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 قانون جمهوری ازبکستان در خصوص سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری 

مجلس قانونگذاری  به تصویب 1398آذرماه  18برابر با  2019دسامبر  9در تاریخ قانون این 

از سوی مجلس  1398آذرماه  23برابر با  2019دسامبر  14جمهوری ازبکستان رسیده و در تاریخ 

ماه  دی 4برابر با  2019دسامبر  25است. قانون مذکور همچنین در تاریخ سنا نیز تایید شده 

  به امضای رئیس جمهور این کشور جهت اجرا رسیده است. 1398

 اول. مقررات عمومی فصل

 . هدف قانون و حوزه کاربرد آن1ماده 

سرمایه گذاران خارجی و محلی  ،سرمایه گذاری های هدف قانون مزبور تنظیم مناسبات فعالیت

 می باشد. 

  ت سرمایه گذاری های تمرکزی را تنظیم نمی کند.اقانون مزبور مناسب

 مربوط به فعالیت های با حق امتیاز، انعقاد، اجرا و لغو قراردادهای تقسیم کاال،ظیم عملیات نت

یه، از جمله اوراق ار سرماصندوق های سرمایه گذاری، وام و سرمایه گذاری های خطرپذیر، باز

با قوانین ویژه  صوصی و دولت، مناطق ویژه اقتصادیو مناسبات حقوقی مشارکت بخش خ بهادار

 تنظیم می شوند. 

 . اسناد قانونی سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری2ماده 

قانون مزبور و سایر اسناد قانونی  شامل اسناد قانونی سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری 

 است.

متفاوت از اسناد قانونی  اگر در قراردادهای بین المللی جمهوری ازبکستان مقررات دیگر       

سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری آمده باشد، مقررات قرارداد بین المللی به کار برده 

 خواهند شد. 
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 اصلیمفاهیم . 3ماده 

 ذیل به کار برده می شوند:  مفاهیمور در قانون مزب

سرمایه گذاری ها برای  جذبمجموعه اقدامات مرتبط ویژه انجام و یا  :طرح سرمایه گذاری

 دریافت سود اقتصادی، اجتماعی و سایر سودها می باشد. 

از طرف سرمایه گذار جهت انجام اهداف معین بر عهده  کهتعهداتی  :تعهدات سرمایه گذاری

 شده است.  گرفته

ساختارهای الزم ایجاد و  شرایط تأمین جهتمجموعه اقدامات مرتبط  :سیاست سرمایه گذاری

 فعالیت ناشی از و بهره برداری منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ازبکستان، کشف سرمایه گذاری

 های سرمایه گذاری

 بهمرتبط  یگذار هیسرما یها تیفعال موضوع اقدامات از یا مجموعه :فعالیت سرمایه گذاری

 .ها یگذار هیسرما یاجرا

سفارش  مجریسرمایه گذاری را به عنوان که ی شخص :شرکت کننده فعالیت سرمایه گذاری

 دستور سرمایه گذار انجام می دهد. بهیا ها 

فعالیت سرمایه گذاری که در  کارگزارانبین  شدهموافقتنامه کتبی امضا  :قرارداد سرمایه گذاری

 ولیت طرف ها تعیین می شوند.ئآن حقوق، تعهدات و مس

، حقوق آنها، از جمله حق مالکیت فکری و ملموس و غیر ملموس منافع  :سرمایه گذاری ها

 کسبمی باشندکه از طرف سرمایه گذار جهت  (reinvestmentسرمایه گذاری های مجدد)

 پذیری وارد می شوند. حوزه های اجتماعی، کارآفرینی، علمی و غیره با شرایط ریسک در سود

 :مذکور به شرح ذیل می باشدو حقوق  منافع
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، سهام، اوراق یبانک ی ویژهها سپرده)از جمله ارزهای معتبر خارجی(، وجوه از جمله وجوه نقد  -

 و سایر اوراق بهادار؛قرضه، سفته 

 منقول و غیرمنقول )ساختمان ها، واحدها، دستگاه ها، ماشین ها و سایر ارزش های مادی( اموال-

علوم و دانش امتیاز انحصاری و یا غیر انحصاری ثبت اختراع  ، از جملهمعنویحقوق مالکیت  -

مهارت ها و تجربیات تولیدی، ضرورت ، در قالب مستندات فنی فنی، فناوری، تجاری  و غیرههای 

که از لحاظ قانونی در همچنین سایر ارزش های دهی تولید نوع خاصی از محصوالت  و سازمان

 ؛استمنوع نشده ازبکستان م

 را به منظور دریافت سود، وجوه قرضی و یا سایر منابع، سرمایه شخصی که فردی :سرمایه گذار

 سرمایه گذاری می کند. 

اتباع جمهوری ازبکستان،  اتباع خارجی مقیم جمهوری ازبکستان، اتباع  -داخلیسرمایه گذار 

بدون تابعیت، از جمله کارآفرینان انفرادی و اشخاص حقوقی که قصد انجام فعالیت سرمایه گذاری 

  را شامل می شود.را دارند، 

در حوزه ، هر گونه درآمد سرمایه گذاری  – (reinvestmentسرمایه گذاری مجدد)

، کارمزدهای ازهایامت و ایمزاسود سهام، ، بهرهاز جمله سود، کارآفرینی و دیگر اشکال فعالیت ها 

 تعمیر و نگه داری ، سایر پرداخت های کمک های فنی، ایواسطه 

سرمایه گذار  اقراضی وجوهمنابع مالی شخصی و یا  :سرمایه گذاری های مستقیم خارجی

 سرمایه گذاری می شوند.  ،پذیری بدون ضمانت دولت با شرایط ریسک کهخارجی 

، معنویمله حق مالکیت جمادی و غیرمادی و حقوق آنها، از  وجوه :سرمایه گذاری های خارجی

حوزه های اجتماعی،  درهمچنین سرمایه گذاری های مجددکه از طرف سرمایه گذار خارجی 

 کارآفرینی، علمی و غیره سرمایه گذاری می شوند. 
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کشورهای خارجی،  سرزمینیخارجی، نهادهای اداری یا  دولت های :سرمایه گذاران خارجی

یا  هابین کشور یسازمان های بین المللی تأسیس شده طبق موافقتنامه ها و سایر قراردادها

 های یا اتحادیه  ها ، سازمانها ص حقوقی، سایر شرکت، اشخامشمول حقوق بین الملل عمومی

 ،تأسیس شده بر اساس قوانین کشورهای خارجی، اتباع بدون تابعیت غیرمقیم جمهوری ازبکستان

 می باشند. 

که در آنها شرکتی  –جمهوری ازبکستان قلمرو با سرمایه گذاری خارجی در  یشرکت ها

باشد، شرکت با سرمایه درصد سهام یا میزان اولیه شرکت  15سرمایه گذاری های خارجی حد اقل 

 خارجی محسوب می گردد.

 . اصول اصلی سرمایه گذاری و فعالیت سرمایه گذاری4ماده 

 می باشد: به شرح ذیلاصول عمده سرمایه گذاری و فعالیت سرمایه گذاری 

 مشروع بودن -

 علنی بودنآشکار و -

 آزادی انجام فعالیت سرمایه گذاری -

 عدالت و برابری واحدهای فعالیت سرمایه گذاری  -

 گذاران هیسرما برابر در ضیتبع عدم -

 سرمایه گذار  صادق فرض پنداشتن -

اصول های اصلی اسناد قانونی ویژه سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری در تمام مراحل 

 انجام فعالیت سرمایه گذاری به کار برده می شوند.  روند
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( فعالیت سرمایه گذاری و Subject) کارگزار. سرمایه گذاری ها، 2 فصل

 ( سرمایه گذاریObject)موضوع

 . انواع سرمایه گذاری5ماده 

 سرمایه گذاری ها از لحاظ موارد استفاده به سه بخش تقسیم می شوند: سرمایه، مالی و اجتماعی. 

و بازتولید سرمایه های جهت ایجاد سرمایه گذاری هایی که  : سرمایه گذاری سرمایه ای

، از جمله برای ساختمان جدید، نوسازی، بازسازی، تجدید تجهیز فنی و (fixed capitalثابت)

  بکار می روند.مادی  اتهمچنین توسعه سایر اشکال تولید

 اوراق و ها رساختیز ،بزرگ یها شرکتسهام،  درسرمایه گذاری هایی که سرمایه گذاری مالی: 

  صورت می پذیرد. بهادار اوراق انواع ریسا و یدولت قرضه

مهارت ،  یانسان یها لیپتانس توسعه انجام شده در ییسرمایه گذاری ها :سرمایه گذاری اجتماعی

  غیر ملموس یکاالها گرید اشکال توسعه در همچنین و تولیدو تجربه  ها

 انجام سرمایه گذاری. نوع 6ماده 

 می باشند:  به شرح ذیلانواع سرمایه گذاری 

 تملکشرکت، از جمله بوسیله تأسیس اشخاص حقوقی یا مشارکت سهامی در سرمایه اولیه  -

 ؛(سهام) سهام و ییدارا

جمهوری  ساکنانتعهدات بدهکاری ایجاد و یا منتشر شده از طرف  انضمامخرید اوراق بهادار، به  -

 ازبکستان؛

دریافت امتیاز، از جمله دریافت امتیازات برای اکتشاف، طراحی، تدوین، استخراج یا بهره برداری  -

 قرارداد مشارکت در تولید؛از منابع طبیعی و همچنین مشارکت در 
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تراع، عالئم کاال، خ، حق تألیف، سند ثبت امعنویحق مالکیت  انضمام مالکیت، به کسب حقوق-

حسن )اعتبار تجاریشرکت ها،  عناوین و نام هایطرح های صنعتی، ، نشان های تجاری، الگوها

 ، و همچنین برای واحدهای تجاری و حوزه خدمات همراه با زمین های واقع شده آنها(نیت

 )از جمله بشرط اجاره( و سایر منابع طبیعی. از زمین ها کسب حق مالکیت و بهره برداری -

 قوانین نباشد.  مغایرسرمایه گذاران در شکل های دیگر می توانند سرمایه گذاری کنندکه 

 مختلف سرمایه گذاری انجام شود.  اشکالفعالیت سرمایه گذاری ممکن است بوسیله تلفیق 

 هیسرما عنوان به آنها تیصالح در رییتغ به منجرسرمایه گذاری ها  مجددو یا  اولیه تغییر شکل

 .شود ینم یگذار

 . منابع سرمایه گذاری7ماده 

 ذیل می باشد: به شرحمنابع سرمایه گذاری 

 اعتبارات، سهام و سایر اوراق بهادار؛ ضمامارز معتبر( و سایر منابع مالی، به ان انضمام)به وجوه نقد -

)ساختمان، تأسیسات، دستگاه، ماشین ها و سایر ارزش های مادی( و  امالک منقول و غیرمنقول-

 حقوق بر آنها

از جمله امتیاز انحصاری و یا غیر انحصاری ثبت اختراع علوم و دانش ، معنویواحدهای مالکیت  -

های فنی، فناوری، تجاری  و غیره در قالب مستندات فنی، مهارت ها و تجربیات تولیدی، ضرورت 

 سازماندهی تولید نوع خاصی از محصوالت

ا و سایر منابع طبیعی و همچنین سایر حقوق ناشی از حق حق مالکیت و بهره برداری از زمین ه -

 مالکیت

 فعالیت سرمایه گذاری موضوع. 8ماده 
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فعالیتی هایی حوزه اجتماعی، کارآفرینی، علمی و سایر  موضوع فعالیت سرمایه گذاری موضوعات

  که منع قانونی ندارند.

 عیارهایو م هااستاندارد بامطابق حداث و بهره برداری از موضوعاتی که ا در سرمایه گذاری

حقوق، آزادی و  الزامات قانونی نباشدبهداشتی، رادیوآکتیوی، اکولوژی، معماری، شهرسازی و سایر 

 .ممنوع می باشد را نقض نماید،، و منافع اشخاص حقوقی و حقیقی ها

 سرمایه گذاریفعالیت  کارگزار. 9ماده 

اتباع، کارآفرینان انفرادی، اشخاص حقوقی مقیم جمهوری ازبکستان، نهادهای تابعه قوه مقننه و 

مجریه، کشورهای خارجی، نهادهای اداری و منطقه ای کشورهای خارجی، سازمان های بین 

المللی و اتباع و اشخاص حقوقی خارجی و همچنین اتباع بدون تابعیت می توانند عامل سرمایه 

 شند. گذاری با

 . حقوق سرمایه گذار10ماده 

 حقوق سرمایه گذار:

میزان، نوع، شکل، حوزه و خطوط سرمایه گذاری را خود  انجام فعالیت، تعیین حقسرمایه گذار  -

 اشد؛بتا جایی که مغایر قوانین کشور نرا به صورت آزادانه و مستقل دارد  

 ؛یت سرمایه گذاریام فعالبا اشخاص حقوقی و حقیقی جهت انجانعقاد قرارداد  حق  -

فروش و یا خروج از کشور  همچنین حق سرمایه های خود، مدیریتبهره برداری و  مالکیت،حق  -

 فعالیت سرمایه گذاری  حاصل

از فعالیت سرمایه گذاری بعد از پرداخت مالیات، عوارض و سایر  مدیریت مستقالنه منافع حاصل -

  ؛پرداخت ها خوانده می شود( در نظر گرفته شده در قوانین)از این به بعد مالیات و ی پرداخت ها
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 یتعهدات جمله از، اعطاییبرای تأمین اجرای تعهدات  اموال و حقوق مالکیتحق بهره برداری از -

 .است شده گرفته نظر در شده گرفته قرض یوامها جذب یبرا که

 در صورت سلب مالکیت اجباری از آنها؛ سرمایه گذاران خارجی حق دریافت غرامت  -

 ولین آنها. ئو مسنهادهای دولتی اقدامات خالف قانون   در اثرحق دریافت خسارت وارده  -

 . تعهدات سرمایه گذار11ماده 

 می شود: سرمایه گذار متعهد 

 ؛پر داخت مالیات و عوارض -

 تعهدات قراردادی ؛انجام  -

سرمایه گذاری ها و »، «مبارزه علیه فساد اداری»، «رقابت» اصولرعایت الزمات قانونی از جمله  -

، «امنیت فنی»، «حمایت محیط زیست»، «شهرسازی»، «قانون کار»، «فعالیت سرمایه گذاری

 ؛«شرایط و مقررات بهداشتی»

 ؛یا اجرای نامطلوب شرایط قرارداد نتیجه عدم اجراپرداخت خسارت در  -

 ؛دولتتابعه قوه مقننه و مجریه نهادهای تام االختیار اختیارات  ارائه درخواست ها مطابق با -

 . حقوق مشارکت کننده فعالیت سرمایه گذاری12ماده 

 مشارکت کننده حق دارد:

 شرکت نمایند؛ ها حراج و فروشگاههای الکترونیکیدر مزایده های بورسی، مناقصه ها،  -

 رش های آنها جهت اجرای سفا انانعقاد قرارداد با سرمایه گذار -
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بر  نکهیا مگر ،سهیم نمایند یگذار هیسرما به نسبت خود تعهد انجام در را افراد ریسامی تواند  -

  اساس قرارداد مجاز نباشد.

 . تعهدات مشارکت کننده فعالیت سرمایه گذاری13ماده 

 :موظف استمشارکت کننده فعالیت سرمایه گذاری 

رقابت،  یقانون الزامات جمله از ، قانون توسط شده نییتع یارهایمع و نیقوان هنجارها، رعایت -

مبارزه علیه فساد اداری، سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری، قانون کار، شهرسازی و 

 ؛محیط زیست از حمایت

 ؛قراردادشرایط و بندهای انجام به موقع  -

 .قرارداد طیشرا اجرای ناقص ای اجرا عدمدر نتیجه  وارده خسارات پرداخت   -

 ؛مختار دولتیارائه درخواست ها مطابق با اختیارات نهادهای  -

 گذاری در فعالیت سرمایه گذاری .  قیمت14ماده 

بر قیمت کاال)خدمات و سرویس( بجز قیمت های تعیین شده  ،فعالیت سرمایه گذاری فراینددر  -

 قوانین، توافقی تعیین می شوند.  اساس

سرمایه گذاری می باشند، می توانند در مزایده های  موضوعقیمت کاال)خدمات و سرویس( که  -

 تعیین شوند.  مناقصه هابورسی، مناقصه ها و سایر 

قیمت دارائی های دولتی مورد فروش که در مزایده های بورسی، مناقصه ها و سایر فروش های  -

 عنوان به ها ییدارا نیا ینیتخم ارزشو  وزنیسازمان یافته تعیین می شوند، صرف نظر از قیمت 

   .شوند یم شناخته بازار متیق
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. ضمانت های دولتی حقوق واحدهای فعالیت سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه 3 فصل

 گذاری

 . ضمانت های حقوق واحدهای فعالیت سرمایه گذاری15ماده 

ولین آن ئکند. نهادهای دولتی و مسدولت حقوق واحدهای فعالیت سرمایه گذاری را تضمین می  -

د، را انجام می دهن مطابق قوانین فعالیت خود که فعالیت واحدهای سرمایه گذاری در نمی توانند

 دخالت کنند.

قوانین و مقررات در واحدهای فعالیت سرمایه گذاری تخلف ولین آنها ئاگر نهادهای دولتی و مس -

. اقدامات باید مستقیماً به خود اقدام کنندتیارات ، می توانند در چهارچوب اختشخیص دهندرا 

 رفع تخلف ارتباط داشته باشد. 

 ای مداخله یبرا یا هیپا عنوان به تخلفاز وجود  توانند ینم آنها مقامات و یدولت یهانهاد-

 سرمایه گذار ارتباط ندارد، قانونی یتهایفعال و یگذار هیسرمابا  گرکهید موارد در تیمحدود

 .کنند استفاده

تابعیت، محل  در خصوص و یا سرمایه گذاری  دولت تضمین می کند نسبت به سرمایه گذاران -

سرمایه گذار و یا سرمایه گذاری هیچ  اقامت، محل انجام فعالیت اقتصادی و همچنین اصالت کشور

 صورت نمی پذیرد. گونه تبعیضی

عالوه حقوق سرمایه گذار نباید حقوق و منافع قانونی سایر سرمایه گذاران را نقض بکند.  اعمال -

 و حقوق یدارا یتجار واحد کی( کننده مشارکت ، سهامدار) موسس عنوان به دولت ،اینبر

 .است( کنندگان شرکت ، سهامداران) نیموسس ریسا با برابر تعهدات

اصالح، تکمیل یا لغو اسناد قانونی مرتبط با تأمین امنیت ملی مقررات ماده مزبور جهت تصویب،  -

حقوق بین المللی تعیین می گردند، به کار برده  شده جمهوری ازبکستان که طبق موازین شناخته

 نمی شوند. 



 

11 
 

 

 . ضمانت های بهره برداری از منابع مالی )وجوه(16ماده 

ممکن است  به دست می آید از فعالیت سرمایه گذاری که فعالیت سرمایه گذاری موضوعدرآمد  -

بعد از پرداخت مالیات و عوارض مربوطه مجدداً سرمایه گذاری بشوند یا با صالحدید سرمایه گذار 

 به شیوه دیگر استفاده شود. 

 یگذار هیسرما یدارا یشرکتها حساب از وجوه یاجبار برداشت ای استفاده در تیمحدود -

 .شود انجام قانون در مقرر روال به منحصراً تواند یم یدولت یارگانها توسط یداخل و یخارج

 . ضمانت های انتقال آزاد منابع مالی17ماده 

بدون  توسط سرمایه گذاران بالعکسبه جمهوری ازبکستان و  خارجی یانتقال آزاد وجوه ارز

تبدیل ارز  و دیگر پرداخت ها ازجمله مربوطه های پرداخت مالیات ی به شرطونه محدودیتگهیچ

 .تضمین می شودتوسط دولت  بازپرداخت جهت

 باشند: موارد ذیلانتقال های وجوه مزبور باید ناشی 

 و اضافی جهت حفظ یا افزایش سرمایه گذاری های خارجی؛ اولیهوجوه   -

 درآمد کسب شده از فعالیت سرمایه گذاری؛   -

 ت خسارات وارده از طریق قانونی؛ منابع مالی دریافت شده باب  -

 پرداخت های انجام شده در چهارچوب اجرای شرایط قرارداد؛ -

 عایدات)وجوه( فروش تمام یا بخشی از سرمایه گذاری خارجی؛ -

 ؛داوریادگاه و پرداخت های ناشی از حل و فصل اختالفات، به انضمام هر گونه رائ د -

 حقوق و سایر پرداخت ها به کارکنان؛ -
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 منابع مالی دریافت شده از منابع دیگر از طریق قانونی.  -

  بکارگیری  دولت ازبکستان در چهارچوب قوانین و قراردادهای بین المللی جمهوری ازبکستان  با

ضد تبعیضی در موارد عدم قابلیت پرداخت، یا ورشکستگی شرکت با مشارکت سرمایه قوانین 

)طلبکار(، جرم های کیفری و یا تخلفات اداری انجام شده گذاری خارجی، یا نقض حقوق بستانکار 

وجوه  پرداختشخص حقیقی، یا در سایر شرایط الزم جهت توقف باز -از طرف سرمایه گذار

وجوه  انتقالطبق رای های دادگاه و یا دادگاه های حکمیت، می تواند  مبدا اصلیسرمایه گذار به 

 .درآورد قیتعل حالت بهسرمایه گذار به میهن اصلی را 

بعلت خاتمه سرمایه گذاری های خارجی  بازگشت ضمانت های. 18ماده 

 فعالیت سرمایه گذاری

خاتمه  فعالیت سرمایه گذاری خود در جمهوری ازبکستانبه سرمایه گذار خارجی حق دارد یک  -

 بدهد.

حق دارد دارائی های به صورت آزادانه فعالیت سرمایه گذاری  خاتمهسرمایه گذار خارجی بعد از  -

جهت انجام ارد نمودن ضرر وزیان شرط عدم وسرمایه گذاری به  از طریقخودرا به شکل وجه یا  

 بازگرداند.  به کشور مبدأ ،تعهدات سرمایه گذاری خارجی نزد دولت ازبکستان و یا سایر بستانکاران

 گذار هیسرما کی یبرا قانون در نامطلوب راتییتغ.ضمانت های 19ماده 

 داشتهسرمایه گذار و یا سرمایه گذاری ها ضرر و خسارت  رایاجرای آنها ب که یموارد در نیقوان

 .ستین بازگشت قابل باشد

 صورت نیا در کند، بدتر را یگذار هیسرما طیشرا ازبکستان یجمهور یبعدقوانین  که یصورت در

 یبرا یگذار هیسرما خیتار از سال ده ظرف می شده، اعمال یگذار هیسرما زمان در که یقانون

. سرمایه گذار حق دارد با صالحدید خود بخشنامه های قوانین اعتبار خواهد داشت گذاران هیسرما

 جدید را که شرایط سرمایه گذاری آن را بهتر می کند، به کار ببرد. 
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در موارد ذیل که شرایط سرمایه  هدر تاریخ سرمایه گذاری با اعتبار ده سال ی اعتبارادارقوانین 

  گذاری را بدتر می کند به کاربرده خواهند شد:

را سختتر می کند یا  مبدابازگرداندن وجوه سرمایه گذاری به  روند که یاضاف الزامات یمعرف -

 به، دهد را کاهش میکه باید به خارج از کشور حواله بشوند  میزان درآمد)سود( سرمایه گذار

اصل عدم تبعیض  کاربرد براساس را به مبدا گذار هیسرما وجوه گشتباز دولت که یموارد یاستثنا

عدم قابلیت پرداخت، ورشکستگی شرکت با مشارکت سرمایه گذاری خارجی، یا درموارد  قوانین را

نقض حقوق بستانکار )طلبکار(، جرم های کیفری و یا تخلفات اداری انجام شده از طرف سرمایه 

وجوه سرمایه گذار به میهن  گشتحقیقی، یا در سایر شرایط الزم جهت توقف بازشخص  -گذار

  دادگاه قضایی و داوری به حالت تعلیق درآورده است. نظراصلی طبق 

اضافی ویژه میزان سرمایه  الزاماتسرمایه گذاری و سایر  حجمبر  کمیمحدودیت های  اعمال -

اقل سرمایه گذاری های خارجی در شرکت های با میزان حد افزایشدر قالب ، از جمله ها گذاری

 .مشارکت سرمایه گذاری خارجی

محدودیت های مشارکت سهم سرمایه گذاری خارجی در سرمایه اولیه شرکت های  اعمال -

 جمهوری ازبکستان؛

تشریفات اضافی صدور و تمدید روادید سرمایه گذاران خارجی، همچنین سایر درخواست  اعمال-

 ه انجام سرمایه گذاری های خارجی.های اضافی ویژ

  در شرایط ذیل شروع می گردد: رگذا هیسرما یبراقوانین  نامطلوب راتییتغ برابر در ضمانت 

 از تاریخ ثبت دولتی شرکت؛  -تأسیس شرکت زمان  -

. کند یم نیتضم را تیمالک نیقوان ریسا ای تیمالک حق که یسند الزم االجرا شدن  خیتار زا -

جمهوری  ساکنانسایر اوراق بهادار منتشر شده از طرف  و سهام امالک، تملک زمان جمله ازاز

 آن در که ینهایزم همراه به یمسکون اماکن ، خدمات و تجارت حوزه در تیمالک حقوق ،ازبکستان
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 منابع و( اجاره براساس جمله از) نیزم از بهره برداری و تیمالک حق نیهمچن و اند، شده واقع

 یعیطب

از زمان اعتبار سند تأئید کننده کسب حقوق مالکیت معنوی، یعنی در کسب حقوق مالکیت  -

 تجاری عالئم  و نمونه های صنعتی، اسم اختراع، عالئم تجاری،ثبت ورقه حق ، چاپمعنوی، حق 

 ؛ (سرقفلی اعتیار تجاری) شرکت ها و نوآوری ها و همچنین و حق

اعطای امتیاز، به انضمام امتیاز اکتشاف، تهیه و تدوین، استخراج و از زمان ثبت قانونی توافقنامه  -

 یا بهره برداری از منابع طبیعی

همزمان با با دولت جمهوری ازبکستان ه قرارداد سرمایه گذاری منعقد تاریخ الزم االجرا شدناز -

 تعهدات سرمایه گذاری  ادغام

فعالیت سرمایه گذاری در قلمرو جمهوری سند تأئید کننده انجام  الزم االجرا شدناز زمان  -

 قوانین و مقررات جمهوری ازبکستان نباشد. یر بامغادیگرکه  اشکالازبکستان، در سرمایه گذاری به 

مقررات ماده مزبور جهت تصویب، اصالح، تکمیل یا لغو اسناد قانونی مرتبط با تأمین امنیت ملی  -

حقوق بین المللی تعیین می گردند، به کار برده  شده جمهوری ازبکستان که طبق موازین شناخته

 نمی شوند. 

 . ضمانت های تأمین اصل شفافیت و آشکار بودن20ماده 

 یحقوق یامدهایپدارای  اند نشده منتشر عموم اطالع یبرا یرسم طور به که یعاد یحقوق اعمال

 ای یگذار هیسرما روابط میتنظ یبرا ییمبنا توانند ینم و اند نبوده االجرا الزم آنها رایز نیستند؛

 مندرج الزامات تیرعا عدم لیدل به یگذار هیسرما تیفعال موضوعات یبرا مجازات هرگونه اعمال

 . باشند آن در
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قوه های مقننه و مجریه محل متعهد می شوند از طریق رسانه های گروهی، از  ه نهادهای تابع 

 نهیزم در شده گرفته ماتیتصم و آنها مشارکت به مربوط اطالعات ،جمله در وب سایت رسمی

 .کنند منتشر را یگذار هیسرما

قوه های مقننه و ه فعالیت نهادهای تابع مربوط بهبه اطالعات  تیمحدود بدونامکان دسترسی 

اشخاص برای  مجریه و تصمیم و قوانین تصویب شده  از طرف آنها در حوزه سرمایه گذاری 

 هد شد. افراهم خوحقوقی و حقیقی 

 . حمایت از سرمایه گذاری21ماده 

قوانین و قراردادهای بین المللی جمهوری ازبکستان زا مطابق با حمایت از سرمایه گذاری دولت 

 تضمین می کند. 

سرمایه گذاری ها و سایر دارائی های سرمایه گذار ملی سازی)انتقال از مالکیت سرمایه گذار به 

 مالکیت دولت( نمی شوند. 

 بالیای  در شرایط اضطراری از جمله ها و سایر دارائی های سرمایه گذار بجزسرمایه گذاری 

مشمول سلب  مطرقبه،، اپیزوتی و سایر اوضاع غیر شیوع و اپیدمی ویروسیطبیعی، سانحه، 

 . مالکیت اجباری نمی شوند

 ازبکستان یجمهور رانیوز ئتیه توسط یگذار هیسرما تیمالک سلب و ضرورت مورد در میصمت

 :شود یم اتخاذ مشخص گردد، آنها یبرا تیمالک سلب ای الزام که یطیشرا بر مشروط

جهت حل و فصل که با میزان حد اقل سرمایه گذاری ها یا سایر دارائی های سرمایه گذار  -

 محدود شود؛ ذکوروظایف ناشی از حاالت ذکر شده در بخش سوم ماده م

 ؛تبیعض آمیز نباشد -
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ولت تضمین می کند پرداخت خسارات مزبور دمتناسب با ضرر وارده، سارت خهمزمان با جبران  -

 موقع انجام شوند. ه ب

 اقامه دعوی کند: های قضایی و داوریذیل به دادگاه  بر اساس مواردد سرمایه گذار حق دار

 قانونی بودن هدف انجام سلب مالکیت -

 سلب مالکیتحجم مورد نیاز   -

 سایر دارائی مورد سلب مالکیتارزیابی سرمایه گذاری و  -

 مطابقت پرداخت های خسارات -

 .شود یم دنبال( تیمالک سلب) استعالم نهیزم در یمحل و یدولت مقامات توسط که یا هیرو -

 ذاری و ریسک های سرمایه گذاران به طور داوطلبانه انجام خواهد شد.گبیمه سرمایه 

 از سرمایه گذاری ها تکمیلی حمایت-. ضمانت و اقدامات اضافی22ماده 

 

گذاری ها حاوی ارائه ضمانت ها از طرف  تکمیلی حمایت از سرمایه -ضمانت و اقدامات اضافی

های سرمایه گذاری، ایجاد رژیم ویژه مالیاتی و پروژه دولت ازبکستان،ارائه مساعدت در تأمین مالی 

و سایر اقدامات ناشی از  های سرمایه گذاری پروژه هایاجرای  بردولتی  نظارت پرداختی، انجام

 قرارداد سرمایه گذاری منعقد شده با دولت ازبکستان می باشد.

 تضاد قوانین. 23ماده 

در صورت عدم مطابقت مقررات قانون مزبور با سایر قوانین جمهوری ازبکستان یا   

قرار می مالک  است، تر مطلوب گذاران هیسرما یبرا که یمقرراتپیمان)قرارداد(های بین المللی، 

 .گیرد
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 . تنظیم دولتی فعالیت سرمایه گذاری 4فصل 

 . اهداف تنظیم فعالیت سرمایه گذاری از طرف دولت24ماده 

به سرمایه گذاری از طرف نهادهای تابع قوه مقننه و مجریه دولت  های فعالیت مقرراتتنظیم 

 دولت فیوظا انجام کننده نیتضمکه  صورت می گیرد سرمایه گذاریهای سیاست  منظور اجرای

 هیسرما راندمان شیافزا آن، یقلمروها و ازبکستان یجمهور یاجتماع - یاقتصاد توسعه جهت

 در یگذار هیسرما مختلف اشکال در یگذار هیسرما یبرا امن طیشرا کردن فراهم و یگذار

 . است ی ازبکستانجمهور

 .اصول و نحوه تنظیم دولتی فعالیت سرمایه گذاری25ماده 

  به صورت ذیل صورت می گیرد:  دولتی فعالیت سرمایه گذاریتنظیم 

 فعالیت سرمایه گذاری نظارتیحقوقی و  بهبودچارچوب -

ایجاد شرایط مساعد برای توسعه فعالیت سرمایه گذاری و ارائه ضمانت های دولتی جمهوری  -

 ازبکستان 

 ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق کوچک صنعتی -

 ثابت   دارایی هایارائه حق استهالک سریع  -

 ؛مقررات فنی الزامات و نیقوان ، هنجارها جادیا -

 ی از رقابت یتانجام اقدامات حما -

 .رداری از زمین و سایر منابع طبیعیشرایط مالکیت و بهره ب ایجاد -

مجاز نمی  ،شود یم بازار در آنها تسلط باعث کهانحصاری به سرمایه گذاران ارائه حقوق و قواعد  

 باشد. 
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 . نهاد تام االختیار دولت برای تنظیم سرمایه گذاری و فعالیت سرمایه گذاری26ماده 

خارجی جمهوری ازبکستان نهاد تام االختیار تنظیم دولتی سرمایه  تجارتوزارت سرمایه گذاری و 

 گذاری و فعالیت سرمایه گذاری محسوب می شود. 

 :به شرح ذیل می باشد اختیارات اصلی نهاد مزبور

ل مرتبط به ئل حقوقی، اقتصادی و سایر مسائارائه خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران در مسا -

 ؛ل پیش آمدهئفعالیت سرمایه گذاری و ارائه کمک و مساعدت الزم در حل و فصل مسا

دولت و هماهنگی فعالیت نهاد و سازمان های دولتی که  یکپارچهاجرای سیاست سرمایه گذاری  -

 ؛در حوزه تنظیم فعالیت سرمایه گذاری فعالیت دارند

جمهوری ارگان های دولتی، محلی و اقتصادی سرمایه گذاری  های همکاریاطمینان از تعامل و  -

همچنین با ازبکستان با مراجع ذیصالح خارجی، سازمان های مالی دولتی و بین المللی خارجی، 

 ؛ یهمکار یها پروژه و مناطقهماهنگی الزم و سرمایه گذاران خارجی با  ها شرکت

تأمین ارتباط دوجانبه با سرمایه گذار، مساعدت به مناطق و اشخاص حقوقی محلی در جلب  -

 ؛سرمایه گذاری هایتهیه پیشنهاد و سرمایه گذاری ها،تشکیل

 ؛بین المللی سرمایه گذاری نهادهایدفاع از منافع ازبکستان و مشارکت در  -

در حوزه جلب سرمایه گذاری، توسعه  جهت بهبود چارچوب نظارتیتهیه و تدوین پیشنهادات  -

 .گذاری در قلمرو جمهوری ازبکستان فعالیت سرمایهبهبود سرمایه گذاری و  فضای

 های در حوزه تنظیم سرمایه گذاری ها و فعالیت ارگان های دولتی. اختیارات 27ماده 

 سرمایه گذاری 

ذیصالح  هایهمکاری شعبات منطقه ای نهاد ادر چهارچوب اختیارات خود ب ارگان های دولتی

 دولتی تنظیم سرمایه گذاری و فعالیت سرمایه گذاری امور ذیل را انجام می دهد:
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 تحریکله جلب سرمایه گذاری ها جهت سیاست سرمایه گذاری در سطح محلی، از جم اجرای -

حمایت از  و سرمایه گذاری فضای بهبودمنطقه مربوطه کشور،  درگسترش حجم سرمایه گذاری 

 ؛مربوطه قلمرودر توسعه شرکت 

به سرمایه گذاری، همچنین واحدهای خالی مالکیت  مندنیازپروژه های  شناساییمطالعه و  -

 ؛منطقهو ظرفیت  هانیاز براساسدولتی  و زمین های 

، همچنین در صورت مرتیط هستند مستقیماً  به فعالیت سرمایه گذاران به مسائلی که رسیدگی -

 یگذار هیسرما جذب با کارآفرینی یها پروژه و ها طرح یاجرابرای پیشنهادات زوم ارائه ل

 ؛میمستق

اجرای بموقع و ثمربخش طرح های سرمایه گذاری، از جمله با شناسایی عواملی که مانع  -

مربوطه و انجام اقدامات سریع جهت حل و فصل  قلمرومشارکت سرمایه گذاری های خارجی در 

 ؛آنها

 مربوطه بر اساس قلمروشده به اقتصاد  جذبسرمایه گذاری های از استفاده  کارایی افزایش -

و همچنین انجام تعهدات  خارجی مشارکت سرمایه گذاریبا  های تحلیل فعالیت شرکت تجزیه و

 مایه گذاری از طرف سرمایه گذاران؛سر

 قلمروسرمایه گذاری  زمینه های همکاریتنوع سازی مت متوسعه و  جهتتهیه پیشنهادات  -

 سود متقابل؛و شرکت های خارجی بر اساس  ها ، آژانسها ،صندوقها مربوطه با بانک

سرمایه  جذبمربوطه واقدامات  قلمروسرمایه گذاری به  ذبج های عمدهدستورالعمل اجرای  -

  .شرایط مطلوبترین گذاری های خارجی برای ایجاد

 سرمایه گذاری جذب. وظایف نهادهای دولتی ویژه 28ماده 
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نهادهای ذیصالح دولت در حوزه تنظیم سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری، سایر نهادهای 

سرمایه گذاری ها، انجام و  جذبهای تابعه قوه مقننه و مجریه دولت به منظور دولتی و نهاد

 حمایت از آنها امور ذیل را انجام می دهند:

 ؛سرمایه گذاری در جمهوری ازبکستانو شرایط فعالیت امکانات  اطالعات مربوط بهتهیه و پخش  -

و مساعدت در حل و فصل  غیرهبه سرمایه گذاران در مسایل حقوقی، اقتصادی و ارائه مشورت  -

 مسائل و مشکالت پیش آمده؛

 نمایندگی جمهوری ازبکستان در مسائل مربوط به حوزه سرمایه گذاری های خارجی. -

 . اختیارات نهادهای دولتی در حوزه نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران29ماده 

گذاری  توسط سرمایه گذاران  انطباق الزمات قانون سرمایه گذاری و فعالیت های سرمایهنظارت بر 

در چهارچوب اختیارات آنها انجام خواهد  و االختیار دولت جمهوری ازبکستان طرف نهادهای تام از

 شد. 

 را حفظ نماید. یتجار اسرار ،نظارتی فیوظا انجامهنگام  است موظفنهاد دولتی 

 سرمایه گذاری  های . حمایت دولت از سرمایه گذاری ها و فعالیت5فصل 

 . اهداف و اصول حمایت دولت از سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری30ماده 

ایجاد محیط مساعد سرمایه  هدفحمایت دولت از سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری با 

و  یصادرات یت، قابلرانهو نوآو جدید قابل رقابت ایجاد صنایع سرمایه گذاری در تحریکگذاری، 

استفاده از فناوری های نوین و ارائه با  به روز کردن صنایع موجودواردات، گسترش و  یگزینیجا

  تجربه مدیریتی جدید؛

 :ارائه می گرددذیل اری ها و فعالیت سرمایه گذاری به صورت حمایت دولت از سرمایه گذ
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 ؛مزایا و ترجیحات استفاده از -

 سرمایه گذاری؛ طرح بار مشترکاعتبرای تأمین  متمرکزتخصیص سرمایه گذاری های  - 

 ارائه حمایت مالی، مشاوره ای و اطالعاتی. - 

. ارائه کمک به سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه گذاری در همکاری آنها با 31ماده 

 نهادهای دولتی

تنظیم سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری به منظور ارائه مساعدت دولتی نهاد تام االختیار 

 تشکیل می دهد. « پنجره واحد»آنها با نهادهای دولتی سیستم  تعاملسرمایه گذاران در به 

دولت و شعبات آن در استان های کشور در حوزه تنظیم سرمایه گذاری ها و  رسمی مجازنهاد 

ارائه خدمات دولتی از  ،«پنجره واحد»سیستم  سازماندهیسرمایه گذاری به منظور  های فعالیت

 جمله از طریق مراکز خدمات دولتی را تأمین می نماید. 

 ذیل می باشد: اقدامات شامل« پنجره واحد»سیستم  سازماندهی

 ل خدمات جاری دولتی؛ئو ارائه مشاوره در مسا پذیرش -

 هت استفاده از خدمات دولتیجمساعدت در تهیه و ثبت اسناد الزم  -

 و سایر اسناد؛  الکترونیکی، درخواست دیجیتالی الکترونیکی مساعدت در ثبت امضای  -

 استفاده از خدمات دولتی   ی و محلی هنگامدولت ارگان هایسرمایه گذار در  مشایعت -

در اتخاذ سرمایه گذاری  یها نهاد تام االختیار دولت در حوزه تنظیم سرمایه گذاری ها و فعالیت

 حل در نانیکارآفر یها درخواست گرفتن نظر در یبرا ازبکستان یجمهور ریوز نخستتصمیمات 

 آنها مشارکت با ها پروژه یاجرا و یداخل و یخارج یها یگذار هیسرما جذب به مربوط مشکالت

 .کند یم کمک

 . حمایت مشاوره ای  و اطالعاتی32ماده 
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ازجمله نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولگری های جمهوری  ،دولتی محلی و اجراییهای نهاد

بین مالی ازبکستان در کشورهای خارجی، نمایندگی های جمهوری ازبکستان در سازمان های 

اختیارات خود به آنها کمک های مشاوره  ال مرتبط بئحل و فصل مشکالت و مسا فهدبا المللی 

 ای و اطالعاتی ارائه می دهند. 

 تام االختیار دستگاه ریاست جمهوری ازبکستان در حمایت از  نهادیارات . اخت33ماده 

 در حوزه فعالیت های سرمایه گذاری کارآفرینان مشروعحقوق و منافع 

دستگاه ریاست جمهوری ازبکستان)از این به بعد   کارآفرینان مشروعحقوق و منافع  مدافع نهاد

د(در حوزه فعالیت سرمایه گذاری امور ذیل را می شوخوانده  کارآفرینانحقوق  از حمایت نهاد

 انجام می دهد:

ل پیش آمده در ئهای سرمایه گذاری و شرکت های  سرمایه گذاری در خصوص مسا درخواست -

انجام فعالیت سرمایه گذاری در محوطه جمهوری ازبکستان را رسیدگی می کند و به  فرآیند

همکاری نهادهای تابعه قوه مقننه و مجریه دولت  جهت حل و فصل آنها توصیه های مربوطه ارائه 

 می دهد.

جلسه دادگاه قبل از  پیش آمده خارج از دادگاه و تا  شکالتبه سرمایه گذران در حل و فصل م -

 ک می کند؛کم

به رئیس  را تهیه وسرمایه گذاری  های سرمایه گذاری و فعالیتقانون  بهبودپیشنهادات  -

 جمهوری ازبکستان ارائه می کند؛

حمایت  اشکال و روش هایبه سرمایه گذار مسایل مربوط به حقوق و منافع قانونی آن، از جمله  -

 می دهد؛توضیح از آن 

را تحلیل و  ارگان های دولتی و محلی دادرسی هایار و نتایج سرمایه گذ درخواست تجدید نظر -

 بررسی می کند؛ 
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 مانع ای گذاران هیسرما حقوق نقضهنجارهای که موجب  و کند یم لیتحل و هیتجز را نیقوان -

 را ییها هیتوص ، بدست آمده جینتا براساس و کند یم ییشناسای انها است را تجار یها تیفعال

تهیه و تدوین  گذاران هیسرما مشروع  منافع از تیحما و ها یآزاد شده، نقض حقوق اعاده یبرا

 می نماید؛

حقوق، آزادی و منافع قانونی سرمایه گذار ارائه  اعادهبه نهاد مربوطه دولت توصیه های مربوط به  -

 ؛می دهد

 مدافع نهادبه در خصوص نتایج رسیدگی ها نهاد دولتی دریافت کننده توصیه های مربوطه  -

  ارائه می نماید.پاسخ کتبی  کارآفرینانحقوق 

 و یمحل و یدولت مقامات از را یاطالعات ، نانیکارآفر حقوق نهاد مدافع ، لزوم صورت در -

به استثنای اسرار دولتی و یا  ت،یمالک شکل از نظر صرف ها سازمان و موسسات شرکتها، نیهمچن

رسیدگی به درخواست های سرمایه گذار یا شرکت با  سایر اسرار حفاظت شده با قوانین، را برای

 مشارکت سرمایه گذاران، تقاضا می نماید.

سرمایه  های و ترجیحات حمایت دولتی از سرمایه گذاری ها و فعالیت امتیازات. 6فصل

 گذاری

و ترجیحات در حوزه حمایت دولتی از سرمایه گذاری و فعالیت  امتیاز.ارائه 34ماده 

 سرمایه گذاری

به اشکال و ترجیحات حمایت دولتی از سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری ها  امتیازات

 می باشند: ذیل

خرید یه گذار به قیمت ترجیحی و یا قیمت دولتی  یا حقوق مالکیت آنها به سرما امالکانتقال  -

 برابر صفر؛
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 پرداخت ها؛ دیگر در پرداخت مالیات و مزایاارائه  -

سوبسید و یارانه برای بهره های بانکی اعتبارات دریافت شده از طرف سرمایه گذار برای ارائه  -

 اجرای طرح های سرمایه گذاری.

 و ترجیحات با توجه به موارد ذیل ارائه می شوند: مزایا

 سرمایه گذاری؛ حجم -

 شرایط محل اجرای طرح سرمایه گذاری؛ -

 تصادی و ایجاد فرصت های جدید شغلی؛اجتماعی و اق مورد انتظاراثرات و نتایج  -

 اجرای طرح سرمایه گذاری. ی حوزه ها -

 .شود یم ارائه قانون در مقرر روال به ها  پرداخت سایر و اتیمال پرداخت یایمزا

سرمایه گذاری که در  های مزایای ارائه شده جهت حمایت دولتی از سرمایه گذاری ها و فعالیت

بر اساس مصوبه های شورای وزیران جمهوری قره  بخش اول ماده مزبور در نظر گرفته شده است،

تاشکند ارائه خواهند شد. از جمله مزایا به واحدهای مالکیت  یها و شهرداریلپاقستان، استانداراق

ری ها و شهرداری مشترک از محل بودجه جمهوری قره قلپاقستان، بودجه های محلی استاندا

 تاشکند ارائه می شود.

مناطق مربوطه را دارند، با توجه به  در مزایا و ترجیحات به سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری

 سطح یا درجه توسعه زیرساخت های منطقه مزبور ارائه خواهد شد.  

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تأسیس یافته است و طبق  جذبشرکت هایی که با برای  

، فعال هستند در بخش های اقتصادی  (خدماتحوزه تولید محصوالت ) درمصوب قانونی فهرست 

 شده نییتع ازبکستان یجمهور اتیمال قانون توسط که یروش به خاص یاتیمال یایمزا از استفاده

 . ، فراهم شده است.است
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 مالیاتی سرمایه گذاری. اعتبار 35ماده 

 که به نوعیحمایت از سرمایه گذاران به آنها اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری ارائه شود  به منظور

پرداخت  فرصت به سرمایه گذار مالیات دهندهکه در آن  استانجام تعهدات مالیاتی  مهلتتغییر 

 فراهم می کند.  مرحله به مرحله مبلغ اعتبار دریافت شده و درصدهای محاسبه شده را

 . سوبسید)یارانه( سرمایه گذاری36ماده 

 ارانهی تواند یم مزایاو همچنین ارائه  ن شرایط الزم مهندسی و ارتباطاتیبرای تأمیزبکستان دولت ا

 یبرا یگذار هیسرما حاتیترج قالب در شده ارائه یمال یها کمک قالب در را یگذار هیسرما

 ارائه نماید. یگذار هیسرما پروژه کی یاجرا

احداث شبکه های  الزم از طریقشرایط مهندسی و ارتباطاتی  در قالب یسرمایه گذار یارانه

 فعالیت سرمایه گذاری تأمین خواهد شد.  موضوعوصل کننده به خارجی مهندسی و ارتباطاتی 

 مالیاتی و گمرکی ارائه شوند.  مزایایسرمایه گذاری همچنین ممکن است به شکل  یارانه

 در تعاملسرمایه گذاری  های و فعالیتی ها اد تام االختیار دولت در زمینه تنظیم سرمایه گذارنه

وزارت دارائی جمهوری ازبکستان درخواست سرمایه گذار در خصوص ارائه سوبسید سرمایه  با

 و افراد یها درخواست درباره" ازبکستان یجمهور قانون توسط که یضوابط و روش بهگذاری را 

ازبکستان ی جمهور دولت به را یشنهادیپ و ردیگ یم نظر در شده، نییتع "یحقوق اشخاص

 پیشنهاد خودرا ارائه می کند. 

 غیرمتمرکز. سرمایه گذاری های 7فصل

 

 غیرمتمرکزسرمایه گذاری های  منابع. 37ماده 



 

26 
 

 :عبارتند از غیر متمرکزسرمایه گذاری های  منابع

 منابع مالی شخصی سرمایه گذار  -

 اعتبارات بانکی دریافت شده از بانک های خارجی بدون ضمانت جمهوری ازبکستان؛ -

 سرمایه گذاری های مستقیم خارجی.  -

تأمین  نباشند،  با قوانین منابعی که مغایر می توانند از سایر  غیرمتمرکزسرمایه گذاری های 

 . گردد

 مستقل انجام می شود. رتصواز طرف سرمایه گذار به  غیرمتمرکزمدیریت سرمایه گذاری های 

 غیرمتمرکز. تصمیم گیری انجام سرمایه گذاری های 38ماده 

از طرف سرمایه گذار، بانک تجاری، از  غیرمتمرکزدر خصوص انجام سرمایه گذاری های  تصمیم

 جمله بانک کشور خارجی گرفته می شود. 

 . بازرسی طرح های سرمایه گذاری39ماده 

 الزامات یاجرا در شوند، یم نیتأم رمتمرکزیغ یها یگذار هیسرما با که یگذار هیسرما یها پروژه

 بازرسی تحت موارد ریسا و سازیشهر ،یمعمار ،یستیط زیمح ،رادیولوژی ،یبهداشت ،یبهداشت

 قرار می گیرند. دولت 

اعتبارات بانکی تأمین مالی می شوند،  طریقطرح های سرمایه گذاری واحدهای کسب وکارکه از 

باید از لحاظ مقرون به صرفه بودن انجام طرح سرمایه گذاری مزبور از طرف بانک های تجاری 

 بازرسی شوند. 

 قرارداد سرمایه گذاری با دولت جمهوری ازبکستان انعقاد.  8فصل 

 قرارداد سرمایه گذاری با دولت ازبکستان انعقاد. نحوه 40ماده 
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 تأمین انجام تعهدات از طرف سرمایه گذاران خارجی  هدفدولت جمهوری ازبکستان می تواند با  

قرارداد سرمایه گذاری دارای ضمانت و اقدامات حمایت اضافی )مزیت هاو  ،بنابر توافق فیمابینبر 

  منعقد نماید.ترجیحات(

طرف دولت ازبکستان به  در صورت ارائه ضمانت و اقدامات حمایت اضافی)مزایا و ترجیحات(از

سرمایه  های سرمایه گذار خارجی در چهارچوب حمایت دولتی از سرمایه گذاری ها و فعالیت

 د سرمایه گذاری با دولت ازبکستان اجباری خواهد بود.قراردا انعقاد گذاری،

 سرمایه گذاری هنگامو پشتیبانی از سرمایه گذار خارجی  یضمانت های اضافی و اقدامات حمایت

 ارائه خواهد شد:  در حوزه های ذیل

در اقتصاد  پیشرفته، تحوالت فناوری رشد اقتصادی پایدار که ازدار  لویتوبه حوزه های ا -

 برخوردار باشند. کشور

و  ازبکستان یجمهور یصادرات لیپتانس گسترش و تیتقو از که دار تیاولو یها پروژه به -

  یجهان یاقتصاد روابط در تامین همگرایی آن

مزایای اضافی پرداخت مالیات و عوارض به شرکت های تأسیس یافته با مشارکت سرمایه 

ارائه می شوند و این مزایا نمی توانند نامحدود  مشخص شدهمدت  درگذاران خارجی تنها 

 باشند. 

ماده مزبور به هیچ وجه اعتبار قراردادهای سرمایه گذاری انعقاد شده بین سرمایه گذار)از  -

سایر واحدهای فعالیت سرمایه گذاری)از طرف دیگر(،از جمله نهادهای تابعه یک طرف( و 

تعهدات طرح های سرمایه گذاری و  تحقققوه مقننه و مجریه دولت به منظور تأمین 

همچنین اعتبار قراردادهای سرمایه گذاری که در چهارچوب حمایت دولت از سرمایه 

گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری، ارائه ضمانمت های اضافی و اقدامات حمایت )مزایا و 

می را درخواست نمی کند، محدود ن ترجیحات( دولت جمهوری ازبکستان از سرمایه گذار

 کند. 
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 قرارداد سرمایه گذاری با دولت جمهوری ازبکستان ین. طرف41ماده 

سرمایه گذار خارجی و دولت جمهوری ازبکستان از طریق نهاد تام االختیار تنظیم دولتی سرمایه  

گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری می توانند طرف های قراردادهای سرمایه گذاری انعقاد شده با 

 دولت جمهوری ازبکستان باشند. 

 ت جمهوری ازبکستان. شرایط قرارداد سرمایه گذاری انعقاد شده با دول42ماده 

 : با دولت جمهوری ازبکستان باید شامل موارد ذیل باشد قراردادهای سرمایه گذاری انعقاد شده

  ؛پروژه لیتکم و شروع طیشرا ، یگذار هیسرما حجم و هدف -

 مدت اعتبار و شرایط قرارداد سرمایه گذاری؛ -

 شرایط مقابله علیه فساد مالی و انحصار؛ -

سرمایه گذاری، تولید محصوالت،  گذار خارجی، از جمله حجمهدات سرمایه حقوق و تع -

و همچنین رعایت  بومی سازی، کیفیت محصول، حجم صادرات کاال و خدمات

رقابت،  الزامات قوانین، تعیین شده توسط قوانین از جمله و استانداردها هنجارها،قواعد

ذاری، قانون کار، قانون ، سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گبا فساد مالیمقابله علیه 

 شهرسازی و حفاظت محیط زیست؛

 تهیه تجهیزات مدرن و فناوریهای های نوین مطالبق با  تعهدات سرمایه گذار خارجی در -

 یاستانداردها و یانرژ یور بهره یبرا مدرن الزامات نیهمچن و یالملل نیب یاستانداردها

 .یطیمح ستیز

 اقدامات و ها نامه ضمانت ارائه جمله از ازبکستان، یجمهور دولت تعهدات و قوقح -

 و یگذار هیسرما نهیزم در قانون توسط که یموارد بر عالوه( حاتیترج و ایمزا) یتیحما

 .است شده نییتع یگذار هیسرما یها تیفعال
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 یاجرا بر یفن نظارت هیرو ، پروژه یاجرا یها برنامه ،یمال نیتأم منابع به مربوط اطالعات -

 .یگذار هیسرما پروژه

 ارائه گزارش های انجام تعهدات از طرف سرمایه گذار خارجی؛ مهلتو  فرآیند -

 جبرانشرایط قرارداد سرمایه گذاری، از جمله  اجرایدر برابر عدم ین ولیت طرفئمس -

ولین نهادهای ئبه سرمایه گذار خارجی در نتیجه اقدامات غیر قانونی مس هخسارت وارد

دولتی، همچنین حق انصراف یکجانبه دولت جمهوری ازبکستان از انجام تعهدات خود 

نامطلوب تعهدات سرمایه گذار  اجراییا  اجرابنابر شرایط قرارداد سرمایه گذاری در عدم 

 خارجی؛

 رات؛ییتغ جادیا فرآیند -

 ؛قرارداد فسخفرآیند  -

 ؛فرآیند مجوز، مکان و اختیارات -

مرتبط با نحوه، محل و مرجع رسیدگی اختالفات بین طرف های قرارداد سرمایه گذاری  -

 مفاد قرارداد

 پروژه یها یژگیو به بسته است ممکن ازبکستان یجمهور دولت با یگذار هیسرما نامه توافق

  :جمله از باشد، یگرید طیشرا شامل یگذار هیسرما

 های تولیدی و اجتماعی منطقه؛تعهدات متقابل طرف ها جهت رشد زیرساخت  -

 تحقق جهینت در که ازبکستان یجمهور از محصوالت صادرات یبرا یخارج گذار هیسرما قح -

 .است شده حاصل( درآمد) آن سود و محصوالت قرارداد طیشرا

تعهدات سرمایه گذار خارجی در برابر استخدام نیروی کار از بین اتباع جمهوری ازبکستان و  -

کارمندان سازمان تأسیس یافته  آموزش، شرایط بهره برداری از فناوری ها، همچنین آموزش آنها

 بعد از اتمام اجرای طرح سرمایه گذاری. 
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مزایا به سرمایه گذار در قراردادهای سرمایه گذاری با دولت جمهوری ازبکستان ارائه حقوق و 

 خارجی که موجب انحصار او در بازر می شود، ممنوع است. 

ارائه پیشنهادات انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با دولت جمهوری  شروع. 43ماده 

 ازبکستان

انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با دولت جمهوری ازبکستان از طرف  هایارائه پیشنهاد آغاز روند

 و یدولت تیریمد یها دستگاه همکاری نهادهای اسرمایه گذار خارجی به طور مستقل یا ب

 .شود یم انجام یتجار اشخاص ای یمحل ییاجرا مقامات ،یاقتصاد

سرمایه گذار خارجی برای انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با دولت جمهوری ازبکستان به طور 

مستقل یا به همکاری مبتکرین مربوطه طرح به نهاد تام االختیار تنظیم دولتی سرمایه گذاری ها و 

ر زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی، سازمان زیرمجموعه آن دفعالیت سرمایه گذاری یا 

 اسناد ذیل را تقدیم می کند:

نامه درخواست شامل اطالعات مربوط به انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و هدف انجام  -

موضوع فعالیت سرمایه گذاری، همچنین اطالعات مربوط به سابقه و  درسرمایه گذاری 

 تجربه انجام طرح های سرمایه گذاری)اگر وجود دارد(؛

 طرح و پیشنویس قرارداد سرمایه گذاری؛ -

ن شده بر معی سنجی فنی و اقتصادی  طرح کسب و کار که بر اساس مطالعات امکان  -

 .است گرفته قرار یرسبر مورداساس قوانین که توسط نهادهای مجاز

زیرمجموعه نهاد تام االختیار تنظیم سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری دولت یا سازمان 

 بررسی مورد در را یدولت مقامات یریگ جهیتن در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی، آن

، ارائه سرمایه گذاریپروژه حقوقی پیشنویس قرارداد سرمایه گذاری، ارزیابی اقتصادی و مالی 
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به  )مزایا و ترجیحات(به سرمایه گذاران خارجی جهت ارائه بعدی یضمانت ها و اقدامات حمایت

 دریافت می کند.به منظور بررسی آن  را  دولت جمهوری  ازبکستان

بین سرمایه گذار  مکتوبدولت ازبکستان، قرارداد سرمایه گذاری به شکل  همثبتبر اساس نتایج 

سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه خارجی و به شخصیت نهاد تام االختیار دولت در حوزه تنظیم 

 منعقد خواهد شد.بعنوان نماینده دولت جمهوری ازبکستان 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

قرارداد سرمایه گذاری امضا شده با دولت جمهوری ازبکستان از روز تصویب مصوبه تأئید قرارداد 

الزم االجرا  سرمایه گذاری از طرف رئیس جمهوری ازبکستان یا هیئت وزیران جمهوری ازبکستان

 باشد.در مصوبه مزبور مقررات و قواعد دیگر در نظر گرفته شده  مگر اینکه خواهد شد

هاد تام االختیار تنظیم دولتی سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری اجرای قرارداد سرمایه ن

 و نظارت می کند.  کنترلبا دولت جمهوری ازبکستان را  منعقد شده گذاری 

 با دولت جمهوری ازبکستان منعقد شدهقرارداد سرمایه گذاری  فسخ. شرایط 44ماده 

 هیسرما از دولت تیحما چارچوب در( حاتیترج و ایمزا) یتیحما اقدامات و یاضاف یها ضمانت

 یجمهور دولت با یگذار هیسرما قرارداد انقضاء با یگذار هیسرما یها تیفعال و ها یگذار

به نحوی که در این ماده مقرر گردیده است،  انقضاء از قبل است ممکن ای ابدی یم خاتمه ازبکستان

 .ابدی خاتمه

با دولت جمهوری ازبکستان ممکن است در موارد ذیل  منعقد شدهاعتبار قرارداد سرمایه گذاری 

 مقرر فسخ گردد:قبل از مدت موعد 

 ؛طرفینبا موافقت  -

 یکجانبه. -
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با دولت جمهوری ازبکستان از طرف سرمایه گذار  منعقد شدهاگر تعهدات قرارداد سرمایه گذاری 

، نهاد تام االختیار تنظیم سرمایه گذاری ها و اجرایی نگردد یا در حد الزم اجرا نشوندخارجی 

 ارسال ضرورت  فعالیت سرمایه گذاری دولت به سرمایه گذار خارجی ابالغیه کتبی در خصوص

 اصالحی به منظور گذار هیسرما پروژه شتریب یاجرا امکان( ای) و قیتعل کننده هیتوج اسناد

 ، ارسال می کند. ازبکستان یجمهور یجمهور دولت ئتیه با یگذار هیسرما توافق یاحتمال

 در خصوص تعلیقاگر سرمایه گذار خارجی ظرف سه ماه بعد از دریافت ابالغیه کتبی هیچ اسنادی 

، نهاد تام االختیار نکند ارائهرا  ،کننده امکان ادامه اجرای آنپروژه سرمایه گذاری و یا توجیه 

تنظیم سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری دولت به دولت جمهوری ازبکستان  

قرارداد سرمایه گذاری  فسخ پیش از موعدپیشنهادی)تقدیم نامه و یا معرفی نامه( در خصوص 

زبکستان دولت جمهوری ا نظربا دولت جمهوری ازبکستان را ارائه می دهد و بعد از دریافت  منعقده

توافققنامه سرمایه گذاری، به صورت یکجانبه ابالغیه فسخ قرارداد  در مورد فسخ پیش از موعد

 صادر می گردد.

سرمایه گذار  ،با دولت جمهوری ازبکستان منعقد شدهقرارداد سرمایه گذاری  فسخدر صورت 

نت های اضافی و ارائه ضمابه دلیل خارجی مبلغ مالیات و عوارض پرداخت نشده به بودجه کشور 

سرمایه های دولت در چهارچوب حمایت دولت از سرمایه گذاری ها و فعالیت  یاقدامات حمایت

 گذاری را پرداخت می کند. 

 توسطقرارداد سرمایه گذاری با دولت جمهوری ازبکستان  فسخ یکجانبه پیش از موعددر صورت 

ارض پرداخت نشده به بودجه کشور سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذار خارجی مبلغ مالیات و عو

دولت در چهارچوب حمایت دولت از سرمایه  یارائه ضمانت های اضافی و اقدامات حمایتبه دلیل 

 سرمایه گذاری را پرداخت می کند. های گذاری ها و فعالیت

با دولت جمهوری ازبکستان با موافقت طرف های قرارداد  منعقد شدهاگر قرارداد سرمایه گذاری 

 تعیین می شود.  ینبا موافقت طرفبعدی  تعهدات اجرای، فسخ گردد از موعدپیش 
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 . تعهدات دولت در برابر سرمایه گذاری های خارجی45ماده 

 امضا افرادیکه توسط  با سرمایه گذاران خارجی منعقدهدولت فقط در برابر تعهدات قراردادهای 

 .دارد مسئولیت اند، شده تأیید قانون در مقرر روش به که است شده

 ستین یخارج یگذار هیسرما جذب در ازبکستان یجمهور ساکنان تعهدات نسبت به دولت

 .شود نیتضم دولت توسط تعهدات نیا نکهیا مگر ، مسئولیت ندارد

 یها بنگاه و یخارج گذاران هیسرما تیفعال به مربوط یاضاف یها تیمحدود و الزامات جادیا

 و قانون مجریان ،یمحل یارگانها ،یدولت یارگانها توسط یخارج یها یگذار هیسرما با یاقتصاد

 .است ممنوع ها بانک ی ونظارت ینهادها

 . رژیم حقوقی سرمایه گذاری های خارجی9فصل

جمهوری ازبکستان برای سرمایه گذاران خارجی و  قلمرو. رژیم حقوقی در 46ماده 

 سرمایه گذاری های آنها

ارائه می  انهسرمایه گذاری های خارجی رژیم متساوی الحقوق و منصفبه سرمایه گذاران خارجی و 

 فیتعر میرژ از تواند ینم یمیرژ نیچنشود و امنیت و حمایت کامل و دایمی آنها تأمین می شود. 

 .باشد تر مطلوب ، ازبکستان یجمهور یالملل نیب معاهدات در شده

سرمایه گذاری های خارجی نمی تواند مساعدتر و یا برتر از رژیم مربوطه  برای رژیم حقوقی

  سرمایه گذاری از طرف اشخاص حقوقی و حقیقی جمهوری ازبکستان باشد.

 اصولقراردادهای بین المللی جمهوری ازبکستان، قوانین جمهوری ازبکستان ممکن است مطابق با

می تواند حاوی محدودیت ها و  ،الملل نیب حقوق شده شناخته یکل طور به یهنجارها و

حمایت از بهداشت  ی،اقتصادت ها برای سرمایه گذاری خارجی در حوزه های مشخص ممنوعی
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منافع امنیت ملی جمهوری از ، حیوانات و نباتات، محیط زیست و همچنین تأمین حمایت عمومی

  ازبکستان باشد.

قوانین جمهوری ازبکستان تضمین شده احیای حقوق و منافع نقض شده سرمایه گذاران که با 

 است، با قوانین و قراردادهای بین المللی جمهوری ازبکستان تنظیم می شود. 

 . حقوق سرمایه گذاران خارجی47ماده 

 مستقل طور به دارد حققانون مزبور،  10در ماده  مندرجسرمایه گذار خارجی همزمان با حقوق 

 جهینت در آمده بدست یصنعت یها طرح و ابزار یها مدل کشور، در شده ثبت اختراعات درباره

 .ردیبگ میتصم ازبکستان یجمهور در یگذار هیسرما یها تیفعال

اتباع کشورهای خارجی، از جمله به موسسان )مشارکت کنندگان(  -به سرمایه گذاران خارجی 

کارخانجات حوزه های تولید  احداثشرکت های با مشارکت سرمایه گذاران خارجی که برای 

در مصوبه  مصرحشرایط  بر اساسمحصوالت و یا ارائه خدمات ازبکستان سرمایه گذاری نموده اند، 

 به ترتیبی ساده اجازه اقامت صادرمی گردد.های رئیس جمهوری ازبکستان 

با مشارکت سرمایه گذاری خارجی  ها موسسان)مشارکت کننده( شرکت –سرمایه گذاران خارجی

و اعضای خانواده ایشان)همسر، والدین و فرزندان(ویزای مهمان « ویزای سرمایه گذاری»حق دارند 

مصوبه های رئیس جمهوری  بر اساس شرایط مصرح دراعتبار ویزای سرمایه گذاری  مدت دررا 

 دریافت نمایند. ،انازبکستان با امکان تمدید آن بدون خروج از محوطه جمهوری ازبکست

توسط وزارت جمهوری ازبکستان قلمرو خارج از سرمایه گذاران خارجی به ویزای سرمایه گذاری 

جمهوری ازبکستان از طرف وزارت کشور قلمرو داخلی  سرمایه گذاران واقع در  امور خارجه و برای

 صادر می شوند. 

وری ازبکستان را هیئت وزیران در جمه اجازه اقامتصدور ویزای سرمایه گذاری  و  فرآیند

 . معین می کندجمهوری ازبکستان 
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و همچنین اعضای خانواده  اجازه اقامتسرمایه گذاران خارجی دارای ویزای سرمایه گذاری و یا 

 ایشان حق دارند:

 جمهوری ازبکستان؛ قلمرواستخدام به کار در  -

 حقوق مساوی و برابر با اتباع ازبکستان جهت استفاده از خدمات پزشکی و آموزشی  -

 کسب و دریافت تحصیالت متوسط و عالی در موسسات آموزشی جمهوری ازبکستان. -

 کارمندان خارجی جذب. 48ماده 

فعالیت سرمایه به منظور اجرای سرمایه گذاری خارجی  سهمسرمایه گذاران و شرکت های با  

گذاری حق دارند با اتباع هر گونه کشور خارجی و اشخاص بدون تابعیت غیر مقیم جمهوری 

قرارداد کاری انعقاد کنند. اشخاص مزبور حق دارند با دریافت روادید مکرر  نهازبکستان به طور آزاد

 مربوطه به جمهوری ازبکستان وارد شوند و به مدت اعتبار قرارداد کاری در ازبکستان بمانند. 

ل دستمزد، ارائه مرخصی، حقوق بازنشستگی کارمندان کشورهای خارجی باید در قراردادهای ئمسا

ه این کارمندان از طرق قانونی کاری با هر کدام ازآنها بررسی شوند. حقوق و سایر درآمدهای حاصل

 چیه بدون سایر پرداخت های تصریح شده در قوانین، و اتیمال پرداخت از پس تواند یم

 .شود منتقل کشورها ریسا به آنها توسط یتیمحدود

سرمایه گذار و یا شرکت با سرمایه گذاری خارجی می تواند پرداخت های حقوق بازنشستگی 

 . نمایدحواله محل اقامت دائم او کارمند خارجی را به صندوق های مربوطه کشور 

 . تردد آزاد49ماده 

فعالیت سرمایه گذاری  به دلیلسرمایه گذاران خارجی، نمایندگان و کارمندان آنهاکه در ازبکستان 

 جمهوری ازبکستان رادارند. قلمرو، حق تردد آزاد در اقامت دارنددر قلمرو جمهوری ازبکستان 
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 ، شود اعمال ازبکستان یجمهور یمل تیامن نیتضم یبرا صرفاً تواند یم یخاص یها تیمحدود

 براساس قوانین باشد. تردد آزاد در ییها تیمحدود نیچن نکهیا بر مشروط

 . بیمه سرمایه گذاری ها50ماده 

را  سرمایه گذاران می توانند از حمایت بیمه ای هر گونه شرکت بیمه گری که از طریق قانونی خود

المللی، آژانس های سازمان های بین  نمایند.، استفاده فعالیت داردجمهوری ازبکستان  قلمرودر

خارجی، سایر شرکت های بیمه گری می تواند سرمایه گذاری ها را در برابر خطرات سیاسی و 

 سایر خطرات بیمه نمایند.

شرکت های بیمه گری که سرمایه گذاری هارا بیمه می کنند، در برابر تعهدات جمهوری ازبکستان 

 یندر قراردادهای طرف مصرحه، بجز موارد پاسخگو نیستند. دولت در برابر تعهدات شرکت های بیم

 ها، پاسخگو نیستند. 

ریسک های سیاسی و سایر ریسک در برابر بیمه سرمایه گذاری حمایت و ضمانت های بیمه ای 

 :پوشش می دهدهای ذیل را 

، همچنین هر گونه اقدامات قانونی و اداری موجب سلب مالکیت و تملک اجباری، تسلب مالکی -

 کنترل بر آن یا درآمدهای حاصله از آن؛ازدست دادن 

 محدودیت حواله ارز معتبر به خارج از کشور؛ اعمال -

 مناسبات قراردادی سرمایه گذاران؛ درولین آنها ئو مسدخالت ارگان های دولتی و محلی  -

 جنگ ها، شورش های مردم و سایر حوادث مشابه؛ -

مرتبط با سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های سایر انواع ریسک های سیاسی و سایر ریسک های -

 خارجی.

 سرمایه گذاری خارجی  های دارای. شرکت 10فصل 
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 سرمایه گذاری خارجیهای دارای . فعالیت شرکت 51ماده 

جمهوری ازبکستان شرکت های با مشارکت سرمایه رو سرمایه گذاران خارجی می توانند در قلم

قوانین و  بر اساستمام حقوق، ضمانت ها و مزایا ارائه شده گذاری خارجی را تأسیس نمایند و از 

 قراردادهای بین المللی جمهوری ازبکستان برخوردار باشند.

 شرکت با سرمایه گذاری خارجی حق دارد امور ذیل را انجام دهد:

حق افتتاح، استفاده و مدیریت حساب بانکی به هر ارزی و در همه بانک های قلمرو  -

  آنمهوری ازبکستان و یا بانک های خارج از ج

  دریافت و پرداخت وام ها به ارز خارجی. -

مجموعه شرکت دیگر زیر  های، شعبات، نمایندگی و ساختارتابعه. شرکت های 52ماده 

 سرمایه گذاری خارجیدارای 

شرکت با مشارکت سرمایه گذاری خارجی می تواند در قلمرو جمهوری ازبکستان شرکت های 

 زیرمجموعه ایحقوقی و همچنین نمایندگی ها و سایر ساختارهای  یت، شعبات با حق شخصابعهت

 ، را تأسیس نماید. غیر حقوقی 

 شرکت های با مشارکت سرمایه گذاری خارجی انجمن های تجاری. 53ماده 

 یها انجمن ریسا و ها انجمن داوطلبانه توانند یم یخارج یها یگذار هیسرما با ییشرکتها

 یها انجمن در کامل عضو کی عنوان به نیهمچن و کنند جادیا ازبکستان یجمهور در را یتجار

 .باشند موجود یتجار

 . فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی54ماده 

 انحاللفعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی، از جمله تأسیس، فروش، تجدید سازمان یا 

، شعبات و سایر  زیر مجموعه ای خارجی، شرکت های کت سرمایه گذاریشرکت های با مشار
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اقتصادی، تشکل صندوق های شرکت با مشارکت سرمایه  انجمن هایساختارهای آنها، همچنین 

گذاری خارجی، انعقاد قراردادهای اجاره و سایر قراردادها، با قوانین و قراردادهای بین المللی 

 جمهوری ازبکستان تنظیم خواهند شد. 

 پرداخت می کند.  را عوارضو سایر  ها با مشارکت سرمایه گذاری خارجی مالیات شرکت های

باید از محل  خارجیمخارج و هزینه های شرکت با مشارکت سرمایه گذاری خارجی به ارز  کلیه

 ارزی که بر اساس قانون مجاز تلقی می گردد، منابععایدات ارزی شخصی  و همچنین از سایر 

آنها ممکن است همچنین در چهارچوب فعالیت اتحادیه ها و سایر  جی خار ارز تأمین شوند. 

 تأمین شوند.  ،سازمان های مشابه تأسیس شده

 را واردات و صادرات اتیعملشرکت های با مشارکت سرمایه گذاری های خارجی به طور مستقل 

. برای صادرات محصول شخصی شرکت های با مشارکت دهند یم انجام یقانون الزامات با مطابق

الزم نمی باشد و از لحاظ میزان صادرات محصول  مربوطهسرمایه گذاری خارجی مجوزهای 

 محدودیت ایجاد نمی شوند. 

 ازبکستان یجمهور یجمهور قانون مطابق هستند یخارج یگذار هیسرما یدارا که ییشرکتها

 نییتع روش. کنند وارد خود یدیتول یازهاین یبرا مجوز بدون را خود محصوالت دارند حق

 ئتیه توسط خودشان یازهاین یبرا شرکتها توسط یواردات یکاالها و یصادرات ، یدیتول یکاالها

 .شود یم نییتع ازبکستان یجمهور رانیوز

 یبرا یخارج یگذار هیسرما یدارا یشرکتها توسط ازبکستان یجمهور به شده وارد موالا

 یجمهور قانون توسط که یروش بهثبت دولتی از زمان  به مدت دوسال ، دخو یدیتول یازهاین

که جهت تأمین  اموالیاز پرداخت عوارض گمرکی معاف می شوند.  ،است شده نییتع ازبکستان

خارج از نیازهای شخصی سرمایه گذاران خارجی، اتباع کشورهای خارجی و اشخاص بدون تابعیت 

با سرمایه گذاران خارجی در جمهوری منعقد شده جمهوری ازبکستان که طبق قراردادهای کاری 

 ، از پرداخت عوارض گمرکی معاف می شوند.         اقامت دارند
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 اختراعاتصنعتی متعلق به سرمایه گذاران خارجی و ثبت  طرح های معرفیو  اتتراعخثبت ا

 که یروش بهبه عنوان سرمایه گذاری وارد می شوند، سرمایه گذاری خارجی که دارای شرکت های 

 .شود یم انجام است شده نییتع قانون در

و استفاده از  نحوه تشکیلسرمایه گذاری خارجی  فهرست دارائی های شرکت، دارای شرکت های 

 را به طور مستقل تعیین می کند.  آنها

سرمایه گذاری خارجی  برای اجرای طرح سرمایه گذاری حق دارند زمین های شرکت های دارای 

اقل به مدت درخواست شده برای اجرای سال، ولی حد 50غیر قابل کشت کشاورزی را به مدت 

 اجاره بکنند. ،طرح سرمایه گذاری طوالنی مدت

 نییتع قانون توسط که یطیشرا و موارد در می توانند سرمایه گذاری خارجی دارایشرکت های  

 .دریافت نمایند نیزم است شده

به شخص دیگر منتقل می شود، حق  با وسایل موجودوقتی حق مالکیت ساختمان و تأسیسات 

به شخص دیگر منتقل قانون تعیین شده  توسط که یطیشرا و وهیش بهبهره برداری از زمین نیز 

 می شود. 

انجام  توافقات مربوطهارائه ملک به سرمایه گذاران خارجی برای اجاره از طرف موجر بر اساس 

 خواهد شد. 

قانون کار جمهوری بر اساس سرمایه گذاری خارجی دارای مناسبات کاری کارمندان شرکت های 

 ازبکستان تنظیم خواهد شد.

 قانون توسط یخارج یگذار هیسرما یدارا یها شرکت کارمندان یبرا یبازنشستگ یمستمر

 .شود یم میتنظ

 تعهدات تضمین. 55ماده 
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 تضمینخود می توانند برای و حق مالکیت  اموالاز سرمایه گذاری خارجی  دارایشرکت های 

الکیت حقوق م در این زمینه می توان به وام استفاده کنند. جذبتمام انواع تعهدات، از جمله برای 

، حق مالکیت  مسکونی و زمین های واقع شده آن همچنین اماکنبر واحدهای تجاری و خدمات و 

 . استفاده کردتعهدات  تضمینبه عنوان  مالکیتو سایر حقوق  تجهیزاتبر بنا، تأسیسات، 

 تضمینبه عنوان  موقعیت مکانی آنهاسرمایه گذار خارجی صرف نظر از  کلیه اموال و حق مالکیت

 اشند.قابل استفاده می بتعهدات سرمایه گذار 

 سرمایه گذاری خارجیسازماندهی مجدد یا انحالل شرکت دارای . 56ماده 

مجدداً ممکن است در قوانین  طبق روال مقررسرمایه گذاری خارجی  دارایشرکت های 

 شوند.سازماندهی و یا منحل 

به میزان  زمان مقرررا در مدت  سرمایه گذاری خارجی که سرمایه اولیه خود دارایشرکت های 

حد اقل معین میزان به  آن را  می توانند ،شکل نداده انددر اسناد تأسیس شرکت، معیین شده 

یا شکل حقوقی و  ولی کمتر از میزان تعیین شده در قانون نباشد شده در قوانین کاهش دهد

 سازماندهی خودرا تغییر بدهند.

بخش  مالیات تعلق می گیرد.انحالل، دارائی های شرکت با سرمایه گذاری خارجی در صورت بر 

ام آنها سه متناسب باباقی مانده دارائی ها بین مشارکت کنندگان شرکت با سرمایه گذاری خارجی 

  شرکت رویه دیگری مقرر شده باشد. لیتشک اسناد در نکهیا مگردر شرکت تقسیم خواهد شد 

، حق دارد سهم سرمایه گذاری خارجی یا انصراف شرکت با انحاللسرمایه گذار خارجی در صورت 

 خود در دارائی های شرکت را به شکل وجه یا به شکل کاال طبق ارزش بازاری بازگرداند. 

شرکت با سرمایه گذاری خارجی تأمین حقوق ومنافع کارمندان  انحاللتجدید سازمان یا  هنگام

 شد. ، تضمین خواهد فسخ شده شرکت که قراردادهای کاری آنها
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 . انجام فعالیت سرمایه گذاری در خارج از جمهوری ازبکستان11فصل 

حقوقی در خارج از جمهوری حقیقی و . فعالیت سرمایه گذاری اشخاص 57ماده 

 ازبکستان

جمهوری ازبکستان حق دارند فعالیت سرمایه گذاری خودرا در  اتباع -اشخاص حقیقی و حقوقی

 خارج از جمهوری ازبکستان انجام دهند. 

کشور خارجی طبق قانون مزبور، اسناد قانونی کشور مورد  قلمروتنظیم سرمایه گذاری ها به 

 سرمایه گذاری، همچنین قراردادهای بین المللی جمهوری ازبکستان انجام خواهد شد. 

 . فعالیت سرمایه گذاری خارج از جمهوری ازبکستان58ماده 

در خارج از جمهوری فعالیت سرمایه گذاری  انجام جمهوری ازبکستان حق دولتینهادهای 

 در سرمایه اولیه اشخاص حقوقی در ازبکستان یجمهور اموال یگذار هیسرما. را دارندازبکستان 

  دولتی مجاز به وکالت وی انجام می شود.اموال یا ارگان کشورهای خارجی با موافقت صاحب 

سرمایه گذاری ها به خارج از هدایت  هنگام. اشکال فعالیت سرمایه گذاری 59ماده 

 ازبکستان جمهوری

جمهوری ازبکستان در خارج از جمهوری  اتباع -فعالیت سرمایه گذاری اشخاص حقوقی و حقیقی

 ازبکستان ممکن است در اشکال ذیل انجام شوند:

 اتباع -حقوقی حقیقی و تأسیس اشخاص حقوقی با مشارکت سرمایه گذاری های اشخاص  -

نمایندگی و سایر ساختارهای  شعبات، ،زیرمجموعهجمهوری ازبکستان و همچنین شرکت های 

 کشور خارجی؛ الزامات مقررات قانونیبا رعایت  تابعه

 کسب مالکیت یا حقوق مالکیت -
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 قوانین کشور خارجی و قراردادهای بین المللی جمهوری ازبکستان. با مغایر کلیه اشکال دیگر -

 .  مقررات نهائی12فصل 

 فعالیت سرمایه گذاری فسخیا تعلیق ، کردن محدود

ممکن است با تصمیم سرمایه گذار، نهاد تام فعالیت سرمایه گذاری  تعلیق یا فسخ،کردنمحدود

 االختیار دولتی یا با حکم دادگاه انجام بشود. 

 موارد زیر اتخاذ می شود:فعالیت سرمایه گذاری در محدودکردن،تعلیق یا فسخ تصمیم 

 اعالم و شناخت قانونی ورشکستگی سرمایه گذار؛ -

 یسالمت و یزندگ یبرا یواقع یدهایتهد ریسابیمارهای واگیر وبروز اوضاع غیرمترقبه، ایپیدیمی، -

 .مردم

قراردادهای منعقد در قرارداد سرمایه گذاری، از جمله  مندرجتعهدات  فاحشعدم اجرا و یا نقض  -

 با دولت جمهوری ازبکستان؛ شده

زیست محیطی، بهداشتی، رادیولوژی،  شرایطی که می تواند منجر به نقض قوانینشناسائی  -

و حقوق و منافع قانونی اشخاص حقیقی ، قانون در شده نییتع الزامات ریسا و معماری و شهرسازی

 انجام فعالیت سرمایه گذاری.در حقوقی 

به مدت حد  یگذار هیسرما یتهایفعال قیتعل ت،یمحدود موارد یاستثنا به)تعلیق ، کردن  محدود

بروز اوضاع غیرمترقبه، ایپیدیمی،بیمارهای واگیر پیشگیری از بروز در ارتباط با اکثر ده روز کاری 

 منجر به فعالیت سرمایه گذاری که فسخ(یا مردم یسالمت و یزندگ یبرا یواقع یدهایتهد ریساو

 از طریق مراجع دادگاهی انجام خواهد شد.  و کار می شود،فعالیت واحد کسب  خاتمهیا  تعلیق

 سئولین آنها، اقدامات و عدم فعالیت متصمیمات نهادهای دولتی اعتراض به. 61ماده 
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موجب نقض و یا محدود ا که آنه ئولیناقدامات و یا عدم فعالیت مسی و نهادهای دولت تصمیمات

، ممکن است به مراجع شودفعالیت سرمایه گذاری  کارگزارانحقوق، آزادی و منافع قانونی  کردن

 باال و یا به دادگاه اقامه دعوی کرد.

 فعالیت سرمایه گذاری کارگزاران. پرداخت خسارات وارد شده به 62ماده 

 تیفعال خاتمه ای قیتعل ت،یمحدود با ارتباط در یگذار هیسرما تیفعال کارگزاران خسارات جبران

 .شود یم نییتع قانون توسط یگذار هیسرما

 شودفعالیت سرمایه گذاری کارگزارن حقوق  موجب نقض دولتی و محلینهادهای  تصمیماتاگر  

فعالیت اقتصادی واحدهای فعالیت سرمایه گذاری  به صورت غیر قانونی در و یا از طرف آنها 

 طبق اسناد قانونی خسارات پرداخت خواهد شد.  ،صورت بگیردمداخله ای 

 نهاد کی یرقانونیغ یادار تصمیم جهینت درفعالیت سرمایه گذاری  کارگزارانخسارات وارد شده به 

از اضافی از محل منابع مالی بر اساس رائ دادگاه از طرف دولت، در درجه اول ( مسئولین) یدولت

پرداخت خواهد ، از حساب منابع مالی اخذ شده از شخص مقصربودجه نهادهای مربوطه و سپس 

 شد. 

 . حل و فصل اختالفات63ماده 

اختالفات بوجود آمده هنگام انجام فعالیت سرمایه گذاری سرمایه گذار خارجی در قلمرو جمهوری 

ازبکستان از طریق انجام مذاکرات حل و فصل خواهد شد. اگر طرف های اختالف سرمایه گذاری 

 نمی توانند از طریق انجام مذاکرات 

 گذار هیسرما کی یگذار هیسرما یتهایفعال از یناش یخارج یگذار هیسرما به مربوط ختالفا

 اگر. شود یم حل مذاکرات قیطر از ازبکستان یجمهور در( یگذار هیسرما اختالف) یخارج

از  دیبا یاختالفات نیچنبرسند،  توافق به مذاکرات قیطر از نتوانند یگذار هیسرما اختالف نیطرف

 .شود حل واسطه طریق
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اختالفات سرمایه گذاری که از طریق انجام مذاکرات و میانجیگری حل و فصل نشده اند، از طرف 

 دادگاه مربوطه جمهوری ازبکستان رسیدگی می شوند. 

 ماده نیا دو و کی یها قسمت در مقرر روش به یگذار هیسرما اختالفات فصل و حل امکان اگر

اگر در قراردادهای بین المللی ازبکستان و یا  یچنین اختالفاتدر خصوص ، باشد نداشته وجود

قرارداد منعقد شده بین سرمایه گذار و دولت جمهوری ازبکستان شرایط دادگاه داوری قید شده 

 باشد، ممکن است موضوع از طریق داوری بین المللی حل و فصل شود.

 درافقت کتبی با مو فقط یگذار هیسرما اختالف کی یداور حل یبرا ازبکستان یجمهور موافقت

 شده منعقد نامه توافق( ای) و ازبکستان یجمهور یفعل و شده امضا یالملل نیب معاهدات چارچوب

 .باشدمی   یالملل نیب یداور در اقامه دعوی زمان در ازبکستان یجمهور و گذار هیسرما نیب

  قانون مزبور نسبت به سرمایه گذاری های قبالً انجام شده مفاد اعمال.  64ماده 

که قبل از الزم االجرا شدن این قانون در  انیبخش مساعدتر قانون مزبور برای سرمایه گذار تنها

  جمهوری ازبکستان اقدام به سرمایه گذاری نموده اند، اعمال می شود.

 . مسولیت در برابر نقض قانون سرمایه گذاری ها و فعالیت سرمایه گذاری65ماده 

 پاسخگو مقرر روش به یگذار هیسرما یها تیفعال و یگذار هیسرما قانون نقض به متهم افراد

 .هستند

 از قوانین جمهوری ازبکستاناعتبار شدن برخی . فاقد 66ماده 

 قوانین ذیل:فاقد اعتبار شدن 

در خصوص  1998آوریل سال  30مورخ  1-609قانون جمهوری ازبکستان به شماره  -

 سرمایه گذاری های خارجی
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در خصوص  1998آوریل سال 30مورخ  1-611به شماره قانون جمهوری ازبکستان  -

 از آنها یضمانت های سرمایه گذاران خارجی و اقدامات حمایت

در خصوص  1998دسامبر سال  24مورخ  1-719قانون جمهوری ازبکستان به شماره  -

 فعالیت سرمایه گذاری

ص در خصو 1999اگوست سال  20مورخ  1-832قانون جمهوری ازبکستان به شماره   -

 تغییرات و متمم ها به بعضی از قوانین جمهوری ازبکستان اعمال

در خصوص  2003دسامبر سال  12مورخ  2-568قانون جمهوری ازبکستان به شماره  -

 تغییرات و متمم ها به بعضی از قوانین جمهوری ازبکستان  اعمال

 مالاعدر خصوص  2005سپتامبر سال  16مورخ  6قانون جمهوری ازبکستان به شماره  -

تغییرات و متمم ها به قانون ضمانت های حقوق سرمایه گذاران خارجی و اقدامات حمایت 

 از آنها 

در خصوص  2008دسامبر سال  31مورخ   197قانون جمهوری ازبکستان به شماره  -

 بهبود قانون مالیات علتتغییرات و متمم ها به بعضی از قوانین جمهوری ازبکستان ب اعمال

 اعمالدر خصوص  2012دسامبر سال  25مورخ  343قانون جمهوری ازبکستان به شماره  -

تصویب خطوط اصلی  علتتغییرات و متمم ها به بعضی از قوانین جمهوری ازبکستان ب

 2013سیاست مالیات و بودجه برای سال 

 اعمالدر خصوص  2014ژانویه سال  20مورخ  365قانون جمهوری ازبکستان به شماره  -

 ییرات و متمم ها به بعضی از قوانین جمهوری ازبکستانتغ

 اعمالدر خصوص  2017آوریل سال  18مورخ  429قانون جمهوری ازبکستان به شماره  -

 تغییرات و متمم ها به بعضی از قوانین جمهوری ازبکستان 

 اعمالدر خصوص  2017سپتامبر سال  14مورخ  446قانون جمهوری ازبکستان به شماره  -

 و متمم ها به بعضی از قوانین جمهوری ازبکستان  تغییرات
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در خصوص ورود  2018ژوئیه سال  26مورخ  488قانون جمهوری ازبکستان به شماره  -

اقدامات تکمیلی تأمین  بعلتتغییرات و متمم ها به بعضی از قوانین جمهوری ازبکستان 

 رشد با ثبات اقتصاد.

 اهمیت و محتوای آن حاجرای قانون مزبور، اطالع رسانی و توضی تضمین. 67ماده 

وزارت دادگستری جمهوری  خارجی جمهوری ازبکستان، تجارتوزارت سرمایه گذاری ها و 

و سایر سازمان های ذینفع اجرای قانون مزبور، اطالع رسانی به مجریان آن و همچنین  ازبکستان

می  تضمینژه بین واحدهای فعالیت سرمایه گذاری را تشریح اهمیت و محتوای آن بین مردم، بوی

 نمایند. 

 .  هماهنگی اسناد قانونی با قانون مزبور68ماده 

 :موظف استت وزیران جمهوری ازبکستان هیأ

 ت وزیران را با قانون مزبور هماهنگ کند؛أهی اتمصوب-

 دستگاه های دولتی مغایر با قانون جدید بازنگری و لغو اعمال حقوقی و نظارتی  -

 نیا با ریمغا که آنها یهنجار یقانون اقدامات از یدولت یدستگاهها توسط لغو و نظر دیتجد یبرا

 است قانون

 الزم االجرا شدن قانون. 69ماده 

 . الزم االجرا می شودبعد از گذشت یک ماه از روز انتشار رسمی آن  فوققانون 

 

 شوکت میرضیایف 

 رئیس جمهوری ازبکستان 
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 شهر تاشکند، 

  2019دسامبر سال  25

      جمهوری ازبکستان  598قانون به شماره 

   

            

  

    


