي 
بازرگاني

شبكه ها

روش های شناسایی سرمایه گذاران خارجی 



موسسات تجاری

كسب بيشترين سود

آژانس های تشویق سرمایه گذاری

بهلطمهعدمسلبيشرايطبهتوجه
عدمداخلي،گذارانسرمايهوتوليدات

شرايطومليوعمومي،منافعتهديد
...وتكنولوژيانتقالاشتغالزايي،

لیتفاوت بازاریابی آژانس های تشویق سرمایه گذاری م
با موسسات بازاریابی



بازاریابي 

اینترنتي

بازاریابي از 

طریق 

شرکت های 

بازاریاب 

بين المللي

برخی روش های بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری



Summryتكميل   Sheetاز طریق بخشNew Project   سایت

جمع آوری اطالعات جهت  www.iio.irگذاریفرصتهای سرمایه 

فرصتهای سرمایه گذاری در کشور

تها به بررسي اطالعات فرصتها و درج در بانك اطالعاتي و معرفي فرص

سرمایه گذاران بالقوه خارجي از طریق  سایت

شرکت در سمينارهای بين المللي به همراه صاحبان پروژه ها

 گذاری امكان برقراری جلسات حضوری با صاحبان فرصتهای سرمایه

و سرمایه گذاران بالقوه خارجي



الهام سخایی
رییس اداره خدمات و نظارت بر پروژه های سرمایه گذرای خارجی 

ایرانسرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی سازمان 


