پیؾگفتــــــار
هدوَػِ پطؾف ٍ پبؾد حبضط حبٍی ؾئَاالتی اؾت وِ ػوَهب تَؾظ ػاللوٌـساى ثِ ؾطهبیِ گصاضی
زضخوَْضی اؾالهی ایطاى هغطح هی قَز .اهیس اؾت پبؾد ّبی اضائِ قسُ ایي اهىبى ضا فطاّن ؾبظز تب ایٌگًَِ
ػاللوٌساى ضوي آگبّی یبفتي اظ ؾیبؾت ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زضخوَْضی اؾالهی ایطاى ،اعالػبت خبهؼی پیطاهَى
چبضچَة لبًًَی پصیطـ ؾطهبیِ گصاضیْب ّویٌغَض چگًَگی عی هطاحل اذص هدَظ هطثَعِ ثسؾت آٍضًس.
هطوع ذسهبت ؾطهبیِ گصاضی گیالى
ؾبظهبى اهَض التهبزی ٍ زاضایی گیالى
ؾبهبًِ هطوع ذسهبت ؾطهبیِ گصاضی گیالى :
تلفىؽ 0131-3233825 :
تْیِ ٍ تسٍیي :فبعوِ اوجطی – هطخبى فبضلی
تیطهبُ 1391

فْزعت هغالة
اعالػـات ػوـَهـی

1

لاًَى تؾَیك ٍ حوایت عزهایِ گذاری خارجی

11

ًظـام پذیــزػ

19

عـزهایِ خارجـی

33

اًتماالت ارسی

04

هغائل هالیاتی ٍ گوزوی

03

تغـْیالت ٍ هؼافیتْـای هالیـاتی ٍ گوـزوی

09

تغْیالت ٍرٍد ٍ الاهت

56

هتفـزلــِ

58

1

فقل اٍل
اعالػـات ػوـَهـی

.1آیا عزهایِ گذاری خارجی در ایزاى هجاس اعت؟

ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زضخوْـــــَضی اؾالهی ایطاى ثطاؾبؼ همطضات خبضی وكَض هدبظ هیجبقسّ .ط ؾطهبیِ گصاضذبضخی هیتَاًس
ثوٌظَض ػوطاى ٍ آثبزی ٍ اًدبم فؼبلیتْبی تَلیسی زض ّطظهیٌِ ای  -اػن اظ نٌؼتی ،هؼسًی ،وكبٍضظی ٍ ذسهبتــی  -هجبزضت ثِ
ؾطهبیِ گصاضی ًوبیس .اظ ًظط زٍلت خوَْضی اؾالهی ایطاى فمظ ؾطهبیِ گصاضیْبیی هكوَل هـعایب ٍ حوبیتْبی لبًَى تكَیك
ٍ حوبیت ؾطهبیـِ گصاضی ذبضخی لطاض هی گیطًس وِ هدَظ هطثَعِ ضا ثطاؾبؼ ایي لبًَى زضیبفت ًوَزُ ثبقٌس.
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ّ.1ذف اس پذیزػ عزهایِ گذاری خارجی چیغت؟

ّسف اظ پصیطـ ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زض وكَض ووه ثِ ضقس ٍ تَؾؼِ التهبزی ،افعایف فطنتْبی قغلی ،اذص ٍ تَؾؼِ
في آٍضی ٍ هــْــبضتــْبی هسیطیتی ّویٌغَض اضتمبء ویفیت تَلیسات ٍ افعایف تَاى نبزضاتی وكَض هی ثبقس.

 .3عزهایِ گذاری خارجی در چِ لالة حمَلی ٍ لزاردادی لاتل پذیزػ اعت؟

ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زض چبضچَة ولیِ ضٍقْبی هكبضوت حمَلی (ثهَضت ؾطهبیِ گصاضی هؿتمین) ٍ یب تطتیجبت لطاضزازی لبثل
اًدبم اؾت .هٌظَض اظ تطتیجبت لطاضزازی اًَاع ضٍـ ّبی تبهیي هبلی اؾت وِ زض چبضچَة ضٍقْبی هكبضوت هسًی ،ثیغ هتمبثل ٍ
اًَاع ضٍقْــبی ؾبذت ،ثْطُ ثـطزاضی ٍ ٍاگـصاضی نَضت هی پصیطز.
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 .0تؼزیف عزهایِ گذاری خارجی چیغت ٍ چِ ٍیضگیْائی دارد؟

ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ػجبضت اؾت اظ ثىبضگیطی ؾطهبیِ ذبضخی زض فؼبلیتْبئی وِ ضیؿه ثطگكت ؾطهبیِ ٍ هٌبفغ آى ثِ ػْسُ

ؾطهبیِ گصاض ثبقس وِ ثطاؾبؼ لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ثِ زٍ ضٍـ ولی ثِ تطتیت ظیط عجمِ ثٌسی قسُ اؾت :

الف  .هؾاروت حمَلی (عزهایِ گذاری هغتمین) :

هٌظَضؾطهبیِ گصاضی ؾْوی ؾطهبیِ گصاض ذبضخی زض یه قطوت ایطاًی اػن اظ خسیس یب هَخَز هی ثبقس .هیعاى ؾْن الكطوِ یب
ؾْبم ؾطهبیِ گصاض ذبضخی زض چٌیي قطوت ایطاًی تبثغ هحسٍزیت ًیؿت ٍ ؾطهبیِ گصاض ثِ ًؿجت ؾطهبیِ ٍ یب ؾْن ذَز زض
قطوت ،هی تَاًس زض هسیطیت ٍ ازاضُ اهَض آى ًمف زاقتِ ثبقس.
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ب  .تزتیثات لزاردادی  :هٌظَض هدوَػِ ضٍقْبئی اؾت وِ عی آى اؾتفبزُ اظ ؾطهبیِ ذبضخی نطفب تبثغ تَافمبت اًدبم قسُ
هجبى عطفیي لطاضزاز هی ثبقس .ثِ ػجبضت زیگط ،حمَق ؾطهبیِ گصاض ذبضخی زض ًتیدِ هكبضوت هؿتمین ٍی زض ؾطهبیِ قطوت
ؾطهبیِ پصیط ایطاًی ایدبز ًوی قَز ،ثلىِ نطفب ثِ تَافمبت لــطاضزازی عطفیي هتىی اؾت  .ؾطهبیِ گـــصاضی ذبضخی زض
چبضچَة تطتیجبت لـطاضزازی زض ولیْجركْب لبثل اًدبم اؾت .ثبظگكت ؾطهبیِ ٍ هٌبفغ حبنلِ زض ایٌگًَِ ؾطهبیِ گصاضیْب ًیع اظ
هحل ػولىطز التهبزی عطح هَضز ؾطهبیِ گصاضی ،ثسٍى اتىبء ثِ تضویي زٍلت ،ثبًىْب ٍ قطوتْبی زٍلتی نَضت هی پصیطز .

.5عزهایِ گذاری هغتمین خارجی درچِ تخؾْایی هجاس اعت؟

ؾطهبیِ گصاضی هؿتمین ذبضخی زضولیِ ظهیٌِ ّبیی وِ فؼبلیت ثرف ذهَنی زض آى هدبظ اؾت ،لبثل اًدبم هی ثبقس .
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.6عزهایِ گذاری خارجی در چارچَب تزتیثات لزاردادی درچِ تخؾْایی هجاس اعت؟

ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زض چبضچَة تطتیجبت لطاضزازی زضولیِ ثركْبی التهبزی وكَض هدبظ اؾت .ذبعط ًكبى هی ؾبظز ؾطهبیِ
گصاضی ذبضخی زضثركْبیی وِ زض اذتیبض زٍلت لطاض زاضز ،فزفا زضچبضچَة تطتیجبت لطاضزازی لبثل اًدبم اؾت.
 .7چِ ًَع تؾىل حمَلی تزای تحمك یه عزهایِ گذاری خارجی تجَیش هیؾَد؟

عجك لبًَى تدبضت ایطاى ّفت ًَع قطوت یب قرهیت حمَلی لبثل تأؾیؽ اؾت وِ اظ ثیي آًْب قطوت ؾْبهی وِ زض آى
ؾطهبیِ ثِ ؾْبم تمؿین هی قَز ثؼٌَاى ضایح تطیي ٍ همجَلتطیي تكىل حمَلی تدَیع هیكَز.
 .8آیا داؽتي ؽزیه هحلی تزای عزهایِ گذاراى خارجی الشاهی اعت؟

ذیط ،زاقتي قطیه هحلی العاهی ًیؿت اهب هؼوَال ؾطهبیِ گصاضاى ذبضخی ثِ ػلت آقٌبثَزى عطف ّبی ایطاًی ثب قطایظ وبض،
همطضات ٍ ضَاثظ ازاضی ،ضاّْبی اؾتفـبزُ اظ اهىبًبت هحلی ٍ غیطُ توبیل ثِ اذتیبض ًوَزى قطیه هحلی زاضًس.
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.9حذ هجاس عزهایِ گذاری خارجی در ایزاى چِ هیشاى اعت ؟

اظ حیث زضنس هكبضوت ٍ هیعاى ؾطهبیِ گصاضی ّیچگًَِ هحسٍزیتی ثطای ؾطهبیِ گصاضی هؿتمین ذبضخی زض خوَْضی اؾالهی
ایطاى ٍخَز ًساضز.
 .14اگز چٌیي اعت پظ هٌظَر اس ًغثت ّای  %35 ٍ %15هذوَر در تٌذ"د" هادُ  1لاًَى عزهایِ گذاری خارجی
چیغت ؟

ًؿجت ّبی هصوَض اضتجبعی ثِ زضنس هكبضوت ذبضخی زض ّط هَضز ؾطهبیِ گصاضی ًساضز .زض حمیمت ،ایي ًؿجتْب ًبظط ثِ تؼییي
ؾْن اضظـ وبالّب ٍ ذسهـبت تَلیسی عطح ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ثِ وـل التهبز وكَض اؾت وِ زض ظهبى نسٍض هدَظ
ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ثطای ّط ثرف ٍ ظیط ثرف (ضقتِ) التهبزی ثغَض خساگبًِ هحبؾجِ ٍ تؼییي هیگطزز.
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 .11آیا عزهایِ گذاری خارجی در حَسُ ّای تاالدعتی ًفت ٍ گاس هجاس هی تاؽذ؟

زض حَظُ ّبی ثبالزؾتی ًفت ٍ گبظ ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی نطفب زض چبضچَة تطتیجبت لطاضزازی اهىبًپصیط اؾت اهب زض حَظُ ّبی
پبئیي زؾتی ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی هؿتمین ًیع هدبظ هی ثبقس.

. 11آیا تىارگیزی اعاهی ٍ ًاهْای تجاری خارجی درعزهایِ گذاریْای خارجی هجاس اعت؟

اؾتفبزُ اظ اؾبهی ٍ ًبهْبی تدبضی ذبضخی زض وكَض زض چبضچَة ضَاثظ تهَیت ًبهِ وویؿیَى هَضَع انل  138لبًَى اؾبؾی
ثِ قوبضُ  38043/205136ت هَضخ  1386/12/15هی ثبقس.
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 .13آیا عزهایِ گذاری خارجی در ؽزوتْای پذیزفتِ ؽذُ در تَرط اٍراق تْادار هجاس اعت؟

هٌؼی ثـطای ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زض قطوتْـبی پصیطفتِ قسُ زض ثـَضؼ اٍضاق ثْـبزاض ٍخَز ًساضز .ایٌگًَِ ؾطهبیِ گصاضاى
ذبضخی هی تَاًٌس اظ هعایبئی وِ لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی فطاّن ًوَزُ ّوبًٌس ؾطهبیِ گصاضیْبی ذبضج اظ ثَضؼ ثطذَضزاض
قًَس .
.10هٌظَر اس هٌاعك ٍیضُ التقادی چیغت ٍ در وذام هٌغمِ اس وؾَر ایي هٌاعك تاعیظ ؽذُ اعت؟

هٌبعـك ٍیػُ التهبزی هٌبعك هحهَض گوطوی ّؿتٌس وِ ٍضٍز وبال ،هبقیي آالت ٍ تدْیعات ثِ آى هٌبعك اظ قوَل همطضات
نبزضات ٍ ٍاضزات هؿتثٌی هیجبقسّ .طیه اظ ایي هٌبعك هوىي اؾت ثبّسفْبی ذبنی تبؾیؽ قسُ ثبقٌس .ثطذی ثطای ًگْساضی
وبال ثِ لهس ٍاضزات ثِ وكَض ٍ یب نبزضات ثِ ذبضج ٍ ،ثطذی ًیع ػالٍُ ثط ًگْساضی وبال هوىي اؾت ثطای اًدبم اهَض تَلیسی ٍ
نٌؼتی عطاحی قسُ ثبقٌس  .زض حبل حبضط  17هٌغمِ ٍیػُ التهبزی زض وكَض ٍخَز زاضز.
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.15آیا تفاٍتی تیي عزهایِ گذاری خارجی در هٌاعك آساد تجاری-فٌؼتی ،هٌاعك ٍیضُ التقادی ٍ عزسهیي افلی
ٍجَد دارد؟

ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زض هٌبعك آظاز تبثغ همطضات ذبل ؾطهبیِ گصاضی زض ایي هٌبعك هیجبقس .هٌظَض اظ هٌبعك آظاز ،هٌبعمی
اؾت وِ لبًًَب ثؼٌَاى هٌغمِ آظاز قٌبذتِ قسُ اًس ٍ زض حبل حبضط قبهل قف هٌغمِ لكن ،ویف ،چبثْبض ،ثٌسض اًعلی ،اضًٍس ٍ
اضؼ هیجبقس .هٌبعمی وِ تحت ػٌَاى هٌبعك ٍیػُ التهـبزی هٌبعك آظاز تدبضی-نٌؼتی خوْــَضی اؾالهی ایطاى اظ آًْب یبز
هیكَز خعئی اظ ؾطظهیي انلی هیجبقٌس ٍ ثِ ّویي لحبػ ؾطهبیِ گصاضی زض ایي هٌبعك ًیع ثِ هثبثِ ؾطهبیِ گصاضی زض ؾطظهیي
انلی تلمی هیگطزز .زضّطحبل ثبتَخِ ثِ زاهٌِ قوَل لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ثِ للوطٍ خوَْضی اؾالهی ایطاى ،ؾطهبیِ
گصاضیْبی ذبضخی وِ زض هٌبعك آظاز تدبضی-نٌؼتی خوْــَضی اؾالهی ایطاى نَضت هی گیـطًس ًیع هی تَاًٌـس اظ هعایبی لبًَى
هعثَض ،هكطٍط ثِ عی تكطیفبت لبًًَی اذص هدَظ ؾطهبیِ گصاضی ،ثطذَضزاض قًَس .
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.16هٌظَر اس ؽزوت ایزاًی ٍ ؽزوت خارجی تزاعاط لَاًیي ایزاى چیغت؟

قطوت ایطاًی قطوتی اؾت وِ عجك لـبًَى تدبضت زض ایطاى تكىیل ٍ ثِ ثجت ثطؾس حتــی اگط ؾْبم یب ؾْن الكطوِ ایي
قطوتْب نس زضنس ثِ اقربل حمیمی یب حمَلی ذبضخی تؼلك زاقتِ ثبقس .قطوت ذبضخـی ًیع قطوتی اؾت وِ زض ذبضج اظ ایطاى
تكىیل ٍ ثِ ثجت ضؾیسُ ثبقس.
 .17آیا ایجاد پایگاُ لاًًَی تقَرت ؽؼثِ ٍ ًوایٌذگی ؽزوتْای خارجی در ایزاى اهىاًپذیز اعت؟

ثلیّ .ط قطوت ذبضخی ثطای تَؾؼِ اهَض تدبضی ذَز ٍ اًدبم تىبلیف لطاضزازی ٍ فؼبلیتْبی ثبظاضیبثی ٍ غیطُ هیتَاًس ثب ثجت
قؼجِ ٍ یب ًوبیٌسگی قطوت هبزض هجبزضت ثِ ایدبز یه پبیگبُ لبًًَی زض ایطاى ًوبیس .خْت تأؾیؽ قؼجِ یب ًوبیٌسگی همطضات
ذبنی ٍخَز زاضز ٍ هتمبضیبى ثبیس هؿتمیوبً ثِ ازاضُ ول ثجت قطوتْب ٍ هبلىیت نٌؼتی هطاخؼِ ًوبیٌس.
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.18آیا تأعیظ ؽؼثِ ٍ ًوایٌذگی تؼٌَاى عزهایِ گذاری خارجی تلمی هی ؽَد؟

تأؾــیؽ قؼجــِ ٍ یب ًوبیٌسگی ،ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی تلمی ًوی گطزز .ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی هی تَاًس اظ عطیك تكىیل یه
قطوت ایطاًی خسیس ،هكبضوت زض یه قطوت ایطاًی هَخَز ٍ یب حهَل تفبّوبت لطاضزازی ثب یه ثٌگبُ ؾطهبیِ پصیط ایطاًی
نَضت پصیطز.
 .19ؽْزن ّای فٌؼتی چِ ٍیضگی ّایی دارًذ ٍ چِ تغْیالتی در آًْا فزاّن اعت؟

قْطن ّبی نٌؼتی قْطن ّبی پیف ؾبذتِ ای ّؿتٌس وِ تَؾظ قطوت قْطن ّبی نٌؼتی ایطاى ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضت نٌبیغ
ٍ هؼبزى زض لغجْـبی نٌؼتـی ؾطاؾـط وكَض ایدبز قسُ ٍ آهبزُ اؾتفـبزُ ثطای ؾطهبیِ گصاضاى هی ثبقٌس .الظم ثِ شوط اؾت وِ
زض ثطذی اظ ایي قْطن ّب ،وبضذبًِ ّب ٍ وبضگبّْـبی نٌؼتی ؾبذتِ قسُ آهبزُ ٍاگصاضی اؾتً .ىتِ هْن زض ایي قْطن ّب،
زض اذتیبض ثَزى ذ سهبت ظیطثٌبیی اظ لجیل آة ،ثطق ،گبظ ٍ تلفي ٍ زؾتطؾی ثِ قجىِ ّبی ػوسُ حول ٍ ًمل وكَض هی ثبقس.
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فقل دٍم
لاًَى تؾَیك ٍ حوایت عزهایِ گذاری خارجی

 .14لاًَى حوایت وٌٌذُ اس عزهایِ گذاری خارجی درجوَْری اعالهی ایزاى وذام اعت؟

لبًَى حوبیت وٌٌسُ اظ ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زض ایطاى" ،لبًَى تكَیك ٍ حوبیت ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی" ههــَة ؾــبل
 1381قوؿـی ( 2002هیــالزی) هـی ثبقـس وـِ زض ایــي هدوَػــِ اظ آى ثـب ػٌــَاى "لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی" یبز
هی قَز .زاهٌِ قوَل ایي لبًَى ثِ ؾطاؾط للوطٍ خوَْضی اؾالهی ایطاى تؿطی زاضز ٍ ولیِ ؾطهبیِ گصاضاى ذبضخی هی تَاًٌس
ثطاؾبؼ ایي لبًَى زضوكَض ؾطهبیِ گصاضی ًوَزُ ٍ اظ هعایبی آى ثطذَضزاض قًَس .
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ً .11مؼ همزرات عزهایِ گذاری در هٌاعك آساد چیغت؟

ّطچٌـس ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زضهٌبعك آظاز تدـبضی -نٌؼتی تبثغ همطضات ؾطهبیِ گصاضی زض آى هٌـبعك هی ثبقس اهب ایي
اهىبى ًیع فطاّن اؾت وِ ؾطهبیِ گصاضاى ذبضخی ثطاؾبؼ لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زضهٌبعك آظاز ؾطهبیِ گصاضی ًوَزُ ٍ اظ
پَقف حوبیتی لبًَى یبز قسُ ثطذَضزاض قًَس.

.11هٌظَر اس حوایت در لاًَى عزهایِ گذاری خارجی چیغت؟

هٌظَض اظ حوبیت ،ثطذَضزاضی اظ حمَق ٍ هعایبی ذبنی اؾت وِ ثوَخت لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ثِ ؾطهبیِ گصاض تؼلك
هی گیطز .ثِ ػجبضت زیگط ؾطهبیِ گصاضیْبیی وِ اظ عطیك ایي لبًَى اًدبم ًكًَس ،اظ چٌیي حمَلی ثطذَضزاض ًرَاٌّس ثَز.
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.13ایي حمَق ٍ هشایا وذاهٌذ؟

ثبضظتطیي حمَلی وِ ثطاؾبؼ لبًَى هصوَض ثِ ؾطهبیِ گصاض ذبضخی تؼلك هی گیطز ،قبهل هَاضز شیل هی ثبقـس:
 اًتمبل ؾَز ٍؾطهبیِ ٍ هٌبفغ آى ثِ اضظ ذبضخی
 زضیبفت ذؿبضت ًبقی اظ ؾلت هبلىیت ٍ هلی قسى ؾطهبیِ ذبضخی
 زضیبفـت ذؿبضت ًبقی اظ ٍضغ لَاًیي یب ههَثبت زٍلت وِ هَخت هوٌَػیت یب تَلف اخطای لطاضزازّبی هبلی
ؾطهبیِ گصاضذبضخی گطزز.
 ثطذَضزاضی اظ ضفتبض یىؿبى ٍ ثطاثط ًؿجت ثِ ؾطهبیِ گصاضاى زاذلی .
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 .10چِ تغْیالت ٍ هشایای دیگزی تزای عزهایِ گذاراى خارجی در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت؟

ؾبیط تؿْیالت ٍ هعایبی هٌسضج زض لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ٍ آئیي ًبهِ اخطایی آى ثمطاض ظیط هی ثبقس:
 تجسیل ٍ اًتمبل ٍخَُ ًبقی اظ لطاضزازّبی هرتلف ؾطهبیِ گصاضی ٍاًتمبل تىٌَلَغی ثِ اضظ ذبضخی
 تجسیل ٍ اًتمبل انل ٍ ؾَز تؿْیالت هبلی هطثَط ثِ ؾطهبیِ گصاضیْبی ذبضخی
 اضخبع اذتالفبت ؾطهبیِ گصاضی ثِ هحبون زاٍضی ثیي الوللی
 اؾتفبزُ اظ وبضقٌبؾبى ذبضخی زضاهَضهطثَط ثِ پطٍغُ ّبی ؾطهبیِ گصاضی
 اًدبم نبزضات ثسٍى ؾپطزى تؼْس ثطای ثطگكت اضظ حبنلِ ثِ وكَض
ً گْساضی اضظ حبنل اظ نبزضات زضذبضج اظ وكَض
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 زؾتطؾی هؿتمین ٍ اهىبى ثطزاقت اضظ حبنل اظ نبزضات اظ حؿبثْبی اهبًی ثبًىی زض ذبضج اظ وكَض
 ػسم قوَل ضَاثظ لیوت گصاضی ،تَظیغ ،ػسم ؾبذت ٍ العاهبت ؾبذت زاذل
 .15در هجَس عزهایِ گذاری چِ هَضَػاتی ػٌَاى هی گزدد؟

زض هدَظ ؾطهبیـِ گصاضی ظهیٌِ هـَضز ؾطهبیِ گصاضی ،قطوبی ایطاًـی ٍ ذبضخـیًَ ،ع ٍ ًحَُ ؾطهبیِ گصاضی ،زضنس هكبضوت ٍ
هیعاى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ،چگًَگی اًتمبل ؾَز ٍ هٌبفغ حبنلِ ٍ ؾبیط قطایظ هطثَط ثِ عطح هَضز ؾطهبیِ گصاضی شوط
هیگطزز.
.16چِ اؽخافی هیتَاًٌذ در جوَْری اعالهی ایزاى عزهایِ گذاری ًوایٌذ؟

ولیِ اقربل حمیمی ٍ حمَلی ذبضخی ،قطوتْب ،هَؾؿبت ٍ ؾبظهبًْبی ثیي الوللیّ ،وچٌیي اقربل حمیمی ٍ حمَلی ایطاًی
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هیتَاًٌس عجك همطضات لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی هجبزضت ثِ ؾطهبیِ گصاضی زضوكَض ًوبیٌس.
.17عزهایِ گذاری ایزاًیاى چگًَِ هیتَاًذ هؾوَل لاًَى عزهایِ گذاری خارجی لزارگیزد؟

ؾطهبیِ گصاضی ایطاًیبى زض نَضتی هی تَاًس هكوَل لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی لطاض گیطز وِ ؾطهبیِ ایكبى هٌكبء ذبضخی
زاقتِ ٍ ؾطهبیِ گصاض ًیع هؿتٌساتی وِ هَیس فؼبلیتْبی التهبزی ٍ تدبضی ٍی زض ذبضج اظ وكَض ثبقس ضا اضائِ ًوبیس.
.18آیا هجَس عزهایِ گذاری دارای هذت اػتثار هؾخقی اعت؟

ثلی .چٌبًچِ ؾطهبیِ گصاض ذبضخی پؽ اظ نسٍض هدـَظ زض هست هكرهی وِ ثِ التضبی عطح هَضز ؾطهبیِ گصاضی ٍ ثِ
تكریم ّیبت ؾطهبیِ گصاض ذبضخی تؼییي هی گطزز ،السام ثِ ٍضٍز ثرف هٌبؾجی اظ ؾطهبیِ ثِ وكَض ًٌوبیس  ،هدَظ ؾطهبیِ
گصاضی ٍی ثبعل قسُ تلمی هیگطزز .
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.19توذیذ هْلت اػتثار هجَس عزهایِ گذاری چگًَِ لاتل اًجام اعت؟

ؾطهبیِ گصاض ذبضخی هی تَاًس لجل اظ پبیبى هْلت اػتجبض هدَظ ،ثب اضائِ زالیل لبًغ وٌٌسُ زضذَاؾت توسیس هست اػتجبض ًوبیس.
ّیبت ؾطهبیِ گصاضی ًیع زضذَاؾت توسیس ضا ثطضؾی ٍ زض نَضت هَافمت ،هْلت هدسزی ضا ثطای ٍضٍز ؾطهبیِ تؼییي هی ًوبیس.
.34آیا ؽزوتْای دٍلتی خارجی ًیش هی تَاًٌذ تزاعاط لاًَى عزهایِ گذاری خارجی الذام تِ عزهایِ گذاری
درایزاى تٌوایٌذ؟

ثلی .قطوتْــبی زٍلتی ذبضخی هیتَاًٌس زض چبضچَة لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی السام ثِ ؾطهبیِ گصاضی زضایطاى ًوَزُ ٍ اظ
هعایبی لبًَى یبز قسُ ثطذَضزاض قًَس هٌتْی ضفتبض لبًَى ًؿجت ثِ ایٌگًَِ ؾطهبیِ گصاضیْب ّوبًٌس ؾطهبیِ گصاضیْبی ثرف
ذهَنی ذَاّس ثَز.
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. 31سهیٌِ ّای هجاس تزای عزهایِ گذاری خارجی در ایزاى تز اعاط لاًَى عزهایِ گذاری خارجی وذام اعت؟

ظهیٌِ ّبی هدبظ ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زض ایطاى ثؿیبض هتٌَع هی ثبقس ٍ ولیِ فؼبلیتْبی نٌؼتی ،هؼسًی ،وكبٍضظی ٍ ذسهبتی وِ
ثِ ػوطاى ٍ آثبزی ٍ فؼبلیتْبی تَلیسی هٌدط قَز ضا قبهل هیگطزز.
.31آیا اًجام فؼالیتْای فزفا تجاری هی تَاًذ عزهایِ گذاری خارجی هحغَب ؽَد؟

اًدبم فؼبلیتْبی نطفب تدبضی ،ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی هحؿَة ًویكَز ،لىي فؼبلیتْــبی تدبضی وِ هىوــل فـؼــبلیتْبی
تَلیسی زض عطحْبی ههَة ثبقس ،هی تَاًس ثؼٌَاى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ثِ حؿبة آیس.
.33آیا عزهایِ گذاری خارجی در تخؼ خذهات تحت پَؽؼ لزار هی گیزد؟

ؾــطهبیِ گصاضی ذبضخـی زض اهَض ذسهبتی اظ خولِ گطزقگطی هی تَاًـس تحت پَقف لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی لطاض گطفتِ
ٍ اظ هعایبی آى ثطذَضزاض قَز.
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.30آیا عزهایِ گذاریْای خارجی تغَر خَدتخَد اس حوایتْای لاًَى تزخَردار هی ؽًَذ؟

ذیط .ثطلطاض ی حوبیتْبی لبًَى ًؿجت ثِ ؾطهبیِ گصاضیْبی ذبضخی هؿتلعم اذص هدَظ ؾطهبیِ گصاضی هیجبقس.

. 35عزهایِ گذاری خارجی وِ لثال اًجام ؽذُ ٍلی اس پَؽؼ حوایتی لاًَى تزخَردار ًثَدُ اعت ،چگًَِ ٍ در چِ
ؽزایغی هی تَاًذ اس پَؽؼ لاًَى تزخَردار ؽَد ؟

ؾطهبیِ گصاضیْبیی وِ زض گصقتِ اًدبم قسُ ٍ تحت پَقف لبًَى ًجَزُ اًس هی تَاًٌس زض ّط ظهبى پؽ اظ عی هطاحل پصیطـ
هكطٍط ثِ ایدبز اضظـ افعٍزُ خسیس تحت پَقف لبًَى لطاض گیطًس .
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.36آیا اهىاى عزهایِ گذاری خارجی در ٍاحذّای هَجَد ٍجَد دارد؟چگًَِ؟

اظ ًظط همـطضات لبًـَى ؾطهبیـِ گـصاضی ذبضخـی تفبٍتی هیبى ؾطهبیِ گـصاضی خــسیــس ٍ ؾطهبیِ گصاضی زض یه ٍاحس
التهبزی هَخَز ٍخَز ًساضز ٍ ولیِ ؾطهبیِ گصاضاى ذبضخی هی تَاًٌس زض ّط ظهبى هجبزضت ثِ ؾطهبیِ گصاضی زض یه عطح خسیس ٍ
یب ثٌگبُ التهبزی هَخَز ًوبیٌس .ثب ایي تَضیح وِ پصیطـ ؾطهبیِ گصاضی زض ٍاحسّبی هَخَز هٌَط ثِ ایدبز اضظـ افعٍزُ خسیس
زض ًتیدِ افعایف ؾطهبیِ گصاضی ،اضتمبء هسیطیت ،تَؾؼِ نبزضات ٍ ثْجَز ؾغح في آٍضی زضّوبى ٍاحس گطزز.
.37عزهایِ گذاری خارجی در تٌگاُ ّای التقادی هَجَد چگًَِ لاتل پذیزػ اعت؟

اظ ًظط همطضات پصیطـ ،ایٌگًَِ ؾطهبیِ گصاضیْب ًیع زض ّط ظهبى پؽ اظ عی هطاحل پصیطـ ٍ اذص هدَظ ؾطهبیِ گصاضی هكطٍط
ثِ ایدبز اضظـ افعٍزُ خسیس هی تَاًٌس تحت پَقف لبًَى لطاض گطفتِ ٍ اظ هعایبی لبًَى ثْطُ هٌس قًَس.
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. 38اگز عزهایِ گذار خارجی توایل داؽتِ تاؽذ وِ در یه ؽزوت هَجَد عزهایِ گذاری ًوَدُ ٍ تخؾی اسعْام
آًزادراختیار تگیزد ،تزای افشایؼ عزهایِ گذاری چِ راّىارّایی ٍجَد دارد؟

ثطای ایي اهط زٍ ضاّىبض ٍخَز زاضز :
الف .ذطیس ثركی اظ ؾْبم هَخَز ثِ لیوت تَافمی
ة .هكبضوت زض افعایف ؾطهبیِ اظ عطیك پصیطُ ًَیؿی ؾْبم خسیس ثب اؾتفبزُ اظ حك تمسم ؾْبهساضاى هَخَز

.39لزاردادّای عاخت ،تْزُ تزداری ٍ ٍاگذاری ( )BOTدر چِ لالة حمَلی لاتل اجزا ّغتٌذ؟

لطاضزازّبی ؾبذت ثْطُ ثطزاضی ٍ ٍاگصاضی ( ٍ )BOTاهثبل آى (ًظیط  BOOTو  )... ٍ BOOهی تَاًٌس اظ عطیك ثجت
قؼجِ ؾطهبیِ گصاض ذبضخی زض ایطاى ٍ یب تكىیل یه قطوت ایطاًی (قطوت پطٍغُ) تحمك یبثس.
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.04هٌظَر اس حمَق هالىاًِ چیغت ؟

هٌظَض اظ حمَق هبلىبًِ حمَق ًبقی اظ هبلىیت ثط هبل ٍ زاضائی ٍ یب حمَق اوتؿبثی ًبقی اظ لطاضزاز هی ثبقس وِ زض لبًَى ؾطهبیِ
گصاضی ذبضخی ثِ ضؾویت قٌبذ تـِ قـسُ ٍ حؿت هَضز ثِ حمَق هبلىیت ،ثْـطُ ثطزاضی ،اًتفـبع ٍ  ...تؿطی هی یبثس.

 .01هٌظَر اس ٍاگذاری حمَق هالىاًِ در عزحْای  BOTچیغت؟

هٌظَض اظ ٍاگصاضی حمَق هبلىبًِ حمَق اوتؿبثی ًبقی اظ لطاضزاز هطثَعِ هی ثبقس وِ هیتَاًس ثِ عطف ایطاًی لطاضزاز ٍاگصاض قَز .

.01آیا داؽتي حغاب تاًىی درخارج اس ایزاى تزای عزهایِ گذاری خارجی فادراتی هجاس اعت؟

افتتبح حؿبة ثبًىی زضذبضج اظ ایطاى ثطای ًگْساضی زضآهسّبی نبزضاتی ؾطهبیِ گصاضیْبی ذبضخی هدبظ اؾتّ ٍ ،سف اظ آى
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زؾتطؾی هؿتمین ؾطهبیِ گصاضذبضخی ثِ اضظ حبنل اظ نبزضات ثطای زضیبفت ؾَز ؾْبم ٍ ؾبیط پطزاذتْبیی وِ ثبیس ثِ ٍی اًدبم
قَز ،هی ثبقس .
 . 03آیا الشاهی اس حیث تزگؾت ارس حافل اس فادرات تزای ؽزوتْای هؾتزن ٍ ٍاحذّای عزهایِ پذیز ٍجَد دارد؟

ذیط .ثغَض ولی ّیچگًَِ تؼْسی ثطای ثطگكت اضظ حبنل اظ نبزضات اذص ًوی قَز ٍ اضظ هطثَعِ زض اذتیبض نبزضوٌٌسُ اؾت تب ثِ
ّط ًحَ وِ تكریم هی زّس هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز.

. 00آیا عزهایِ گذار خارجی هی تَاًذ عزهایِ خَد را تیوِ وٌذ؟ چگًَِ تیوِ ای؟

ؾطهبیِ گصاض ذبضخی هی تَاًس ؾطهبیِ ذَز ضا زض همبثـل ذغطات غیط تدبضی (ؾیبؾی) ًعز هَؾؿِ ثیوـِ ؾطهبیِ گصاضی وكَض
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هتجَع ذَز ثیوِ ًوبیس .چٌبًچِ عجك لــطاضزاز ثیوِ ٍخَّــی ثِ ؾطهبیِ گـــصاض پطزاذت قَز ،هَؾؿِ ثیوِ گط هی تَاًس زضهمبم
خبًكیي ؾطهبیِ گصاض ،هغبلجِ ذؿبضت پطزاذتی ًبقی اظ حمَلی وِ انبلتب" ثِ ؾطهبیِ گصاض تؼلك زاقتِ ضا ثٌوبیس .
.05اختالف هیاى عزهایِ گذاراى داخلی ٍ خارجی ٍ یا عزهایِ گذار خارجی ٍ دٍلت تِ وذام هزجغ لاتل ارجاع
اعت؟

ثغــَض ولی حل ٍفهل اذتالف هجبى ؾطهبیِ گصاضاى ایطاًی ٍ ذبضخی ٍ اضخبع آى ثِ هحبون زاذلی ٍ ذبضخی یب هطاخغ زاٍضی
ثیي الوللی تبثغ تَافك نَضت گطفتِ هیبى ؾطهبیِ گصاضاى هی ثبقس .لىي زض هَاضزیىِ عطف زػَی قطوت یب ثرف زٍلتی ایطاًی
ثبقس اضخبع اذتالف ثِ هحىوـِ ذبض خی یب زاٍضی ثیي الوللی هٌَط ثِ ضػبیت تكطیفبت لبًًَـی هطثَعـِ تَؾــظ عطف زٍلتـی
ایطاًـی هی ثبقس .ثط ّویي اؾبؼ ،انل اضخبع اذتالف ثِ هحبون ٍ زاٍضی ثیي الوللی هجتٌی ثط تَافك لجلی ثیي زٍلت ایطاى ٍ
زٍلت هتجَع ؾطهبیِ گصاض ذبضخی ،زض لطاضزازّبی زٍخبًجِ اهطی پصیطفتِ قسُ اؾت.
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 .06اختالفات عزهایِ گذاری چگًَِ لاتل حل ٍ فقل اعت؟

اذتالفبت ؾطهبیِ گصاضی ثِ  3گطٍُ لبثل تفىیه اؾت ٍثطای حل ٍفهل ّطیه ضاّىبض ذبنی ٍخَز زاضز:
الف .حل ٍ فقل اختالف تیي عزهایِ گذاراى داخلی ٍ خارجیً :حَُ حل ٍ فهل اذتالف ثیي ؾطهبیِ گصاضاى زاذـلی ٍ
ذـبضخی ثؿتگی ثِ تَافك عطفیي ؾطهبیِ گصاضی زاضز وِ هوىي اؾت اثتسائبً اظ عطیك هصاوطُ ٍ تَافك زٍؾتبًِ اًدبم گیطز ٍ زض
نَضت ػسم حهَل تفــبّن ثِ زازگبّْــبی زاذلی ،زازگبّْــبی ذبضخی ٍ یب هطاخــغ زاٍضی ثیي الوللی ٍ یب زاٍضی هَضزی
اضخبع گطززّ .یچ هٌغ لبًًَی ثطای اًتربة ّط یه اظ ضٍقْبی پیف گفتِ ٍخَز ًساضز.
ب .حل ٍ فقل اختالف تیي عزهایِ گذار خارجی ٍ دٍلت :ثط اؾبؼ هبزُ  19لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی چٌبًچِ اذتالف
ثیي ؾطهبیِ گصاض ٍ زٍلت اظ عطیك هصاوطُ حل ٍ فهل ًگطزز ؾطهبیِ گصاض ثب زٍ ضاُ ضٍثطٍؾت:
 اذتالف ضا زض زازگبّْبی زاذلی هَضز ضؾیسگی ٍ پیگیطی لطاض زّس ٍ یب؛
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 زض چبضچَة هَافمتٌبهِ تكَیك ٍ حوبیت هتمبثل اظ ؾطهبیِ گصاضی ثب زٍلت هتجَع ؾطهبیِ گصاض ذبضخی ،اذتالف ضا ثِ
هطاخغ زاٍضی وِ زض هَافمتٌبهِ پیف ثیٌی قسُ اؾت اضخبع زّس.

ج .حل ٍ فقل اختالف تیي دٍلت ایزاى ٍ دٍلت عزهایِ گذار خارجی :ایي ًَع اذتالفبت هؼوَالً ثِ اذتالفبت ثیي ؾطهبیِ
گصاضاى اضتجبعی ًساضز ٍ ثیكتط ثِ تؼْسات هٌتؿت ثِ زٍلتْب ٍ اخطا ٍ تفؿیط لطاضزازّب هی پطزاظز .حل ٍ فهل ایٌگًَِ اذتالفبت ًیع
زض هَافمتٌبهِ ّبی زٍ خبًجِ ٍ چٌس خبًجِ ؾطهبیِ گصاضی پیف ثیٌی هی قَز.

 .07آیا افَالً توله سهیي در ایزاى تَعظ خارجیاى اهىاى پذیز اعت؟

ثلی زض چبضچَة لبًَى ٍ آئیي ًبهِ اؾتوالن اتجبع ذبضخی هبلىیت ظهیي زض حسٍز ههبضف قرهی تَؾظ اقرـبل حمیمی
ذبضخی اهىبى پصیط اؾت .احطاظ هبلىیت هٌَط ثِ اذص هدَظ ذبل اظ ٍظاضت اهَضذبضخِ هی ثبقس.
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 .08آیا توله سهیي تزای اهَر فٌؼتی ٍ وؾاٍرسی تَعظ اتثاع خارجی هجاس اعت؟

ذیط  .توله ظهیي ثطای ههبضف نٌؼتی ٍوكبٍضظی وِ ثیف اظ ًیبظّبی قرهی تلمی هی گطزز هدبظ ًیؿت.
.09پظ ًحَُ توله سهیي در عزح عزهایِ گذاری خارجی چگًَِ اعت؟

ّوـبًغَض وِ زض پبؾد ؾئَال لجلی شوـط قس توله ظهیي ثِ ًـبم تجؼِ ذبضخی اهـىبى پصیط ًوی ثبقس لىي چٌبًچِ عطح ؾطهبیِ
گصاضی ذبضخی هٌدط ثِ تكىیل قطوت ایطاًی گطزز ،توله ظهیي ثِ ًبم قطوت وِ َّیتی ایطاًی زاضز ،هدبظ ذَاّس ثَز.
.54هٌظَر اسؽزوت ایزاًی چیغت؟

هٌظَض اظ قطوت ایطاًی قطوتی اؾت وِ نطفٌظط اظ تبثؼیت قطوبء یب ؾْبهساضاى آى ،عجك لبًَى تدبضت ایطاى تكىیل قسُ ٍ ثِ
ثجت ضؾیسُ ثبقس.
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فقل عَم
ًظـام پذیــزػ

 . 51هتَلی پذیزػ ٍحوایت اس عزهایِ گذاری خارجی درجوَْری اعالهی ایزاى چِ عاسهاًی اعت؟

ؾبظهبى ؾطهبیِ گصاضی ٍووىْبی التهبزی ٍفٌی ایطاى ثؼٌَاى تٌْب ًْبز هطوعی زٍلتی اؾت وِ هتَلی پصیطـ ٍ ثطلطاضی
حوـبیت ًؿجت ثِ ؾطهـبیِ ّبی ذبضخی هی ثبقس .هدـَظ ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ًیع زض چبضچَة لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی
تَؾظ ایي ؾبظهبى نبزض هی قَز .
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.51آیا اخذ هجَس عزهایِ گذاری تزای ولیِ عزهایِ گذاریْای خارجی الشاهی اعت؟

ثلی .اذص هدَظ ثطای ؾطهبیِ گصاضیْبی ذبضخی وِ ثط اؾبؼ لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخـی اًدبم هی قًَس ،العاهی اؾت .هدَظ
ایٌگًَِ ؾطهبیِ گصاضیْب ثب اهضبی ٍظیط اهَضالتهبزی ٍزاضایی نبزض هیكَز.
. 53آیا هٌظَر ایي اعت وِ ّز هَرد عزهایِ گذاری تحت لاًَى عزهایِ گذاری خارجی تِ هجَس خاؿ ًیاس دارد؟

ثلی ّط هَضز ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی تحت ایي لبًَى ًیبظ ثِ هدَظ ذبل (هؿتمل) زاضز.
.50هزاحل فذٍر هجَسعزهایِ گذاری خارجی وذام اعت؟ چِ هذاروی تزای فذٍر ایي هجــَس السم اعت؟

هطاحل نسٍض هدَظ ؾطهبیِ گصاضی ثؿیبض وَتبُ ٍ ؾبزُ هی ثبقس .ثب زضذَاؾت ضؾوی ؾطهبیِ گصاض ذبضخی ذغبة ثِ ؾبظهبى
ؾطهبیِ گصاضی ،هَضَع ظطف  15ضٍظ وـبضی ثِ ّیبت ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی گعاضـ ٍ پؽ اظ آى هدَظ ؾطهبیِ گصاضی نبزض
هیگطزز .هساضن الظم ػجبضتٌس اظ فطم زضذَاؾت ؾطهبیِ گصاضی ثْوطاُ ؾبیط هساضن هٌسضج زض فطم یبزقسُ زضج قسُ اؾت.
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.55عاسهاى عزهایِ گذاری چِ خذهاتی تِ عزهایِ گذاراى خارجی ارائِ هی دّذ؟

ؾبظهبى زض ّوِ هؿبئلی وِ ؾطهبیِ گصاض ذبضخی ثب آى هَاخِ اؾت هی تَاًس هَضز هكبٍضُ لطاضگیطز .زض ایي اضتجبط ؾطهبیِ گصاض
اظ عطیك هطوع ذسهبت ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی هؿتمط زض ؾبظهبى ّوَاضُ ثب ؾبظهبى توبؼ هؿتمین زاضز وِ ایي اهط هَخجبت
نطفِ خَیی زض ٍلت ٍ ّعیٌِ ّب ضا ثسًجبل ذَاّس زاقت.
 .56هٌظَر اس هزوش خذهات عزهایِ گذاری خارجی چیغت؟

هطوع ذسهبت ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ثؼٌَاى وبًَى هطاخؼبت ؾطهبیِ گصاضاى ذبضخی زض هحل ؾبظهبى تكىیل قسُ اؾت .زض ایي
هطوع ًوبیٌسگبى زؾتگبّْبی اخطائی وِ هطتجظ ثب اهَض ؾطهبیِ گصاضی ّؿتٌس ،اؾتمطاض یبفتِ ٍ پبؾرگَی ولیِ ؾئَاالت ٍ پیگیط
اهَض اخطائی هطثَط ثِ ؾطهبیِ گصاضیْبی ذبضخی زض حَظُ هؿئَلیتْــبی ذَز هی ثبقٌس.
. 57آیا عاسهاى ػالٍُ تز خذهات هؾاٍرُ ای تِ عزهایِ گذاراى خارجی خذهات دیگزی ًیش ارائِ هی دّذ؟

ؾبظهبى ػالٍُ ثط ذسهبت هكبٍضُ ای ،ذسهبت ظیط ضا ًیع ثِ ؾطهبیِ گصاضاى اضائِ هی وٌس :
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 اعالع ضؾبًی زض ذهَل ولیِ لَاًیي ٍهمطضات ًبظط ٍ هطثَط ثِ ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی
 هؼطفی فطنتْبی ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی زض وكَض ثِ ؾطهبیِ گصاضاى ذبضخی ثبلمَُ
ّ وبٌّگی ٍ اًدبم اؾتؼالهبت الظم ثب ؾبظهبى ّبی هرتلف زض هَضز پیكٌْبزات ؾطهبیِ گصاضی
 پیسا وطزى قطوبء ٍ عطفْبی هٌبؾت اػن اظ زاذلی ٍ ذبضخی
 اًدبم اهَض خبضی ٍ تالـ زض خْت حل ٍ فهل اذتالفبت ؾطهبیِ گصاضاى
 ثطًبهِ ضیعی ٍ تساضن الظم ثطای اًدبم هاللبت ّب ٍ ثطگعاضی خلؿبت ثب ؾبظهبًْبی هرتلف
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فقل چْارم
عـزهایِ خارجـی
.58اؽىال عزهایِ خارجی چیغت؟

اقىبل ؾطهبیِ ذبضخی عجك لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ثؿیبض هتٌَع ثَزُ ٍ ػالٍُ ثط ؾطهبیِ ًمسی ولیِ اقىبل غیطًمسی اػن
اظ هبقیي آالت ،تدْیعات ،لغؼبت ،هَاز اٍلیِ ،زاًف فٌی ٍذـسهبت ترهــهـی ضا ًیع قبهل هـی گطزز (ثطای اعالع ثیكتط ثِ
هبزُ " "2آئیي ًبهِ اخطایی لبًَى تكَیك ٍ حوبیت ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی هطاخؼِ قَز).
.59آیا ّوِ ًَع ارس خارجی تزای ٍرٍد عزهایِ ًمذی لاتل لثَل اعت؟

فمظ اضظّبیی ثِ ػٌ َاى ؾطهبیِ ًمسی لبثل ثجت هی ثبقٌس وِ اظ ًظط ثبًه هطوعی خوَْضی اؾالهی ایطاى ثؼٌَاى اضظ لبثل لجَل
تلمی قًَس.
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.64عزهایِ ًمذی چگًَِ تِ وؾَر ٍارد هی ؽَد؟

ؾطهبیِ ًمسی ذبضخی ثبیس اظ عطیك ؾیؿتن ثبًىی ٍیب هدبضی ضؾوی هَضز تبئیس ثبًه هطوعی ثِ وكَض ٍاضز قَز .ثسیْی اؾت
وِ اضظّبی ٍاضزُ ًیع ثبیس خعٍ اضظّبی لبثل لجَل ثبًه هطوعی خوَْضی اؾالهی ایطاى ثبقس.
.61آیا ارس ًمذی ٍاردُ تِ وؾَر هی تایغت تِ ریال تغؼیز گزدد؟

آى ثرف اظ اضظ ًمسی ٍاضز ُ وِ ثِ تكریم ؾطهبیِ گصاض الظهؿت ثِ ضیبل تجسیل قَز اظ عطیك ؾیؿتن ثبًىی تَؾظ ثبًه
زضیبفت وٌٌسُ ثِ ًطخ ضٍظ ثبًه ذطیساضی قسُ ٍ هؼــبزل ضیبلی اضظ ٍاضزُ ثِ حؿبة قطوت هكتطن یب ثٌگبُ التهبزی ؾطهبیِ
پصیط ٍاضیع هی گطزز.
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 .61آیا عزهایِ گذار خارجی هی تَاًذ ارس ًمذی ٍاردُ را تِ ریال تغؼیز ًٌوَدُ ٍ اس آى تزای پزداخت تْای
عفارؽات خارجی هزتَط تِ عزح عزهایِ گذاری اعتفادُ ًوایذ؟

اضظ ًمسی ّوبًغَضیىِ هی تَاًس ثِ ضیبل تجسیل قَز ،هی تَاًس ثهَضت اضظ زض حؿبة اضظی قطوت هكتطن یب ثٌگبُ التهبزی
ؾطهبیِ پصیط ؾپطزُ قسُ ٍ ثب ً ظبضت ؾبظهبى ؾطهبیِ گصاضی ثطای پطزاذت ثْبی ؾفبضقبت ذبضخی ٍ یب ؾبیط ّعیٌِ ّبی ضطٍضی
عطح هَضز ًظط ػیٌب" هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطزً .گْساضی ؾطهبیِ ثهَضت اضظ ًِ تٌْب ؾطهبیِ گصاض ضا اظ ًَؾبًبت ًطخ اضظ ههَى
ًگْساقتِ ثلىِ ثِ ٍی ایي اهىبى ضا هی زّس تب زض ظهبى هٌبؾت ٍ ثِ تكریم ذَز اظ آى اؾتفبزُ ًوبیس.
 .63تغؼیز ارسّای ٍاردُ تا چِ ًزخی اًجام هی ؽَد؟

ًطخ هحبؾجِ ثطای آٍضزُ ًمسی ؾطهبیِ گصاضاى ذبضخی ًطخ ضایح زضقجىِ پَلی ضؾوی وكَض ٍ یب ًطخ آظاز ضٍظ ثِ تكریم ثبًه
هطوعی هی ثبقس.
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 .60آیا تزای تمَین عزهایِ خارجی ارسیاتی آى السهغت؟

ثلی .تمَین اضظـ ؾطهبیِ ذبضخی اػن اظ ایٌىِ ثهَضت ؾطهبیِ ًمسی یب غیطًمسی ثبقس ضطٍضیؿت .زض هــَضز ؾطهــبیِ ًمسی ٍ
غیطًمسی ًطخ تجسیل ثبًه زض ضٍظ ٍضٍز هجٌبی اضظیبثی لطاض هی گیطز.
ٍ .65رٍد هاؽیي آالت ،تجْیشات ،لغؼات ٍ هَاد اٍلیِ (عزهایِ غیزًمذی) هغتلشم عی چِ تؾزیفاتی اعت؟

انـــَال" ٍضٍز ؾطهبیِ غیطًمسی هطثَط ثِ ؾطهبیِ گصاضیْبی ذبضخی تبثغ تكطیفبت ٍضٍز وبالی تدبضی ًیؿت ٍ نطفب" ثِ
پیكٌْبز ؾبظهبى ؾطهبیِ گصاضی الالم غیطًمسی اظ ّطلجیل ثطاؾبؼ فْطؾتی وِ لجال" ثِ تهَیــت ضؾیسُ ٍ زض ٍظاضت ثبظضگبًی
ثجت ؾفبضـ آهبضی قسُ اؾت ،هؿتمیوب" لبثل ٍضٍز ثِ وكَض هی ثبقس.
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 . 66آیا ایي تذاى هؼٌاعت وِ ٍرٍد عزهایِ غیزًمذی ًیاس تِ اخذ گَاّی ػذم عاخت ،تخقیـ ارس ٍ گؾایؼ
اػتثار اعٌادی ًذارد؟

ّویٌغَض اؾت .ثطای ٍضٍز ؾطهبیِ غیطًمسی ًیبظی ثِ اذص گَاّی ػسم ؾبذت ،ترهیم اضظ ٍ گكبیف اػتجبض اؾٌبزی ًوی ثبقس.
 .67آیا ٍرٍد عزهایِ ّای غیز ًمذی خارجی هغتلشم پزداخت ّشیٌِ ّای خافی اعت؟

ؾطهبیِ غیط ًمسی ذبضخی ثِ اؾتثٌبی هبقیي آالت ذظ تَلیس زض عطحْبی نٌؼتی ٍ هؼسًیّ ،وبًٌس ؾبیط وبالّبی ٍاضزاتی
هكوَل پطزاذت حمَق ٍضٍزی هی ثبقٌس.
 .68در هَرد ٍرٍد داًؼ فٌی چِ ضَاتغی تایذ رػایت ؽَد؟

زاًف فٌی ٍ ذسهبت ترههی ثؼٌَاى اقىبل لبثل لجَل ؾطهبیِ ذبضخی ثِ ضؾویت قٌبذتِ قسُ ٍ پؽ اظ اضظیبثی ثِ ػٌَاى
ؾطهبیِ غیط ًمسی ذبضخی ثِ ثجت ذَاٌّس ضؾیس .الجتِ لجـل اظ هطحلِ ٍضٍز زاًف فٌــیً ،ظط ٍظاضتربًِ شیطثظ ًیع وؿت هی گطزز.
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 .69آیا پزداخت حك لیغاًظ یا رٍیالتی هجاس اعت؟

ثلی .زض حبلتی وِ زاًف فٌی لطاض ًیؿت ثؼٌَاى ؾطهبیِ ذبضخی ثِ احتؿبة گطفتِ قَز ٍخَُ هطثَعِ ٍ یب ضٍیبلتی ههَة ،لبثل
پطزاذت ثِ ػطضِ وٌٌسُ تىٌَلَغی هی ثبقس.
 .74ضاتغِ لاتل لثَل تزای پزداخت حك لیغاًظ یا رٍیالتی تِ عزفْای خارجی چیغت؟

زض ّط قیَُ پطزاذت ،اضظـ هَاز اٍلیِ ٍاضزاتی اظ ذبضج ثبیس زضهحبؾجِ ضٍیبلتی ٍ حك لیؿبًؽ زذبلت زازُ قسُ ٍ ذـبلم هجلغ
پؽ اظ وؿط اضظـ هَاز ٍاضزاتی ،ثِ لیؿبًؽ زٌّسُ لـبثل پطزاذت هی ثبقس  .ثؼجبضت زیگط ثطاؾبؼ ؾیبؾت خبضی ،پطزاذت
ضٍیبلتی ٍ حك لیؿبًؽ ثط هجٌبی اضظـ افعٍزُ زاذلی هحبؾجِ هیگطزز.
 .71آیا اهىاى ثثت حك اختزاع ٍ ػالئن تجاری درایزاى ٍجَد دارد؟

حمَق هبلىیت نٌؼتی ٍ هؼٌَی اػن اظ حك اذتطاع ،حك ػالئن ٍ اؾبهی تدبضی ٍ غیطُ ثطاؾبؼ لبًَى ثجت ػالئن ٍ اذتطاػبت
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وكَض لبثل ثجت ٍ حوبیت لبًًَی هی ثبقس.
 .71آیا ارائِ فْزعت عزهایِ ّای غیزًمذی لثل اس الذام تِ ٍرٍد ضزٍری اعت؟

ثلـــی .ؾطهبیِ گصاض ذبضخی لجل اظ الـسام ثِ ٍضٍز ؾطهـبیِ ثبیس نَضت تفهیلی ؾطهـبیِ ّبی غیطًمـسی وِ هی ذَاّس ثِ وكَض
ٍاضز ًوبیس قبهل هكرهبت فٌیً ،بم ؾبظًسُ ،ؾبل ؾبذت ٍ لیوت ثِ ّوطاُ وبتبلَگْبی هطثَعِ ضا ثِ ؾبظهبى ؾطهبیِ گصاضی
تؿلین ًوبیس .پؽ اظ آًىِ فْطؾت ثِ تأئیس ضؾیس ؾطهبیِ غیطًمسی ثِ تكریم ؾطهبیِ گصاض زض یه یب چٌس هحوَلِ ٍ ثسٍى
ّیچگًَِ تكطیفبت ذبنی لبثل ٍضٍز ثِ وكَض هی ثبقس.
 .73آیا ٍرٍد داًؼ فٌی ًیاس تِ تزرعی لثلی دارد؟

لطاضزازّبی زاًف فٌی ٍ ذسهبت ترههی اػن اظ ایٌىِ ثِ نَضت ؾطهبیِ ثِ وكَض ٍاضز قَز یب ایٌىِ زض ًظـط ثبقس پـطزاذتْبیی
اظ ثبثت آًْب نـَضت پصیـطز ،هی ثـبیؿتی ثْوـطاُ زض ذـَاؾت ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ثِ ؾبظهبى ؾطهبیِ گصاضی تؿلین گطزز.
ؾبظهبى ؾطهبیِ گ صاضی ثب ٍظاضترـبًِ شیطثظ زض هَضز ضطٍضت اذص زاًف فٌی ٍ ثْبی آى هكَضتْبی الظم ضا اًدبم ذَاّس زاز.
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فقل پٌجن
اًتماالت ارسی
.70هٌظَر اس اًتماالت ارسی چیغت؟

هٌظَض اظ اًتمبالت اضظی ،اًتمبل ولیِ ٍخَُ اػن اظ ٍخَُ ًبقی اظ ػولىطز ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ٍ یب ؾبیط ٍخَّی اؾت وِ اًتمبل
آى ثهَضت اضظ نَضت هی گیطز .ایي اًتمبالت ثغَض هكرم زض زٍعجمِ ثٌسی لطاض هی گیطًس:
الف .اًتماالت عزهایِ ای :قبهـل ؾَز ؾْبم یب ؾَز ؾطهبیـِ  ،انل ؾطهبیِ  ،ػبیسات ؾطهبیِ ای  ٍ ،هجبلغ هطثَط ثِ
خجطاى ذؿبضت ًبقی اظ ؾلت هبلىیت ٍ ههبزضُ ؾطهبیِ ذبضخی.
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ب .عایز اًتماالت ارسی :قبهل ولیِ اًتمبالت اضظی ًبقی اظ لطاضزازّبی حك اذتطاع  ،زاًف فٌی  ،ووىْبی فٌی ٍ
هٌْسؾی  ،اؾبهی ٍ ػالئن تدبضی ٍ لطاضزازّبی هكبثِ.
.75آیا هحذٍدیتی تِ لحاػ هیشاى ٍجَُ لاتل اًتمال اػوال هی ؽَد؟

ذیط ثِ لحبػ لبًًَی ّیچ ًَع هحسٍزیتی اظ ًظط هجلغ لبثل اًتمبل ٍ هیعاى اًتمبل زض ّط ؾبل ٍخَز ًساضز.
 .76تاهیي ارس هزتَط تِ اًتماالت ارسی چگًَِ فَرت هی گیزد؟

تبهیي اضظ ثطای اًتمبالت اضظی ؾطهبیِ گصاضیْب اظ عطیك ذطیس اضظ اظ ًظبم ثبًىی ٍ حؿت هَضز اظ هحل اضظ حبنل اظ نبزضات یب
اضائِ ذسهبت ؾطهبیِ گصاضیْب لبثل تبهیي اؾت .زض ّط حبل ًحَُ تبهیي اضظ ثطای اًتمبالت اضظی زض هدَظ ؾطهبیِ گصاضی لیس
هی گطزز .
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 .77اًتماالت هزتَط تِ عزهایِ گذار خارجی هغتلشم عی چِ تؾزیفاتی اعت؟

انَال" ّط گًَِ اًتمبل اضظ اػن اظ اًتمبالت ؾطهبیِ ای ٍ غیط آى ،ثب زضذَاؾت ضؾوی ؾطهبیِ گصاض ذبضخی ٍ یب قطوت
هكتطن /ثٌگبُ ؾطهبیِ پصیط اظ عطف ؾطهبیِ گصاض ذبضخی نَضت هی پصیطز ٍ ولیِ اًتمبالت پؽ اظ وؿط وؿَضات لبًًَی زض ٍخِ
ؾطهبیِ گصاض ذبضخی لبثل پطزاذت اؾت .
 . 78چٌاًچِ تز اعاط همـزرات خاؿ یا تقوین دٍلت اجاسُ فذٍر هحقَالت عزح هَرد عزهایِ گذاری دادُ
ًؾَد چگًَِ ارس هزتَط تِ اًتمال عَد ٍ عزهایِ تاهیي هی گزدد ؟

زض هَاضز اؾتثٌبئی وِ اخبظُ نسٍض زازُ ًكَز ؾطهبیِ گصاض ذبضخی هی تَاًس وبالی تَلیسی ذَز ضا زض ثبظاض زاذلی ثِ فطٍـ ضؾبًسُ
ٍ اضظ هطثَعِ ضا اظ ًظبم ثبًىی ذطیساضی ًوَزُ ٍ اًتمبل زّس  .ثسیْی اؾت ؾطهبیِ گصاض زض نَضتی وِ توبیل زاقتِ ثبقس هی تَاًس
هجبزضت ثِ نسٍض ؾبیط وبالّبی هدبظ ًیع ثٌوبیس.
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فقل ؽؾن
هغائل هالیاتی ٍ گوزوی

ً. 79زخ هالیات تزدرآهذ اؽخاؿ حمَلی درایزاى چِ هیشاى اعت؟

ًـطخ هبلیبت ثطزضآهس اقربل حمَلی زضایطاى هؼبزل  25زضنس زضآهس هكوَل هبلیبت هی ثبقس (هبزُ 105لبًَى هبلیبتْبی
هؿتمین).
 .84آیا ًزخ هالیات تزای ّوِ ًَع ؽزوت اػن اس ؽزوتْای ایزاًی ٍ ؽزوتْای خارجی تغَر یىغاى اػوال هیگزدد؟

ًطخ هبلیبت ثطای ّوِ ًَع قطوت اػن اظ قطوتْبی ایطاًی ٍ ذبضخی (قؼت ٍ ًوبیٌسگیْب)  25زضنس اؾت وِ ثغَض یىؿبى اػوبل
هی گطزز.
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 .81آیا ؽؼة ٍ ًوایٌذگیْای ؽزوتْای خارجی وِ فزفا" تِ ػولیات تاساریاتی ٍ اعالع رعاًی تزای ؽزوتْای
هادر در خارج هی پزداسًذ ًیش هؾوَل پزداخت هالیات تزدرآهذ هی تاؽٌذ؟

ذیط .قؼت ٍ ًوبیٌسگیْـبی قطوتْـب ٍ ثبًىْـبی ذبضخی وِ ثسٍى زاقتـي حك اًدبم هؼبهلـِ ،ثِ ثبظاضیبثـی ٍ خوغ آٍضی
ا عالػبت التهبزی زض ایطاى ثطای قطوت هبزض اقتغبل زاقتِ ٍ زض اظای هربضج ذَز اظ قطوت هبزض ٍخَّی زضیبفت هی ًوبیٌس،
ًؿجت ثِ ایي ٍخَُ هكوَل هبلیبت ثط زضآهس ًرَاٌّسثَز (تجهطُ"  "2هبزُ  107لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).
 .81هالیات تزدرآهذ هؤعغات وؾتیزاًـی ٍ َّاپیوائی خارجی در ایزاى چگًَِ هحاعثِ هی ؽَد؟

هبلیبت هؤؾؿبت وكتیطاًی ٍ َّاپیوبیی ذبضخی اظ ثبثت وطایِ هؿبفط ٍحول وبال ٍ اهثبل آى اظ ایطاى ،ثغَض همغَع ػجبضتؿت اظ
پٌح زضنس ولیِ ٍخَّی وِ اظ ایي ثبثت ػبیس آًْب ذَاّس قس ،اػن اظ ایٌىِ ٍخَُ هعثَض زض ایطاى یب زضهمهس یب زض ثیي ضاُ زضیبفت
قَز (هبزُ  113لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).
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 . 83آیــا درآهذّای ًاؽی اس لزاردادّای اًتمال تىٌَلَصی اس لثیل داًؼ فٌی ،خذهات فٌی ٍ هٌْذعی ،پزداختْای
هزتَط تِ حك لیغاًظ ٍ رٍیالتـی ًیش هؾوَل هالیات هی تاؽذ؟

ثلی .زضآهس حبنل اظ ٍاگصاضی اهتیبظات ٍ حمَق هطثَعِ زض ایٌگًَِ لطاضزازّب وِ هٌجغ زضآهسی ثطای اقربل ذبضخی تلمی
هی گطزز ثِ هبذص  20تب 40زضنس هدوَع ٍخَّی وِ ظطف یىؿبل هبلیبتی ػبیس ایي اقربل قسُ ،هكوَل هبلیبتی ثِ ًطخ 25
زضنس هی ثبقس (تجهطُ " "2هبزُ  ٍ 105ثٌس "ة" هبزُ  107لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین) .
ً .80حَُ اخذ هالیات اس لزاردادّای پیواًىاری چگًَِ اعت؟

زضآهس هكوَل هبلیبت ػولیبت پیوبًىبضی اقربل ذبضخی زض ایطاىً ،ؿجت ثِ ػولیبت ّط ًَع وبض ؾبذتوبًی ،تبؾیؿبت فٌی ٍ
تبؾیؿبتی قبهل تْیِ ٍ ًهـت هَاضز هصوَض یب حول ٍ ًمل ،تْیِ عطح ؾبذتوـبًْب ٍ تبؾیؿبتً ،مكِ وكیً ،مكِ ثطزاضیً ،ظبضت
ٍ هحـبؾجِ فٌی ٍ اضائِ تؼلیوبت ٍووىْبی فٌی ،اًتمبل زاًف فٌی ٍ ؾبیط ذسهبت زض توبم هَاضز ثِ هبذص  %12ول زضیبفتی ؾبالًِ
آًْب ذَاّس ثَز (ثٌس "الف" هبزُ 107لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین) .زض هَضز ػولیبت پیوبًىبضی وِ وبضفطهب ٍظاضتربًِ ،هَؾؿبت ٍ یب
قطوتْبی زٍلتی یب قْطزاضیْب ثبقٌس ،آى لؿوت اظ هجلغ لطاضزاز وِ اظعطیك ذطیس زاذلی یب ذبضخی ثِ ههطف ذطیس لَاظم ٍ
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تدْیعات هیطؾس هكطٍط ثِ آًىِ زض لطاضزاز یب انالحبت ٍ الحبلبت ثؼسی آى هجلغ لَاظم ٍ تدْیعات ثغَض خسا اظ ؾبیط الالم
لطاضزاز زضج قسُ ثبقس ،اظ پطزاذت هبلیبت ثط زضآهس هؼبف ذَاّس ثَز (تجهطُ " "2هبزُ  107لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین) الجتِ ثِ
هَخت تجهطُ  5هبزُ ّ 107ویي لبًَى زضآهس هكوَل هبلیبت فؼبلیتْبی هَضَع ثٌس "الف" هبزُ  107وِ لطاضزاز پیوبًىبضی آًْب
اظ اثتسای ؾبل  1382ثِ ثؼس هٌؼمس هیگطزز عجك همطضات هبزُ  106یؼٌی اظ ضٍی زفبتط لبًًَی تكریم هیگطزز.
ً . 85حـَُ هحاعثِ درآهذ هؾوَل هالیات ٍ ًزخ لاتل اػوال درعزحْایی وِ تِ رٍػ "عاخت ،تْزُ تزداری ٍ
ٍاگذاری" (  )BOTاًجام هی ؽًَذ ،چگًَِ اعت؟

هحبؾجـِ زضآهس ؾطهبیِ گصاضاى ذبضخی وِ اظعطیك اًؼمبز لطاضزازّبی "ؾبذت ،ثْطُ ثطزاضی ٍ ٍاگصاضی"( )BOTهجبزضت ثِ
ؾطهبیِ گصاضی زضایطاى هی ًوبیٌس اظ عطیك ضؾیسگی ثِ زفبتط لبًًَی آًْب اًدبم هی گیطز ٍ پؽ اظ وؿط ّعیٌِ ّبی لبثل لجَل،
ًطخ ثبثت  25زضنس اػوبل هیگطزز (هبزُ  105 ٍ 106لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).
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ً .86حَُ هحاعثِ هالیات حمَق وارؽٌاعاى خارجی چگًَِ اعت؟

ًطخ هبلیبت ثط زضآهس حمَق اقربل حمَق ثگیط اػن اظ ایطاًی ٍ ذبضخی یىؿبى هی ثبقس.
 . 87هالیات ًمل ٍ اًتمال عْام ؽزوتْای پذیزفتِ ؽذُ در تَرط اٍراق تْادار چِ هیشاى اعت؟

اظ ّـط ًمل ٍ اًتمبل ؾْـبم ٍ حك تمسم ؾْبم قطوتْب زض ثــَضؼ هبلیبت همغَػی ثِ هیــعاى ًین زضنس اضظـ فطٍـ ؾْبم یب
حك تمسم ؾْبم ٍنَل هیگطزز (تجهطُ " "1هبزُ  143لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).
 .88هالیات ًمل ٍ اًتمال عْام عایز ؽزوتْا چِ هیشاى اعت؟

اظ ّط ًمل ٍ اًتمبل ؾْبم ٍ ؾْن الكطوِ ٍ حك تمسم ؾْبم ٍ ؾْن الكطوِ قطوب ،هبلیبت همغَػی ثِ هیعاى  4زضنس اضظـ اؾوی
آًْب ٍنَل هیگطزز ( تجهطُ " "2هبزُ  143لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).
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 .89حمَق ٍرٍدی واال چیغت؟

ثِ هدوَع حمَق گوطوی ٍ ؾَز ثبظضگبًی حمَق ٍضٍزی اعالق هی قَز .حمَق گوطوی هؼبزل  4زضنس اضظـ گوطوی وبالّب
تؼییي هی قَز .ؾَز ثبظضگبًی تَؾظ ّیبت ٍظیطاى تؼییي ٍ زض همطضات نبزضات ٍ ٍاضزات ّط ؾبل زضج هی گطزز.
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فقل ّفتن
تغـْیالت ٍ هؼافیتْـای هالیـاتی ٍ گوـزوی

الف .تغْیالت ٍ هؼافیت ّای هالیاتی
 .94هٌظَر اس هؼافیت هالیاتی چیغت ٍ چِ هَاردی را ؽاهل هی ؽَد؟

هٌظَض اظ هؼبفیت هبلیبتی ،هؼبفیت اظ پطزاذت هبلیبت ثط زضآهس حبنل اظ فؼبلیت ّبی نٌؼتی ،هؼسًی ٍ تَلیسی هی ثبقس .زض ایطاى
قطوتْب هىلفٌس هبلیبت ؾَز ؾْبم ضا وِ ثِ ػٌَاى هبلیبت اقربل حمیمی ًیع تلمی هی گطزز ،زض هٌجغ وؿط ٍ ثِ حَظُ هبلیبتی
هطثَعِ پطزاذت ًوبیٌس ( هبزُ  132لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).
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 .91هؼافیتْای هالیاتی وذام اعت ٍ در چِ ؽزایغی تؼلك هی گیزد ؟
· هؼافیت هالیاتی تخؼ فٌؼت ،هؼذى ٍ تَلیذ:

 زضآهس هكوَل هبلیبت اثطاظی حبنل اظ فؼبلیتْبی تَلیسی ٍ هؼسًی زض ثرف ّبی تؼبًٍی ٍ ذهَنی اظ تبضید قطٍعثْطُ ثطزاضی یب اؾترطاج ثِ هیـعاى  80زضنس ٍ ثِ هست چْبض ؾـبل اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف هی ثبقس (هبزُ 132لبًَى هبلیبتْبی
هؿتمین).
 آى لؿوت اظ ؾَز اثطاظی قطوتْبی تؼبًٍی ٍ ذهَنی وِ ثطای ثبظؾبظی ،تَؾؼًَِ ،ؾبظی ٍ یب تىویل ٍاحسّبی نٌؼتی ٍهؼـسًی هَخَز ٍ یب ایدـبز ٍاحـسّبی نٌؼتی ٍ هؼسًی خسیس زضآى ؾبل ههطف گطزز اظ  50زضنس هبلیبت هتؼلمِ هؼبف ذَاّس ثَز
(هبزُ  138لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).

51

· هؼافیت هالیاتی تخؼ وؾاٍرسی:

 زضآهس حبنل اظ ولیِ فؼبلیتْبی وكبٍضظی ،زاهپطٍضی ،زاهساضی ،پطٍضـ هبّی ٍ ظًجَض ػؿل ٍ پطٍضـ عیَض ،نیبزی ٍهبّیگیطی ٍ ًَغبًساضی ،احیبی هطاتغ ٍ خٌگلْب ٍ ثبغبت ٍ اقدبض ٍ ًریالت ثسٍى هحسٍزیت ظهبًـی اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف
هی ثبقس (هبزُ  81لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).
· هؼافیت هالیاتی تخؼ گزدؽگزی:

 ولیِ تأؾیؿبت ایطاًگطزی ٍ خْبًگطزی زاضای پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی اظ ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهی ّط ؾبل اظ پطزاذت 50زضنس هبلیبت هتؼلمِ هؼبف ذَاٌّس ثَز (تجهطُ " "3هبزُ  132لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).
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 .91آیا ؽزایغی تزای تزخَرداری اس هؼافیت ٍجَد دارد؟

ثلی .هؼبفیت هبلیبتی ثطای ثركْبی نٌؼتی ٍ هؼسًی ظهبًی هیؿط اؾت وِ ٍاحسّبی هطثَعِ ذبضج اظ قؼبع  120ویلَهتطی
تْطاى ٍ  50ویلَهتطی انفْبى ٍ  30ویلَهتطی هطاوع اؾتبًْب ٍ قْطّبی زاضای ثیف اظ ؾیهس ّعاض ًفط خوؼیت اؾتمطاض زاقتِ
ثبقٌس .قْطوْـبی نٌؼتی هؿتمط زض زاذل ایي قؼبع 30اظ قطط یبز قسُ هؿتثـٌی هی ثبقٌس (تجهطُ " "2هبزُ 132لبًَى
هبلیبتْبی هؿتمین).
 . 93آیا اعتمزار ٍاحذّادر هٌاعك هحزٍم هَجة افشایؼ هیشاى ٍدٍرُ هؼافیت هالیاتـی هی گزدد؟

ثلی 100 .زض نس زضآهس هكوَل هبلیــبت ولیِ ٍاحسّبیی وِ زض هٌبعك هحـطٍم هؿتمط هی ثبقٌس ثِ هست  10ؾبل اظ هؼبفیت
هبلیبتی ثطذَضزاض اؾت (هبزُ 132لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).
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 . 90آیا اسحیث تخؾَدگی هالیاتی تفاٍتی تیي ٍاحذّای هغتمز درهٌاعك ٍیضُ التقادی تا عایز هٌاعك عزسهیي
افلی ٍجَد دارد؟

اظ حیث ثركَزگی هبلیبتی ّیچ تفبٍتی هیبى ؾطظهیي انلی ٍ هٌبعك ٍیػُ التهبزی ٍخَز ًساضز .زض ٍالغ ،ضفتبض هبلیبتی زض
هٌبعك ٍیػُ ٍ ؾطظهیي انلی یىؿبى اؾت.

 .95آیا درآهذ حافل اس فادرات ًیش اس هؼافیت هالیاتی تزخَردار اعت ؟

ثلی 100 .زضنس زضآهس حبنل اظ نبزضات هحهَالت توبم قسُ نٌؼتی ٍ وكبٍضظی ٍ نٌبیغ تجسیلی ٍ تىویل آى ٍ  50زضنس
زضآهس حبنل اظ نبزضات ؾبیط وبالّبی غیط ًفتی اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف اؾت (هبزُ 141لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).
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 .96هؼافیت هالیاتی تزاًشیت واال تِ چِ فَرت اعت ؟

 100زضنس زضآهس حبنل اظ نبزضات وبالّبی هرتلف وِ ثِ نَضت تطاًعیت ثِ ایطاى ٍاضز قسُ یب هی قًَس ٍ ثسٍى تغییط زض
هبّیت یب ثب اًدبم وبضی ثط ضٍی آى نبزض هی قًَس اظ قوَل هبلیبت هؼبف اؾت (ثٌس"ة" هبزُ 141لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).

 . 97آیا ؽزوتْای پذیزفتِ ؽذُ در تَرط اٍراق تْادار ػالٍُ تز هؼافیتْایی وِ تِ ٍاحذّای فٌؼتی ٍ هؼذًی،
وؾاٍرسی ٍ گزدؽگزی تؼلك هی گیزد اس هؼافیت یا تخؾَدگی هالیاتی دیگزی ًیش تزخَردار هی تاؽٌذ؟

ولیِ قـطوتْبی پصیطفتِ قسُ زض ثَضؼ وِ ًمل ٍ اًتمبل ؾْبم آًْب اظ عطیك وبضگعاض ثَضؼ اًدبم هی گیطز هؼبزل  10زضنس اظ
هبلیبت آًْب ثركَزُ هی قَز ( هبزُ  143لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین).
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ب .تغْیالت ٍ هؼافیت ّای گوزوی
 . 98آیا اهىاى ٍرٍد هَاد اٍلیِ تقَرت تزاًشیت ٍ تؼذ فذٍر آى تقَرت واالی عاختِ ؽذُ تا تزخَرداری اس
هؼافیت گوزوی ٍجَد دارد؟

ثلی .ثِ هَازی وِ ثهَضت تطاًعیت ٍ ثِ لهس تَلیس ٍاضز هی قَز هؼبفیت گوطوی تؼلك هی گیطز .چٌبًچِ ثِ ّط زلیلی ایي
ػَاضو زض اثتسا زضیبفت قسُ ثبقسٍ ،خِ زضیبفتی پؽ اظ نسٍض وبالی تَلیسی لبثل اؾتطزاز هی ثبقس.
 .99هاؽیي آالت ٍتجْیشات دعت دٍم ٍاردُ تِ وؾَردرگوزن تِ چِ لیوتی ارسیاتی هی ؽَد ؟

ولیِ وبالّبیی وِ ثِ وكَض ٍاضز هی قَز ثِ لیوت ًَ زض گوطن اضظیبثی هی گطزز ٍ فمظ هبقیي آالت ٍ تدْیعات زؾت زٍهی
وِ ثطای اؾتفبزُ زض ذظ تَلیس ٍ ثط اؾبؼ لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ثِ وكَض ٍاضز هی قَز ثِ لیوت ٍالؼی آى (لیوت زؾت
زٍم) اضظیبثی هی گطزز.
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فقل ّؾتن
تغْیالت ٍرٍد ٍ الاهت

 .144عاسهاى عزهایِ گذاری ٍووىْای التقادی ٍ فٌی ایزاى چِ تغْیالتی را در ارتثاط تا رٍادیذ ٍرٍد عزهایِ
گذاراى ٍ وارؽٌاعاى خارجی ارائِ هی دّذ؟

ؾبظهبى ؾطهبیِ گصاضی ثب هؼطفی ؾطهبیِ گصاضاى ،هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى ذبضخی ٍ ثؿتگبى زضخِ یه آًْب ثِ ٍظاضت اهَض ذبضخِ،
اهَض هطثَط ثِ نسٍض ضٍازیس ،اػن اظ ضٍازیس یه ثبض ٍضٍز ٍ یب هىــطض ؾِ ؾبلِ ثب حك ٍضٍز ٍ الـــبهت ؾِ هبِّ زض ّط ثبض ضا
تؿْیــل هی ًوبیس .ؾطهبیِ گصاضاى ذبضخی یب قطوتْبی هكتطن هی تَاًٌس ثب اضؾبل فطم هكرهبت افطاز هَضز ًظط ٍ شوط
چگًَگی ًیبظ ثِ حضَض ایكبى زض ایطاى ،تمبضبی ضٍازیس ًوبیٌس .الظم ثِ شوطاؾت وِ تؿْیالت ؾبظهبى ؾطهبیِ گصاضی ثساى هؼٌب
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ًیؿت وِ ثطای اذص ٍیعا الظهؿت نطفب اظ عطیك ایي ؾبظهــبى السام قَز ،ثلىِ ّوگبى هی تَاًٌس عجك همطضات خبضی هؿتمیوب"
ثِ ًوـبیٌسگیْبی خوَْضی اؾالهی ایطاى زضذبضج هطاخؼِ ٍ زضذَاؾت ضٍازیس ًوبیٌس.
 .141آیا تغْیالتی تزای الاهت ٍ فذٍر پزٍاًِ وار ًیش ٍجَد دارد؟

زضنَضت ضطٍضت  ،ؾبظهبى ؾطهبیِ گصاضی تؿْیالت ٍ ووىْبی الظم ضا زض ایي ذهَل ثِ ؾطهبیِ گصاضاى ذبضخی اضائِ ذَاّس
زاز .
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فقل ًْن
هتفـزلــِ
 .141آیا در سهیٌِ عزهایِ گذاری ،ایزاى هَافمت ًاهِ چٌذ جاًثِ ای ًیش اهضاء ًوَدُ اعت؟

ثلی  .زٍلت خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ هَافمتٌبهِ تكَیك ،تضویي ٍ حوبیت اظ ؾطهبیِ گصاضی ثیي وكَضّبی ػضَ ؾبظهبى
وٌفطاًؽ اؾالهی ّوچٌیي هَافمتٌبهِ چٌس خبًجِ ثیي وكَضّبی ػضَ ؾبظهبى ّوىبضیْبی التهبزی (اوَ) هلحك قسُ اؾت.
 .143آیا ایزاى ػضَیت در آصاًظ چٌذجاًثِ تضویي عزهـایِ گـذاری ( )MIGAرا پذیزفتِ اعت؟

ثلی .زٍلت خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ ػضَیت آغاًؽ چٌس خبًجِ تضویي ؾطهبیِ گصاضی ( )MIGAزضآهسُ ٍ اهىبى ثطذَضزاضی
اظ پَقكْبی تضویٌی ایي آغاًؽ عجك ضَاثظ هطثَعِ ثطای ؾطهبیِ گصاضاى ذبضخی فطاّن اؾتّ .ط چٌس لبًـَى ؾطهبیِ گصاضی
ذبضخــی ٍ هَافمتٌبهِ ّبی زٍ خبًجــِ ٍ چٌس خبًجــِ ؾطهبیِ گصاضی وِ خوْـَضی اؾالهی ایطاى ثب وكـَضّبی هرتلف اهضـبء
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ًوَزُ ،حمَق ؾطهبیِ گصاض ذبضخی ضا زض ثطاثط ذغطات غیط تدبضی تحت پَقف لطاض هیسّس ،ثب ایي ٍخَز ػضَیت زض هیگـب اهىبى
ثطذَضزاضی اظ پَقف حوبیتـی هضبػف ضا ثــطای ؾطهبیـِ گصاضاى فطاّن هی ؾبظز.
 .140عزهایِ گذار تالمَُ خارجی السم اعت اسچِ لَاًیي ٍ همزراتی هغلغ تاؽذ؟

ػـالٍُ ثط لبًَى ؾطهبیِ گصاضی ذبضخی ٍ آئیي ًبهِ اخطائی آى وِ تبهیي وٌٌسُ حمَق اؾبؾی ؾطهبیِ گصاض ذبضخی اؾت ،هغبلؼِ
لَاًیي شیل ًیع ثِ ؾطهبیِ گصاضاى تَنیـِ هی قَز :
 لبًَى تدبضت ثرف قطوتْبی ؾْبهی
 همطضات نبزضات ٍ ٍاضزات
 لبًَى هبلیبتْبی هؿتمین
 همطضات گوطوی
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 لبًَى وبض ثوٌظَض اعالع اظ چگًَگی اؾتفبزُ اظ ذسهبت اتجبع ثیگبًِ
 لبًَى ثجت ػالئن ٍ اذتطاػبت ،ثوٌظَض اعالع اظ حمَق هبلىیت ّبی نٌؼتی ٍهؼٌَی

