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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
برخی از شرکت ها و دولت ها در زمان اوج تحریم ها،  همکاری بیشتری با ایران داشته و از تروریسم اقتصادی 
آمریکا تبعیت نکرده اند که الزم است در روابط آینده اقتصادی کشور اولویت داشته باشند و بالعکس آنها که 
خصومت ورزیده اند باید متنبه شده و مشروط به تعهد و جبران خسارت قبلی اجازه حضور در بازار ایران 
یابند. به عنوان مثال شرکت توتال فرانسه در فاز ۱۱ پارس جنوبی با تبعیت از تحریم آمریکا چند میلیارد دالر 

به کشور خسارت وارد کرد که نباید از این موضوع به سادگی گذشت.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
مالک شریعتی نیاسر - رضا آریان پور - روح اله نجابت - احمد محرم زاده یخفروزان - حسینعلی حاجی 
دلیگانی - علیرضا سلیمی - مهدی طغیانی - علی علیزاده مراغه - کیوان مرادیان کوچکسرائی - ابوالفضل 
ابوترابی - عباس مقتدایی - رسول فرخی میکال - مجید نصیرائی - سیداحسان خاندوزی - صدیف 
بدری - عبدالجالل ایری - روح اله متفکرآزاد - عباس گودرزی - علی اکبر بسطامی - جالل محمودزاده 
- علی اکبر علیزاده برمی - علیرضا عباسی - مجتبی توانگر - احمدحسین فالحی همدان - جعفر قادری 
- جالل رشیدی کوچی - حسین حق وردی - حبیب اله دهمرده - روح اله ایزدخواه - محمدحسین 
فرهنگی - حسین امامی راد - یعقوب رضازاده - جواد نیک بین - احمد دنیامالی - الیاس نادران - حبیب 
آقاجری - نصراله پژمان فر - بهروز محبی نجم آبادی - محمدحسین حسین زاده بحرینی - سلمان 
اسحاقی - علی خضریان - انور حبیب زاده بوکانی - عبدالکریم جمیری - جعفر راستی - الهویردی 
دهقانی - بهزاد علیزاده دهلران - موسی احمدی - یحیی ابراهیمی - کیومرث سرمدی واله - سیدجواد 
حسینی کیا - مهدی عسگری - محمدتقی نقدعلی - غالمحسین کرمی - سیدعلی یزدی خواه - رضا تقی 

پورانوری - محمدرضا رضائی کوچی - قاسم ساعدی - محمدرضا احمدی - کمال حسین پور 
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عنوان طرح:
حمایت از سرمایهگذاری خارجی ضدتحریمی

ماده واحده- به منظور فراهم سازی زمینه تحقق سرمایهگذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران واقعی 
بویژه شرکتها و دولتهایی که در زمان تحریمها همکاری بیشتری با جمهوری اسالمی ایران داشته اند، عقد 
قرارداد تجاری و بازرگانی بین کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و 
موسسات و شرکتهای تابعه آنها با شرکتها و طرفهای خارجی، عالوه بر قواعد و مقررات عمومی، منوط 

به رعایت قواعد زیر است:

۱. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به رغم تحریمهای خارجی (از جمله تحریم های یکجانبه آمریکا)، 
همچنان به تعامل تجاری خود با ایران ادامه داده اند، مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، مشمول برخی معافیت 

ها یا مشوقها خواهند شد.

۲. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برای اولین بار وارد تعامل تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی و 
حقوقی ایرانی میشوند، در صورت فسخ یک طرفه قرارداد در نتیجه تحریمهای خارجی (از جمله تحریم 

های یکجانبه آمریکا)، متعهد به پرداخت جریمه خواهند شد.

۳. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که تاکنون به موجب تحریمهای خارجی (از جمله تحریمهای یکجانبه 
آمریکا)، قرارداد با طرف ایرانی را یک طرفه فسخ کردهاند، در صورت تمایل به برقراری مجدد روابط تجاری، 

رعایت موارد ذیل در مورد آنها الزم االجرا است:

۳.۱. پرداخت کلیه ضرر و زیانهای مالی، تجهیزاتی و خدماتی وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی 
که در نتیجه خروج یک طرفه طرف خارجی از قرارداد، به اقتصاد و شرکتهای ایرانی وارد شده است (به عنوان 

درصدی از کل قرارداد آتی شرکت)

۳.۲. تعهد شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارائه تضمین و پرداخت جریمه در صورت اتخاذ تصمیم به 
فسخ یک طرفه قرارداد در نتیجه تحریمهای خارجی (از جمله تحریمهای یکجانبه آمریکا)، 

تبصره - عدم انعقاد قرارداد جدید، نافی تعهدات قبلی طرفهای خارجی به جمهوری اسالمی ایران (از جمله 
آزاد سازی اموال و دارائی های بلوکه شده و جبران کلیه خسارتها و عدم النفع های وارده) نیست.

۴. عقد قرارداد یا همکاری با اشخاص موضوع بندهای۱ و ۲ این قانون، نسبت به اشخاص موضوع بند ۳ 
اولویت دارد.
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۵. نظارت بر رعایت الزامات و حسن اجرای این قانون برعهده سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در مواقع 
ضروری به پیشنهاد باالترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در قرارداد با اشخاص خارجی و با موافقت شورای 
عالی امنیت ملی، عقد قرارداد تجاری با اشخاص خارجی بدون رعایت الزامات مطرح شده در این بند بالمانع 

است. 

۶. آیین نامه اجرایی این قانون (شامل میزان و نحوه پرداخت معافیتها، مشوقها و جریمه های مذکور) به 
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصاد و 
دارایی حداکثر ظرف مدت یک ماه، به تصویب هیات وزیران می رسد. دولت موظف است گزارش اجرای 
این قانون را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

شورای اسالمی ارائه نماید.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح حمایت از سرمایهگذاری خارجی ضدتحریمی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ☐    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ☐ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ██

ندارد. ☐ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ██

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


9

ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: ایجاد «معافیت و مشوق» برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بند ۱ 
طرح با عمومیت بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - باتوجه به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مبنی 
بر جلوگیری از تورم قوانین، الزم است مفاد این طرح در قالب الحاق به« قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران خارجی 

مصوب ۴/۳/۱۳۸۱» تنظیم و ارائه شود. 

۲- مقدمه طرح تقدیمی ناقص و فاقد دالیل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است و ضرورت قانونگذاری در آن تبیین 
نشدهاست. 

۳- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح در مقدمه بیان می شود و درج آن در متن 
طرح مناسب نیست. بنابراین در ابتدای طرح عبارت «به منظور» تا «داشته اند» باید حذف شود و به مقدمه توجیهی منتقل 

شود. 

۴- در بند(۱) عبارت «برخی معافیت ها و مشوق ها» دارای ابهام می باشد. 

۵- در سطر چهارم طرح تقدیمی عبارت «قواعد و مقررات عمومی» دارای ابهام می باشد. 

۶- در بند(۵) طرح پیشنهادی عبارت «این بند» به «این قانون» تغییر یابد. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


10

نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ☐   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
 -۱

۱-در مقدمه توجیهی الزم است به علل اهداف و منافع ارائه و تصویب طرح اشاره شود. در مقدمه این طرح صرفاً به صورت 
موردی برخی از خألها و ایرادات ذکر شده اما در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری به عمل نیامده است بنابراین مناسب است در 

مقدمه طرح ضمن رعایت اصول نگارش متون قانونی دالیل توجیهی آن به دور از نقص و اجمال ارائه گردد.

۲-در عنوان طرح کلمه سرمایه گذاری دوبار تکرار شده است.

۳-طرح تقدیمی فاقد قالب استاندارد است لذا با عنایت به ماده (۱۳۸) آیین نامه داخلی مجلس و با توجه به اینکه متن پیشنهادی 
دارای موضوعات مختلف است الزم است در قالب مواد متعدد تنظیم شود.

۴-مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن مناسب 
نیست لذا پیشنهاد می شود صدر سطر اول طرح که در مقام بیان اهداف و ضرورت ارائه طرح است از متن حذف و به مقدمه 

توجیهی منتقل شود.

۴-عبارت در مواقع ضروری مندرج در بند (۵) عبارتی کلّی مبهم و فاقد ضابطه ی تشخیص است که از این منظر مغایر ردیف (۱) 
بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی بر ضرورت قابل اجرا بودن قانون و همچنین مغایر ردیف (۳) بند (۹) سیاستهای 

مذکور مبنی بر ضرورت شفافیّت و عدم ابهام است.

۵-با توجه به تشابه موضوعی طرح پیشنهادی با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۴/۳/۱۳۸۱ با اصالحات و 
الحاقات بعدی پیشنهاد می شود طرح در قالب الحاق به قانون مذکور تنظیم و ارائه شود.

۶-در بند (۳.۲ ) حکم ارائه تضمین و پرداخت جریمه در مقابل اتخاذ تصمیم به فسخ ایجاد ابهام می کند زیرا این عملِ فسخ است 
که دلیل پرداخت جریمه است و نه صرف اتخاذ تصمیم به این عمل لذا الزم است عبارت اتخاذ تصمیم به از متن حذف شود.

۷-قاعدتاً یکی از بندهای پیش بینی شده در قراردادهای تجاری بحث پرداخت خسارتها و جریمه ها در صورت تحقق شرایط است 
لذا پرداختن به بحث جریمه ها در طرح پیشنهادی فاقد اثر است تنها اثری که می توان بر این حکم متصور شد این است که طراحان 
در پی مکلف نمودن دولت به پیش بینی جریمه ها در قراردادهای تجاری خارجی منعقده در آینده به موجب طرح مذکور هستند.

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :
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عنوان قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸ /۰۷ /۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب: 
۱۳۸۶/۰۷/۰۸

بخش های قانون: فصل اول –-ماده ۵ ـ

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ ==منقح ۱۳۹۹/۹/۱۶ 
مصوب: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۰۴ /۰۳ /۱۳۸۱ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۷/۲/۳۰ مصوب: ۱۳۸۱/۰۳/۰۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران مصوب ۳۰ /۱۰ /۱۳۷۱ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۸/۸/۲۲ مصوب: ۱۳۷۱/۱۰/۳۰

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری مصوب ۲۶ /۱۱ /۱۳۸۹== منقح ۱۳۹۷/۹/۱۱ مصوب: ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل چهاردهم-اصل 
یکصدو هفتاد و هفتم

عنوان قانون: اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران مصوب ۱۳۸۳,۰۴,۲۱==منقح ۱۴۰۰/۳/۱۱ مصوب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۸,۰۶,۰۴==منقح ۱۴۰۰/۳/۱۱ مصوب: ۱۳۸۸/۰۶/۰۴
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بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام مصوب: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

بخش های قانون: تمام متن
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