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 11/09/1398 تهیه گزارش تاریخ   مقررات  و  رویه اجرایی شناسه

 عنوان موضوع 
گییرار   عیی م شییین بینییی ترزیییا ارز بییرای واردات ریییر نقیی ی سییرمایهبررسییی مراتییت اعتییرا  بییه  

 خارجی شرکت های نوشا توسط بانک مرکزی

 کمیسیون صنعت و مع ن اتاق تبریز مرجع طرح موضوع 

 موضوع شرح  

در سیامانه ایامع تریار  تخصیی  ارز  پیش بینی  حسب درخواست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز، موضوع عدم  

 برای واردا  غیر نقدی سرمایه گذار خارای شرکت های نو پا در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. 

  ینقد ریغ  ایو   ینقد  هیانواع سرماشامل    ،یخارا  هیسرما،  یخارا  یگذار  هیسرما  تیو حما  قیتشو( قانون  1مطابق ماده )

 ذیل می باشد:شامل موارد  که  شودیبه کشور وارد م یخارا گذارهیکه توسط سرمااست 

بانی   دیییوایوه کیه میورد ت    انتقیا   طرق   گرید  ای  ینظام بانک  قیاز طر  ل،یکه به صور  ارز قابل تبد  یواوه نقد  -  الف

 شود، به کشور وارد باشد،رانیا یاسالم یامهور یمرکز

 زا ،یآال  و تره  نیماش  - ب

 ،یو کمک  یافزودن ه،یقطعا  منفصله و مواد اول  ،یدکیابزار و قطعا     - ج

 ،یو خدما  تخصص یو عالئم ترار  یاسام  ،یحق اختراع، دانش فن -  د

 ،یخارا گذارهیسود سهام قابل انتقا  سرما  -هی

 دولت.    یه بیموارد مراز با تصو  ریسا -  و

تولیدی تازه تاسیسی کیه هییگ گونیه سیابقه عملکیردی از صیادرا   هایواحد بنا به اظهارا  کمیسیون صنعت و معدن،

گیذار خیارای، بیا  برای ورود سرمایه غیر نقیدی سیرمایه  ،نماینداقدام به اذب سرمایه گذار خارای    یکهندارد، در صورت

 گردند.موااه می  در سامانه اامع ترار   مشکالتی

. حسیاب ارزی 2. خریید از سیسیتم بیانکی،  1براساس بخشنامه های بان  مرکزی در عملیا  ثبت سفارش گزینه های )

. ارز اشخاص واردا  در مقابل صادرا  خود و غیر( ثبت گردیده است تا واردکنندگان بیر اسیاس شیرایط 3واردکنندگان،  

 اقدام به واردا  نمایند. بان  مرکزی  و با تایید دنماینگزینه ها را انتخاب این یکی از  ،واردا  خود

خیود را بیه سیرمایه    و سرمایه گذار خیاراینماید  لیکن زمانیکه واحدی نوپا اقدام به مشارکت با سرمایه گذاران خارای  

به دلیل عدم پیش بینیی شیرایط ورود آورده غییر نقیدی متاسفانه  نماید،صور  غیر نقدی ) ماشین آال ( به کشور وارد 

سرمایه گذاران خارای در سامانه اامع ترار  امکان واردا  این سرمایه به کشور امکانپیذیر نمیی گیردد و مشیکالتی را 
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 برای واحد های نوپا ایراد کرده است.

به آورده های غیر نقیدی توسیط سیرمایه  یخارا یگذار هیسرما تیو حما قیتشوبا عنایت به اینکه قانون گذار در قانون 

گذاران خارای اشاره کرده است لیکن این موضوع در سامانه اامع ترار  توسط بان  مرکزی در نظر گرفته نشده است 

 و مانعی برای اذب سرمایه گذاری خارای محسوب می گردد.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

توسیط بانی    ایامع تریار   سیامانه  طرییق  سیرمایه گیذاران خیارای ازعدم پیش بینی ورود آورده هیای غییر نقیدی  

بییرای واحییدهای تولیییدی نوپییا  کییه در نتیرییهمرکییزی، مییانع ورود سییرمایه هییای غیییر نقییدی بییه کشییور مییی گییردد 

 مشکالتی در حوزه تامین مالی می کند.   

 

جلسه   یبن جمع

  خ یبه تار  یکارشناس

5 /9 /98 

توسط  یثبت آمار  یگواه  دییتا  ندیشده در فرا  رادیمشکال  ا"گفتگو استان با موضوع    یشورا  یالسه کارگروه کارشناس

 نیدگانیصینعت و معیدن اتیاق، نما  ونیسییاز کم  یندگانیبا حضور نما  زیدر اتاق تبر   05/09/98  خیدر تار  "یبان  مرکز

 .دیعامل استان برگزار گرد  یگمرک، بان  ها

سرمایه گذاران خارای از سامانه اامع ترار  توسط کمیسیون صنعت و معدن اتاق موضوع عدم ورود سرمایه غیر نقدی  

طرح گردید و با بررسی و تائید نمایندگان بان  های حاضر مقرر گردید موضوع در شورای گفتگوی استان طیرح موضیوع 

 گردد.

 شیشنهادات

رای بییه آورده هییای غیییر نقییدی بییا عنایییت بییه اینکییه قانونگییذار در قییانون تشییویق و حمایییت سییرمایه گییذاری خییا

دسییتورالعمل نحییوه ثبییت بانیی  مرکییزی سییرمایه گییذاران خییارای اشییاره کییرده اسییت، لییذا پیشیینهادمی گییردد  

در آورده هیای غییر نقیدی سیرمایه گیذاران خیارای    ،کیهنمایید  هیای میرتبط بیه نحیوی اصیالح   در سیامانه   اطالعا

 گردد.سامانه اامع ترار  توسط بان  مرکزی تائید  

فهرست مستن ات و 

 م ارک ششتوانه 

 یخارا یگذار  هیسرما تیو حما قیتشو. قانون 1

 مرتبط ی دستور العمل نحوه ثبت اطالعا  در سامانه ها. 2

 .رخانهیخطاب به دب زیصنعت و معدن اتاق تبر ونیس یکم 02/09/98مورخ  98/د614نامه شماره  . 3 

 


