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        ))))FIPPA((((    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    تشويقتشويقتشويقتشويق    وووو    حمايتحمايتحمايتحمايتننننقانوقانوقانوقانو

FOREIGN INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION ACT    

        

        يفيفيفيفررررتعاتعاتعاتعا    - - - - اولاولاولاولفصلفصلفصلفصل

        ::::    باشدباشدباشدباشد    ميميميمي    يريريريرزززز    معانيمعانيمعانيمعاني    دارايدارايدارايداراي    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيندرادرادرادرا    ههههشدشدشدشدهههه    ددددبربربربررررربكابكابكابكا    راتراتراتراتعباعباعباعبا    وووو    تتتتصطالحاصطالحاصطالحاصطالحااااا) ) ) ) ١١١١((((    دهدهدهدهماماماما

        ....    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    حمايتحمايتحمايتحمايت    وووو    تشويقتشويقتشويقتشويق    ننننقانوقانوقانوقانو: : : : ننننووووــــقانقانقانقان

    رارارارا) ) ) ) ٦٦٦٦((((    دهدهدهدهماماماما    ععععموضوموضوموضوموضو    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهززززمجومجومجومجو    كهكهكهكه    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ءءءءمنشامنشامنشامنشا    ـاـاـاـابببب    رمايهرمايهرمايهرمايهــــسسسس    ازازازاز    دهدهدهدهتفاتفاتفاتفاــــسسسساااا    ااااــــبببب    نينينينياااايريريريراااا    يايايايا    وووو    نينينينياااايريريريراااا    حقوقيغيرحقوقيغيرحقوقيغيرحقوقيغير    يايايايا    حقيقيحقيقيحقيقيحقيقي    صصصصااااــــشخشخشخشخاااا: : : : جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارارارارگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه

        ....    باشندباشندباشندباشند    دهدهدهدهنمونمونمونمو    خذخذخذخذاااا

        ....ددددددددميگرميگرميگرميگر    يريريريرزززز    ارداردارداردمومومومو    شاملشاملشاملشاملوووو    ددددميشوميشوميشوميشو    واردواردواردوارد    رررركشوكشوكشوكشو    ههههــــبببب    ييييــــــــــــججججررررخاخاخاخا    ارارارارذذذذــــگگگگ    رمايهرمايهرمايهرمايهــــسسسس    ططططــــتوستوستوستوس    كهكهكهكه    يييينقدنقدنقدنقد    غيرغيرغيرغير    يايايايا    وووو    يييينقدنقدنقدنقدازازازاز    عمعمعمعماااا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    اعاعاعاعنونونونواااا: : : : جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه

    بهبهبهبه    ،،،،    باشدباشدباشدباشدانانانانيريريريرااااسالميسالميسالميسالمياااا    ريريريريجمهوجمهوجمهوجمهو    ييييمركزمركزمركزمركز    بانكبانكبانكبانك    تائيدتائيدتائيدتائيدردردردردمومومومو    كهكهكهكهههههووووــــــــــــججججوووو    للللنتقانتقانتقانتقااااا    ققققطرطرطرطر    يگريگريگريگرددددبانكييابانكييابانكييابانكييا    ممممطريقنظاطريقنظاطريقنظاطريقنظا    ازازازاز    ،،،،    تبديلتبديلتبديلتبديل    قابلقابلقابلقابل    ارزارزارزارز    رترترترتبصوبصوبصوبصو    كهكهكهكه    يييينقدنقدنقدنقد    ههههووووــــــــــــججججوووو    - - - - لفلفلفلفاااا

        د،د،د،د،شوشوشوشو    رواردرواردرواردرواردكشوكشوكشوكشو

        ات،ات،ات،ات،تجهيزتجهيزتجهيزتجهيز    وووو    تتتتالالالالآآآآ    ماشينماشينماشينماشين    - - - - بببب

        ،،،،كمكيكمكيكمكيكمكيوووونينينينيودودودودفزفزفزفزاااا    ،،،،    ليهليهليهليهاداواداواداواداومومومومووووو    منفصلهمنفصلهمنفصلهمنفصله    تتتتقطعاقطعاقطعاقطعا،،،،يدكييدكييدكييدكي    تتتتقطعاقطعاقطعاقطعا    وووو    اراراراربزبزبزبزاااا    - - - - جججج

        ،،،،تخصصيتخصصيتخصصيتخصصي    تتتتخدماخدماخدماخدما    وووو    ريريريريتجاتجاتجاتجا    عالئمعالئمعالئمعالئم    وووو    ساميساميساميسامياااا    ،،،،فنيفنيفنيفني    نشنشنشنش،دا،دا،دا،دا    اعاعاعاعخترخترخترختراااا    حقحقحقحق    - - - -     دددد

        ،،،،جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارارارارگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    للللنتقانتقانتقانتقااااا    قابلقابلقابلقابل    ممممسهاسهاسهاسها    ددددسوسوسوسو- - - -     ــــهههه

        ....    لتلتلتلتدودودودو    تتتتهياهياهياهيا    تصويبتصويبتصويبتصويب    باباباباززززمجامجامجامجا    ارداردارداردمومومومو    سايرسايرسايرساير- - - -     وووو

        ....    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهززززمجومجومجومجو    خذخذخذخذازاازاازاازاسسسســــپپپپ    ددددووووــــموجموجموجموج    ااااــــيييي    جديدجديدجديدجديد    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصااااا    ههههبنگابنگابنگابنگا    يكيكيكيك    دردردردر    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ييييگيرگيرگيرگيررررربكابكابكابكا: : : : جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه

        ....    ددددميشوميشوميشوميشو    دردردردرصاصاصاصا    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريذذذذــــگگگگ    رمايهرمايهرمايهرمايهــــسسسس    ردردردردووووــــمممم    ررررــــهههه    ايايايايبربربربر    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا) ) ) ) ٦٦٦٦((((    دهدهدهدهااااــــــــــــمممم    طبقطبقطبقطبق    بربربربر    كهكهكهكه    زيزيزيزيمجومجومجومجو: : : :     ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهززززمجومجومجومجو

        ....ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصارارارارامومومومواااا    وزارتوزارتوزارتوزارت    ببببييمصوييمصوييمصوييمصووداراوداراوداراودارا٢٤٢٤٢٤٢٤/ / / / ٤٤٤٤////    ١٣٥٣١٣٥٣١٣٥٣١٣٥٣        شكيلشكيلشكيلشكيلــــتتتت    ننننانوانوانوانوــــقققق) ) ) ) ٥٥٥٥((((    دةدةدةدةماماماما    ععععموضوموضوموضوموضو    انانانانيريريريراااا    فنيفنيفنيفنيوووو    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصااااا    ييييكمكهاكمكهاكمكهاكمكهاوووو    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ننننماماماماززززساساساسا: : : : ننننماماماماززززساساساسا

        ....ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا) ) ) ) ٦٦٦٦((((    ههههددددماماماما    ععععموضوموضوموضوموضو    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    تتتتهياهياهياهيا: : : : تتتتهياهياهياهيا

        ششششپذيرپذيرپذيرپذير    عموميعموميعموميعمومي    يطيطيطيطااااشرشرشرشر    - - - - دومدومدومدومفصلفصلفصلفصل

    انانانانررررــــعمعمعمعم    ررررووووــــمنظمنظمنظمنظ    بهبهبهبه    ميبايستميبايستميبايستميبايست    رررركشوكشوكشوكشو    ريريريريجاجاجاجا    راتراتراتراتررررــــمقمقمقمق    وووو    نيننيننيننينااااووووــــقققق    ايرايرايرايرــــسسسس    تتتتــــعايعايعايعايررررباباباباوووو    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينينساساساساساساساسااااابربربربر    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ششششپذيرپذيرپذيرپذير) ) ) ) ٢٢٢٢((((    دهدهدهدهماماماما    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    

        ::::    ددددپذيرپذيرپذيرپذير    رترترترتصوصوصوصويريريريرزززز    بطبطبطبطااااضوضوضوضو    سسسسساساساسااااابربربربر    تتتتخدماخدماخدماخدما    وووو    ورزيورزيورزيورزيكشاكشاكشاكشا    ،،،،دنيدنيدنيدنيــــمعمعمعمع    ،،،،نعتينعتينعتينعتيــــصصصصازازازاز    ممممــــععععاااا    ييييددددــــتوليتوليتوليتولي    تتتتــــفعاليفعاليفعاليفعاليوووو    ديديديديااااــــببببوآوآوآوآ
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        ....    ددددشوشوشوشو    دراتدراتدراتدراتصاصاصاصا    يشيشيشيشاااافزفزفزفزواواواوا    شغليشغليشغليشغلي    ييييتهاتهاتهاتهاــــيش فرصيش فرصيش فرصيش فرصااااززززــــففففاااا    ات،ات،ات،ات،توليدتوليدتوليدتوليد    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت    ءءءءتقاتقاتقاتقاارارارار    ،،،،    آوريآوريآوريآوري    فنفنفنفن    ءءءءتقاتقاتقاتقاارارارار    ،،،،    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصااااا    شدشدشدشدرررر    ببببــــموجموجموجموج    - - - - لفلفلفلفاااا

        ....    ددددنشونشونشونشو    خليخليخليخليدادادادا    ييييهاهاهاها    ارياريارياريگذگذگذگذ    برسرمايهبرسرمايهبرسرمايهبرسرمايه    مبتنيمبتنيمبتنيمبتني    اتاتاتاتتوليدتوليدتوليدتوليد    تضييعتضييعتضييعتضييعوووو    رررركشوكشوكشوكشو    ددددقتصاقتصاقتصاقتصادرادرادرادرا    للللخالخالخالخالاااا    ،،،،    يستيستيستيستزززز    محيطمحيطمحيطمحيط    تخريبتخريبتخريبتخريب    ،،،،عموميعموميعموميعمومي    منافعمنافعمنافعمنافعوووو    مليمليمليملي    منيتمنيتمنيتمنيتاااا    تهديدتهديدتهديدتهديد    ببببــــــــــــموجموجموجموج    - - - - بببب

    موقعيتموقعيتموقعيتموقعيتدردردردر    رارارارا    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارانارانارانارانذذذذگگگگ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    كهكهكهكه    ستستستستاااا    اياياياي    ههههيژيژيژيژوووو    ققققحقوحقوحقوحقو    ز،ز،ز،ز،ااااــــمتيمتيمتيمتيازاازاازاازا    ررررووووــــمنظمنظمنظمنظ. . . .     نباشدنباشدنباشدنباشد    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارانارانارانارانگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    بهبهبهبه    لتلتلتلتدودودودو    توسطتوسطتوسطتوسط    ززززمتيامتيامتيامتيااااا    ييييعطاعطاعطاعطااااا    ننننضمضمضمضممتمتمتمت    - - - - جججج

        ....    هدهدهدهددددد    ارارارارقرقرقرقر    ريريريرينحصانحصانحصانحصااااا

    ننننمامامامادرزدرزدرزدرز    خليخليخليخليدادادادا    زارزارزارزارااااببببدردردردر    ههههشدشدشدشد    عرضهعرضهعرضهعرضه    تتتتخدماخدماخدماخدما    وووو    كاالكاالكاالكاال    ارزشارزشارزشارزش    بهبهبهبه    نسبتنسبتنسبتنسبت    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا    ععععجيموضوجيموضوجيموضوجيموضوررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهازازازاز    حاصلحاصلحاصلحاصل    ييييتوليدتوليدتوليدتوليد    تتتتخدماخدماخدماخدما    وووو    كاالكاالكاالكاال    ارزشارزشارزشارزش    سهمسهمسهمسهم- - - -     دددد

    طبقطبقطبقطبق    نهانهانهانهاازآازآازآازآ    يكيكيكيك    هرهرهرهردردردردر    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    انانانانميزميزميزميزوووو    هاهاهاها    ههههشتشتشتشترررر    تعيينتعيينتعيينتعيين. . . . ددددبوبوبوبو    هدهدهدهداااانخونخونخونخو    بيشتربيشتربيشتربيشتر    صدصدصدصددردردردر    ٣٥٣٥٣٥٣٥    ازازازاز    ،،،،    شتهشتهشتهشتهرررر    هرهرهرهر    دردردردر    وووو    صدصدصدصددردردردر٢٥٢٥٢٥٢٥    ازازازاز    ديديديديصاصاصاصاــــقتقتقتقتاااا    بخشبخشبخشبخش    هرهرهرهر    دردردردر    ز،ز،ز،ز،مجومجومجومجو    ورورورورصدصدصدصد

    نفتنفتنفتنفت    جزجزجزجز    بهبهبهبه    رررركشوكشوكشوكشو    ازازازاز    رجرجرجرجخاخاخاخا    بهبهبهبهورورورورصدصدصدصد    يييياااابربربربر    تتتتخدماخدماخدماخدما    وووو    كاالكاالكاالكاال    توليدتوليدتوليدتوليد    جهتجهتجهتجهت    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريذذذذــــگگگگ    رمايهرمايهرمايهرمايهــــسسسس. . . . ددددــــميرسميرسميرسميرس    انانانانيريريريروزوزوزوز    تتتتهياهياهياهيا    تصويبتصويبتصويبتصويب    بهبهبهبه    كهكهكهكه    ددددبوبوبوبو    هدهدهدهدااااخوخوخوخو    اياياياي    نامهنامهنامهنامه    ئينئينئينئينآآآآ

        ....    ستستستستاااا    ففففمعامعامعامعا    ااااــــهههه    سبتسبتسبتسبتــــنننن    ننننــــييييازاازاازاازا    ممممخاخاخاخا

    انانانانميزميزميزميز    هرهرهرهر    بهبهبهبه    مينمينمينمينزززز    ععععنونونونو    هرهرهرهر    تملكتملكتملكتملك. . . .     ميباشدميباشدميباشدميباشد    باقيباقيباقيباقي    ددددخوخوخوخو    تتتتووووــــقققق    بهبهبهبه    ننننكماكاكماكاكماكاكماكا    ١٦١٦١٦١٦/ / / / ٣٣٣٣////    ١٣١٠١٣١٠١٣١٠١٣١٠    ببببمصومصومصومصو    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ععععتباتباتباتبااااا    للللمنقومنقومنقومنقو    غيرغيرغيرغير    الالالالمومومومواااا    تملكتملكتملكتملك    بهبهبهبه    ططططمربومربومربومربو    ننننقانوقانوقانوقانو    - - - -     ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

        ....    شدشدشدشدنميبانميبانميبانميبا    ززززمجامجامجامجا    ننننقانوقانوقانوقانو    ننننــــيييياااا    ببببچوچوچوچوررررااااــــچچچچ    دردردردر    جيجيجيجيررررااااــــخخخخ    ارارارارذذذذــــگگگگ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ممممبنابنابنابنا

    بهبهبهبه    هاهاهاها    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ينينينيناااا. . . .     ندندندندرداررداررداررداربرخوبرخوبرخوبرخو    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا    ييييحمايتهاحمايتهاحمايتهاحمايتهاوووو    تتتتسهيالسهيالسهيالسهيالــــتتتت    ازازازاز    ميشوندميشوندميشوندميشوند    پذيرفتهپذيرفتهپذيرفتهپذيرفته    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا    ددددمفامفامفامفا    سسسسساساساسااااابربربربر    كهكهكهكه    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ييييهاهاهاها    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه) ) ) ) ٣٣٣٣((((    دهدهدهدهماماماما

        ::::    هستندهستندهستندهستندششششپذيرپذيرپذيرپذير    قابلقابلقابلقابل    يريريريرزززز    طريقطريقطريقطريق    دودودودو

        ....    يباشديباشديباشديباشدــــممممززززمجامجامجامجا    درآندرآندرآندرآنبخشخصوصيبخشخصوصيبخشخصوصيبخشخصوصي    فعاليتفعاليتفعاليتفعاليت    هاييكههاييكههاييكههاييكه    مينهمينهمينهمينهدرزدرزدرزدرزجيجيجيجيررررخاخاخاخا    مستقيممستقيممستقيممستقيم    ارياريارياريگذگذگذگذ    ههههسرمايسرمايسرمايسرماي- - - - لفلفلفلفاااا

    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    برگشتبرگشتبرگشتبرگشت    كهكهكهكه    ارياريارياريگذگذگذگذواواواوا    وووو    داريداريداريداريبربربربر    ههههبهربهربهربهر    ،،،،    ساختساختساختساختوووو    للللــــــــــــــــمتقابمتقابمتقابمتقاب    بيعبيعبيعبيع    ،،،،مدنيمدنيمدنيمدني    كتكتكتكتررررمشامشامشامشا    ييييشهاشهاشهاشهارورورورو    ببببچوچوچوچوررررچاچاچاچا    دردردردر    بخشهابخشهابخشهابخشها    كليهكليهكليهكليهدردردردر    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ييييهاهاهاها    ارياريارياريگذگذگذگذ    ههههــــرمايرمايرمايرمايسسسس    - - - - بببب

        ....    نباشدنباشدنباشدنباشد    لتيلتيلتيلتيدودودودو    ييييشركتهاشركتهاشركتهاشركتها    ااااــــيييي    وووو    بانكهابانكهابانكهابانكها    يايايايا    لتلتلتلتدودودودو    تضمينتضمينتضمينتضمين    بهبهبهبه    متكيمتكيمتكيمتكي    وووو    ددددشوشوشوشو    ناشيناشيناشيناشي    ارياريارياريگذگذگذگذ    ههههــــــــسرمايسرمايسرمايسرماي    ردردردردمومومومو    ححححطرطرطرطر    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصااااا    ددددررررــــعملكعملكعملكعملك    ازازازاز    صرفاصرفاصرفاصرفا    حاصلهحاصلهحاصلهحاصله    منافعمنافعمنافعمنافعوووو

    ،،،،    ستستستستاااا    ههههنشدنشدنشدنشد    مستهلكمستهلكمستهلكمستهلك    آنآنآنآنبربربربر    مترتبمترتبمترتبمترتب    ددددسوسوسوسووووو    دهدهدهدهماماماما    ينينينيناااا) ) ) ) بببب((((    ددددــــبنبنبنبندردردردر    رجرجرجرجمندمندمندمند    ارياريارياريگذگذگذگذواواواوا    وووو    داريداريداريداريبربربربر    ههههبهربهربهربهر    ،،،،    ساختساختساختساخت    ييييشهاشهاشهاشهارورورورو    ععععموضوموضوموضوموضو    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    كهكهكهكه    دامدامدامدامماماماما    - - - -     ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

        ميباشد.ميباشد.ميباشد.ميباشد.    ززززمجامجامجامجا    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارارارارگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    توسطتوسطتوسطتوسط    پذيرپذيرپذيرپذير    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصااااا    ههههبنگابنگابنگابنگادردردردر    ههههماندماندماندماند    باقيباقيباقيباقي    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    سهمسهمسهمسهم    بهبهبهبه    نسبتنسبتنسبتنسبت    مالكانهمالكانهمالكانهمالكانه    حقحقحقحق    للللعماعماعماعمااااا

    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه. . . .     ميباشدميباشدميباشدميباشد    سالميسالميسالميسالمياااا    رايرايرايرايشوشوشوشو    مجلسمجلسمجلسمجلس    تصويبتصويبتصويبتصويب    ههههــــببببططططووووــــمنمنمنمن    ردردردردمومومومو    حسبحسبحسبحسب    انانانانيريريريراااا    سالميسالميسالميسالمياااا    ريريريريجمهوجمهوجمهوجمهو    دردردردر    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ييييلتهالتهالتهالتهادودودودو    يايايايا    لتلتلتلتدودودودو    ارياريارياريگذگذگذگذ    يهيهيهيهسرماسرماسرماسرما) ) ) ) ٤٤٤٤((((    دهدهدهدهماماماما

        ....    ددددددددميگرميگرميگرميگر    تلقيتلقيتلقيتلقي    خصوصيخصوصيخصوصيخصوصي    ،،،،جيجيجيجيررررلتيخالتيخالتيخالتيخادودودودو    ييييشركتهاشركتهاشركتهاشركتها

        ححححصالصالصالصالذي ذي ذي ذي     جعجعجعجعاااامرمرمرمر    - - - -     ممممفصلسوفصلسوفصلسوفصلسو

    وووو    ميباشدميباشدميباشدميباشد    ييييــــــــــــججججررررخاخاخاخا    ييييهاهاهاها    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    بهبهبهبه    ططططمربومربومربومربوررررموموموموااااكليهكليهكليهكليه    ههههبببب    سيدگيسيدگيسيدگيسيدگيرررر    وووو    رررركشوكشوكشوكشودردردردر    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ييييهاهاهاها    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    تشويقتشويقتشويقتشويق    سميسميسميسميرررر    ددددنهانهانهانها    تنهاتنهاتنهاتنها    ن،ن،ن،ن،ماماماماززززساساساسا) ) ) ) ٥٥٥٥((((    دهدهدهدهماماماما

 ....    ددددددددگرگرگرگر    تسليمتسليمتسليمتسليم    ننننماماماماززززااااــــسسسس    آنآنآنآن    ههههــــبببب    ميبايدميبايدميبايدميبايد    ههههــــــــسرمايسرمايسرمايسرماي    وجوجوجوجخرخرخرخر    وووو    ييييگيرگيرگيرگيررررربكابكابكابكا    ورود،ورود،ورود،ورود،    ش،ش،ش،ش،پذيرپذيرپذيرپذير    جملهجملهجملهجمله    ازازازاز    مربوطهمربوطهمربوطهمربوطه    ررررمومومومواااا    صصصصخصوخصوخصوخصودردردردر    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارانارانارانارانگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ييييهاهاهاها    ستستستستااااخوخوخوخودردردردر

    يريريريروزوزوزوز    ونونونونمعامعامعامعا    ياستياستياستياسترررر    بهبهبهبه    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    تتتتهياهياهياهيا    ممممنانانانا    ااااــــبببب    اتياتياتياتيــــــــهيهيهيهي    )،)،)،)،٥٥٥٥((((    دهدهدهدهماماماما    ععععموضوموضوموضوموضو    ييييستهاستهاستهاستهاااااخوخوخوخودردردردر    صصصصخصوخصوخصوخصو    دردردردر    تصميمتصميمتصميمتصميم    خذخذخذخذواواواوا    دگيدگيدگيدگيــــسيسيسيسيررررررررمنظومنظومنظومنظو    بهبهبهبه) ) ) ) ٦٦٦٦((((    دهدهدهدهماماماما

    ونونونونمعامعامعامعا    رررركشوكشوكشوكشو    ،،،،    ييييززززــــييييرررر    ههههــــبرنامبرنامبرنامبرناموووو    ديريتديريتديريتديريتــــمممم    ننننماماماماززززااااــــسسسس    ئيسئيسئيسئيسرررر    ونونونونمعامعامعامعا،،،،    جهجهجهجهررررخاخاخاخا    ررررووووــــــــــــمممماااا    يريريريروزوزوزوز    ونونونونمعامعامعامعاازازازاز    مركبمركبمركبمركبوووو    ننننماماماماززززساساساسا    للللــــكككك    يسيسيسيســــئئئئرررر    انانانانووووــــبعنبعنبعنبعن    ييييييييوداراوداراوداراودارا    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصارارارارامومومومواااا

    ششششپذيرپذيرپذيرپذير    تتتتــــــــــــــــسسسسااااخوخوخوخودردردردر    بابابابا    ططططتباتباتباتبادراردراردراردرار. . . . ددددددددميگرميگرميگرميگر    تشكيلتشكيلتشكيلتشكيل    يربطيربطيربطيربطذذذذ    ييييهاهاهاها    تخانهتخانهتخانهتخانهوزاروزاروزاروزار    نيننيننيننينوووومعامعامعامعا    رد،رد،رد،رد،مومومومو    حسبحسبحسبحسب    وووو    انانانانيريريريرااااسالميسالميسالميسالمياااا    ريريريريجمهوجمهوجمهوجمهو    ييييمركزمركزمركزمركز    بانكبانكبانكبانك    كلكلكلكل    ئيسئيسئيسئيسرررر

    ارياريارياريگذگذگذگذ    ههههــــــــــــسرمايسرمايسرمايسرماي    ششششذيرذيرذيرذيرــــپپپپ    ممممااااــــبهنگبهنگبهنگبهنگ. . . . ددددددددررررــــميگميگميگميگ    دردردردرااااــــصصصص    ييييــــييييدارادارادارادارا    وووو    ديديديديصاصاصاصاــــقتقتقتقتراراراراووووــــمممماااا    يريريريروزوزوزوز    ييييمضامضامضامضاواواواوا    تائيدتائيدتائيدتائيد    بابابابا    تتتتهياهياهياهيا    تصويبتصويبتصويبتصويبازازازاز    سسسســــپپپپ    ارياريارياريذذذذــــگگگگ    رمايهرمايهرمايهرمايهــــسسسسززززووووــــــــــــــــــــمجمجمجمج،،،،

 ....شدشدشدشدميباميباميباميبا    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا) ) ) ) ٢٢٢٢((((    دهدهدهدهمامامامادردردردر    رجرجرجرجمندمندمندمند    بطبطبطبطااااضوضوضوضو    عايتعايتعايتعايترررر    بهبهبهبه    موظفموظفموظفموظف    تتتتهياهياهياهيا    ،،،،جيجيجيجيررررخاخاخاخا
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    تتتتهياهياهياهيا    دردردردر    ددددخوخوخوخو    نظرنظرنظرنظر    بابابابا    اهاهاهاههمرهمرهمرهمر    نهانهانهانهاآآآآ    يافتيافتيافتيافتدردردردر    يخيخيخيخررررتاتاتاتاازازازاز    روزروزروزروز    دهدهدهدهپانزپانزپانزپانز ففففررررــــظظظظ    كثركثركثركثرااااحدحدحدحد    مقدماتيمقدماتيمقدماتيمقدماتي    سيسيسيسيرررربربربربر    ازازازاز    پسپسپسپس    رارارارا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ييييستهاستهاستهاستهاااااخوخوخوخودردردردر    ستستستستاااا    مكلفمكلفمكلفمكلف    ننننماماماماززززساساساسا    - - - -     ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

    كتباكتباكتباكتبا    درادرادرادراخوخوخوخو    اييايياييايينهنهنهنه    صميمصميمصميمصميمــــتتتت    وووو    سيدگيسيدگيسيدگيسيدگيرررر    ععععموضوموضوموضوموضو    بهبهبهبهررررمذكومذكومذكومذكو    ييييستهاستهاستهاستهاااااخوخوخوخودردردردر    ننننشدشدشدشد    ححححمطرمطرمطرمطر    يخيخيخيخررررتاتاتاتاازازازاز    ههههماماماما    يكيكيكيك    تتتتمدمدمدمد    ففففظرظرظرظر    كثركثركثركثرااااحدحدحدحد    تتتتــــسسسساااا    ففففــــموظموظموظموظ    تتتتااااــــهيهيهيهي. . . .     ددددــــنماينماينماينماي    ححححمطرمطرمطرمطر

    وزارتوزارتوزارتوزارت    جملهجملهجملهجملهازازازاز    يربطيربطيربطيربطذذذذ    ييييستگاههاستگاههاستگاههاستگاههادددد    كليهكليهكليهكليه    ر،ر،ر،ر،كشوكشوكشوكشودردردردر    جيجيجيجيررررااااــــخخخخ    ييييااااــــهههه    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    فعاليتفعاليتفعاليتفعاليتوووو    ششششپذيرپذيرپذيرپذير    بهبهبهبهططططمربومربومربومربو    ررررمومومومواااا    تسريعتسريعتسريعتسريعوووو    تسهيلتسهيلتسهيلتسهيل    رررربمنظوبمنظوبمنظوبمنظو) ) ) ) ٧٧٧٧((((    دهدهدهدهماماماما. . . .     نمايدنمايدنمايدنمايد    ممممعالعالعالعالاااا

    سالميسالميسالميسالمياااا    ريريريريووووــــجمهجمهجمهجمه    ككككررررــــگمگمگمگم    ان،ان،ان،ان،ررررــــيييياااا    ميميميميالالالالــــسسسساااا    ريريريريووووــــجمهجمهجمهجمه    ييييززززــــمركمركمركمرك    بانكبانكبانكبانك    ،،،،جتماعيجتماعيجتماعيجتماعياااا    ررررموموموموواواواوا    رررركاكاكاكا    ،وزارت،وزارت،وزارت،وزارت    گانيگانيگانيگانيزرزرزرزربابابابا    ،وزارت،وزارت،وزارت،وزارت    ههههــــججججررررخاخاخاخا    ررررمومومومواااا    وزارتوزارتوزارتوزارت    ،،،،ييييييييوداراوداراوداراودارا    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصارارارارامومومومواااا

    مممممقامقامقامقا    باالترينباالترينباالترينباالترين    ييييمضامضامضامضااااا    بابابابا    ررررالختياالختياالختياالختيااااا    ممممتاتاتاتا    ههههنمايندنمايندنمايندنمايند    يكيكيكيك    معرفيمعرفيمعرفيمعرفي    بهبهبهبه    نسبتنسبتنسبتنسبت    ددددــــــــمكلفنمكلفنمكلفنمكلفن    ستستستستــــييييزززز    يطيطيطيطــــمحمحمحمح    تتتتــــحفاظحفاظحفاظحفاظ    ننننماماماماززززساساساسا    وووو    صنعتيصنعتيصنعتيصنعتي    مالكيتمالكيتمالكيتمالكيتوووو    شركتهاشركتهاشركتهاشركتها    ثبتثبتثبتثبت    كلكلكلكل    ادارهادارهادارهاداره    ان،ان،ان،ان،يريريريراااا

  . ددددــــنمايننمايننمايننماين    امامامامقدقدقدقداااا    ننننماماماماززززساساساسا    بهبهبهبه    ههههستگاستگاستگاستگادددد

 . ميشوندميشوندميشوندميشوند    شناختهشناختهشناختهشناخته    ننننماماماماززززااااــــسسسس    ااااــــبببب    ههههتگاتگاتگاتگاــــسسسسدددد    درآندرآندرآندرآن    ههههــــمربوطمربوطمربوطمربوطررررمومومومواااا    كليهكليهكليهكليه    ههههكنندكنندكنندكنند    هماهنگهماهنگهماهنگهماهنگ    وووو    بطبطبطبطرارارارا    انانانانبعنوبعنوبعنوبعنو    ههههمعرفيشدمعرفيشدمعرفيشدمعرفيشدنننننمايندگانمايندگانمايندگانمايندگا

 جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    للللنتقانتقانتقانتقااااا    وووو    تضمينتضمينتضمينتضمين    - - - - رمرمرمرمفصلچهافصلچهافصلچهافصلچها

        ستستستستاااا    ددددووووــــموجموجموجموج    خليخليخليخليدادادادا    ييييهاهاهاها    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ايايايايبربربربر    ههههــــكككك    تسهيالتيتسهيالتيتسهيالتيتسهيالتي    وووو    حمايتهاحمايتهاحمايتهاحمايتها    ق،ق،ق،ق،ووووــــــــــــحقحقحقحق    كليهكليهكليهكليهازازازاز    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا    للللمشمومشمومشمومشمو    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ييييهاهاهاها    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه) ) ) ) ٨٨٨٨((((    دهدهدهدهماماماما

  . ميباشندميباشندميباشندميباشند    رداررداررداررداربرخوبرخوبرخوبرخو    ننننيكسايكسايكسايكسارررربطوبطوبطوبطو

    ميزميزميزميزآآآآ    تبعيضتبعيضتبعيضتبعيض    غيرغيرغيرغير    روشروشروشروش    بهبهبهبه    ،،،،قانونيقانونيقانونيقانوني    ينديندينديندآآآآفرفرفرفر    موجبموجبموجبموجب    بهبهبهبه    ،،،،عموميعموميعموميعمومي    منافعمنافعمنافعمنافع    ايايايايبربربربر    مگرمگرمگرمگر    گرفتگرفتگرفتگرفت    هدهدهدهداااانخونخونخونخو    ارارارارقرقرقرقر    ننننمليشدمليشدمليشدمليشدوووو    مالكيتمالكيتمالكيتمالكيت    سلبسلبسلبسلب    ردردردردمومومومو    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذ    يهيهيهيهسرماسرماسرماسرما) ) ) ) ٩٩٩٩((((    دهدهدهدهماماماما

 . مالكيتمالكيتمالكيتمالكيت    سلبسلبسلبسلبازازازاز    قبلقبلقبلقبل    بالفاصلهبالفاصلهبالفاصلهبالفاصله    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    آنآنآنآن    قعيقعيقعيقعيواواواوا    ارزشارزشارزشارزش    ماخذماخذماخذماخذ    ههههــــبببب    تتتتــــممممااااغرغرغرغر    مناسبمناسبمناسبمناسب    ختختختختداداداداپرپرپرپر    مقابلمقابلمقابلمقابلودرودرودرودر

 . ددددشوشوشوشو    تسليمتسليمتسليمتسليم    تتتتهياهياهياهيا    بهبهبهبه    ننننشدشدشدشد    مليمليمليملي    يايايايا    مالكيتمالكيتمالكيتمالكيت    سلبسلبسلبسلبازازازاز    پسپسپسپس    للللساساساسا    يكيكيكيك    تتتتمدمدمدمددردردردر    كثركثركثركثرااااحدحدحدحد    بايدبايدبايدبايد    واردهواردهواردهوارده    رترترترتخساخساخساخسا    انانانانجبرجبرجبرجبر    ييييتقاضاتقاضاتقاضاتقاضا    ١١١١- - - -     ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

  . هدشدهدشدهدشدهدشدااااخوخوخوخو    صلصلصلصلــــفففف    وووو    للللــــححححننننانوانوانوانوــــقققق    ينينينيناااا) ) ) ) ١٩١٩١٩١٩((((دهدهدهدهماماماما    سسسسساساساسااااابربربربر    ننننشدشدشدشد    مليمليمليملي    يايايايا    مالكيتمالكيتمالكيتمالكيت    سلبسلبسلبسلبازازازاز    ناشيناشيناشيناشي    ففففختالختالختالختالاااا    ٢٢٢٢- - - -     ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

    يگريگريگريگرددددجيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارارارارگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    بهبهبهبه    ييييييييوداراوداراوداراودارا    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصارارارارامومومومواااا    يريريريروزوزوزوز    تائيدتائيدتائيدتائيدوووو    تتتتااااــــهيهيهيهي    فقتفقتفقتفقتاااامومومومو    بابابابا    يايايايا    وووو    خليخليخليخليدادادادا    ارارارارگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    بهبهبهبه    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهازازازازبخشيبخشيبخشيبخشي    يايايايا    ممممتماتماتماتما    ارياريارياريگذگذگذگذواواواوا) ) ) ) ١٠١٠١٠١٠((((دهدهدهدهماماماما

    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا    راتراتراتراتمقرمقرمقرمقر    نظرنظرنظرنظرازازازاز    ،،،،    باشدباشدباشدباشد    ليهليهليهليهاواواواو    ارارارارگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    يطيطيطيطااااشرشرشرشر    دارايدارايدارايداراي    قلقلقلقلااااحدحدحدحد    بايدبايدبايدبايد    كهكهكهكه    ههههگيرندگيرندگيرندگيرند    للللنتقانتقانتقانتقااااا    ،،،،    يگريگريگريگردددد    ييييــــججججررررخاخاخاخا    ارارارارگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ههههــــبببب    للللنتقانتقانتقانتقااااا    رترترترتصوصوصوصودردردردر. . . .     باشدباشدباشدباشد    ميميميميززززمجامجامجامجا

 . ددددبوبوبوبو    هدهدهدهدااااخوخوخوخو    قبليقبليقبليقبلي    ارارارارگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    شريكشريكشريكشريك    ياياياياوووو    جايگزينجايگزينجايگزينجايگزين

 جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    وجوجوجوجخرخرخرخر    وووو    ورودورودورودورود    ش،ش،ش،ش،ررررپذيپذيپذيپذي    راتراتراتراتمقرمقرمقرمقر    - - - - پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

  : ددددگيرگيرگيرگيرارارارارقرقرقرقر    ننننقانوقانوقانوقانو    ننننــــيييياااا    ششششــــپوشپوشپوشپوش    تحتتحتتحتتحتوووو        رواردرواردرواردرواردكشوكشوكشوكشو    بهبهبهبه    يريريريررزرزرزرزصوصوصوصو    ازازازاز    تركيبيتركيبيتركيبيتركيبي    يايايايا    يكيكيكيك    بهبهبهبه    ندندندندااااميتوميتوميتوميتو    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه) ) ) ) ١١١١١١١١((((دهدهدهدهماماماما

        . . . .     ددددميشوميشوميشوميشو    تبديلتبديلتبديلتبديل    لللليايايايارررر    بهبهبهبه    كهكهكهكه    يييينقدنقدنقدنقد    ههههجوجوجوجووووو    - - - - لفلفلفلفاااا

  . ددددگيرگيرگيرگيرارارارارقرقرقرقر    دهدهدهدهستفاستفاستفاستفااااا    ردردردردمومومومو    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذسرمايهسرمايهسرمايهسرمايهبه به به به     ططططمربومربومربومربو    تتتتشاشاشاشاررررسفاسفاسفاسفاوووو    خريدهاخريدهاخريدهاخريدها    ايايايايبربربربر    مستقيمامستقيمامستقيمامستقيما    وووو    ددددنميشونميشونميشونميشو    تبديلتبديلتبديلتبديل    لللليايايايارررر    بهبهبهبه    كهكهكهكه    يييينقدنقدنقدنقد    ههههجوجوجوجووووو    - - - - بببب

  . ححححصالصالصالصالي ي ي ي ذذذذ    جعجعجعجعاااامرمرمرمر    توسطتوسطتوسطتوسط    يابييابييابييابيارزارزارزارز    حلحلحلحلاااامرمرمرمر    طيطيطيطي    ازازازاز    پسپسپسپس    يييينقدنقدنقدنقد    غيرغيرغيرغير    ممممقالقالقالقالاااا    - - - - جججج

  . شدشدشدشد    هدهدهدهدااااخوخوخوخو    تعيينتعيينتعيينتعيين    ننننانوانوانوانوــــقققق    ننننــــيييياااا    ييييــــييييااااجرجرجرجراااا    ههههــــنامنامنامنام    ئينئينئينئيندرآدرآدرآدرآ    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ثبتثبتثبتثبتوووو    يابييابييابييابيارزارزارزارز    ههههنحونحونحونحو    بهبهبهبه    ططططمربومربومربومربو    تتتتترتيباترتيباترتيباترتيبا    - - - -     ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

    يجيجيجيجرارارارا    خخخخنرنرنرنر    ننننهماهماهماهما    ارزارزارزارز    دندندندنبوبوبوبو    نرخينرخينرخينرخي    تكتكتكتك    رترترترتصوصوصوصو    دردردردر    ارزيارزيارزيارزي    تتتتاالاالاالاالــــنتقنتقنتقنتقاااا    كليهكليهكليهكليه    همچنينهمچنينهمچنينهمچنين    وووو    ييييــــــــــــــــججججررررخاخاخاخا    ايهايهايهايهسرمسرمسرمسرم    وجوجوجوجخرخرخرخر    يايايايا    ورودورودورودورود    ممممهنگاهنگاهنگاهنگا    بهبهبهبه    عملعملعملعمل    ردردردردمومومومو    ارزارزارزارز    خخخخنرنرنرنر) ) ) ) ١٢١٢١٢١٢((((دهدهدهدهماماماما

  . ددددبوبوبوبو    هدهدهدهدااااخوخوخوخو    ككككمالمالمالمال    انانانانيريريريراااا    سالميسالميسالميسالمياااا    ريريريريجمهوجمهوجمهوجمهو    ييييمركزمركزمركزمركز    بانكبانكبانكبانك    تشخيصتشخيصتشخيصتشخيص    بهبهبهبه    روزروزروزروز    آزادآزادآزادآزاد    خخخخنرنرنرنر    رترترترتصوصوصوصو    ينينينيناااا    غيرغيرغيرغير    دردردردر    وووو    رررركشوكشوكشوكشو    سميسميسميسميرررر    شبكهشبكهشبكهشبكهدردردردر



4 

 

    ههههــــكليكليكليكلي    ممممااااــــنجنجنجنجازاازاازاازا    بعدبعدبعدبعدوووو    تتتتهياهياهياهيا    بهبهبهبه    ماههماههماههماهه    سهسهسهسه    گهيگهيگهيگهيآآآآ    پيشپيشپيشپيش    دادندادندادندادن    ااااــــبببب    ددددــــباشباشباشباش    ههههددددــــانانانانمممم    اقياقياقياقيــــبببب    رررركشوكشوكشوكشودردردردر    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    صلصلصلصلازاازاازاازا    نچهنچهنچهنچهآآآآ    يايايايا    آنآنآنآن    منافعمنافعمنافعمنافعوووو    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    صلصلصلصلاااا) ) ) ) ١٣١٣١٣١٣((((دهدهدهدهماماماما

 . ددددبوبوبوبو    هدهدهدهدااااخوخوخوخو    رجرجرجرجخاخاخاخا    بهبهبهبه    للللنتقانتقانتقانتقااااا    قابلقابلقابلقابل    ييييييييوداراوداراوداراودارا    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصارارارارامومومومواااا    يريريريروزوزوزوز    تائيدتائيدتائيدتائيدوووو    تتتتهياهياهياهيا    تصويبتصويبتصويبتصويبوووو    انونيانونيانونيانونيــــقققق    راتراتراتراتكسوكسوكسوكسو    تتتتــــخخخخداداداداپرپرپرپروووو    اتاتاتاتددددــــتعهتعهتعهتعه

    للللنتقانتقانتقانتقااااا    قابلقابلقابلقابل    ييييييييدارادارادارادارا    وووو    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصااااا    ررررمومومومواااا    يريريريروزوزوزوز    تائيدتائيدتائيدتائيد    وووو    تتتتهياهياهياهيا    تصويبتصويبتصويبتصويب    ااااــــبببب    انونيانونيانونيانونيــــقققق    ييييهاهاهاها    ختهختهختهختهووووندندندنداااا    وووو    ارضارضارضارضووووــــعععع    وووو    تتتتمالياماليامالياماليا    كسركسركسركسر    ازازازاز    پسپسپسپس    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ددددسوسوسوسو) ) ) ) ١٤١٤١٤١٤((((دهدهدهدهماماماما

  . ستستستستاااا    رجرجرجرجخاخاخاخا    بهبهبهبه

    فنيفنيفنيفني    ييييكمكهاكمكهاكمكهاكمكها    ،،،،فنيفنيفنيفني    نشنشنشنشدادادادا    اع،اع،اع،اع،خترخترخترختراااا    حقحقحقحق    ييييهاهاهاهاارداداردادارداداردادقرقرقرقر،،،،    مربوطهمربوطهمربوطهمربوطه    ييييااااــــهههه    ههههــــهزينهزينهزينهزين    وووو    جيجيجيجيررررااااــــخخخخ    ارانارانارانارانگذگذگذگذ    ماليسرمايهماليسرمايهماليسرمايهماليسرمايه    تتتتتسهيالتسهيالتسهيالتسهيال    صلصلصلصلاااا    ططططقساقساقساقسااااا    بهبهبهبهططططمربومربومربومربو    ييييختهاختهاختهاختهاداداداداپرپرپرپر) ) ) ) ١٥١٥١٥١٥((((دهدهدهدهماماماما

    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصارارارارامومومومواااا    يريريريروزوزوزوز    تائيدتائيدتائيدتائيدوووو    تتتتهياهياهياهيا    تتتتمصوبامصوبامصوبامصوبا        سسسسساساساسااااابربربربر    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ببببچوچوچوچوررررچاچاچاچا    دردردردر    مشابهمشابهمشابهمشابه    ييييااااههههارداداردادارداداردادقرقرقرقروووو    مديريتمديريتمديريتمديريت،،،،    ريريريريااااــــتجتجتجتج    ممممــــعالئعالئعالئعالئ    وووو    ساميساميساميسامياااا    ،،،،مهندسيمهندسيمهندسيمهندسيوووو

 . ميباشدميباشدميباشدميباشد    رجرجرجرجخاخاخاخا    بهبهبهبه    للللنتقانتقانتقانتقااااا    قابلقابلقابلقابل    ،،،،ييييييييوداراوداراوداراودارا

  . ستستستستاااا    ممممنجانجانجانجااااا    قابلقابلقابلقابل    ننننانوانوانوانوــــقققق    ننننــــيييياااا) ) ) ) ٣٣٣٣((((    دهدهدهدهااااــــمممم) ) ) ) بببب((((    بندبندبندبند    ددددمفامفامفامفا    عايتعايتعايتعايترررربابابابا) ) ) ) ١٥١٥١٥١٥((((وووو) ) ) ) ١٣١٣١٣١٣( ( ( ( ،،،،) ) ) ) ١٤١٤١٤١٤((((ادادادادمومومومو    ععععموضوموضوموضوموضوتتتتنتقاالنتقاالنتقاالنتقاالاااا) ) ) ) ١٦١٦١٦١٦((((دهدهدهدهماماماما

        : : : :     ستستستستاااا    ميسرميسرميسرميسر    ررررــــييييزززز    ييييهاهاهاهاــــششششرورورورو    بهبهبهبه) ) ) ) ١٥١٥١٥١٥((((وووو) ) ) ) ١٣١٣١٣١٣((((    ،،،،) ) ) ) ١٤١٤١٤١٤((((ادادادادمومومومو        ععععموضوموضوموضوموضو    تتتتاالاالاالاالــــنتقنتقنتقنتقاااا    ايايايايبربربربر    ارزارزارزارز    تامينتامينتامينتامين) ) ) ) ١٧١٧١٧١٧((((دهدهدهدهماماماما

  . بانكيبانكيبانكيبانكي    ممممنظانظانظانظا    ازازازاز    ارزارزارزارز    خريدخريدخريدخريد    - - - - لفلفلفلفاااا

  . ستستستستاااا    ههههشدشدشدشد    گرفتهگرفتهگرفتهگرفتهرررركاكاكاكا    بهبهبهبه    آنآنآنآن    دردردردر    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    كهكهكهكه    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصااااا    ههههبنگابنگابنگابنگا    تتتتخدماخدماخدماخدما    ئهئهئهئهاراارااراارا    ازازازاز    حاصلحاصلحاصلحاصل    ارزارزارزارز    ياياياياوووو    ييييتوليدتوليدتوليدتوليد    تتتتوالوالوالوالــــمحصمحصمحصمحصورورورورصدصدصدصدازازازاز    حاصلحاصلحاصلحاصل    ارزارزارزارز    محلمحلمحلمحلازازازاز    - - - - بببب

        ....ميرسدميرسدميرسدميرسد    مربوطهمربوطهمربوطهمربوطه    راتراتراتراتمقرمقرمقرمقروووو    نيننيننيننينااااقوقوقوقو    تتتتــــعايعايعايعايررررااااــــبببب    انانانانيريريريروزوزوزوز    تتتتهياهياهياهيا    تصويبتصويبتصويبتصويب    بهبهبهبه    بندبندبندبند    ينينينيناااا    ييييااااجرجرجرجردرادرادرادرا    كهكهكهكه    فهرستيفهرستيفهرستيفهرستي    طبقطبقطبقطبق    ززززمجامجامجامجا    ييييكاالهاكاالهاكاالهاكاالهادراتدراتدراتدراتصاصاصاصا- - - - جججج

  . ددددددددميگرميگرميگرميگر    درجدرجدرجدرج    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهززززمجومجومجومجوقدرقدرقدرقدرفوفوفوفو    ييييشهاشهاشهاشهاازروازروازروازروتركيبيتركيبيتركيبيتركيبي    يكيايكيايكيايكيا    ييييگيرگيرگيرگيررررربكابكابكابكا    ١١١١- - - -     ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

    ييييهاهاهاها    فقتنامهفقتنامهفقتنامهفقتنامهاااامومومومو    ايايايايجرجرجرجراااا    ففففتوقتوقتوقتوق    يايايايا    ممنوعيتممنوعيتممنوعيتممنوعيت    موجبموجبموجبموجب،،،،    لتلتلتلتدودودودو    تتتتااااــــــــمصوبمصوبمصوبمصوب    يايايايا    نيننيننيننينااااقوقوقوقو    ضعضعضعضعوووو    چنانچهچنانچهچنانچهچنانچه) ) ) )     ٣٣٣٣((((    دهدهدهدهماماماما) ) ) ) بببب((((    بندبندبندبند    ععععموضوموضوموضوموضو    ييييهاهاهاها    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ردردردردمومومومودردردردر    ٢٢٢٢- - - -     ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

    اتاتاتاتتعهدتعهدتعهدتعهد    ودودودودحدحدحدحد     .ددددددددررررــــميگميگميگميگ    تتتتــــخخخخداداداداپرپرپرپروووو    امينامينامينامينــــتتتت    لتلتلتلتدودودودو    توسطتوسطتوسطتوسط    ههههشدشدشدشد    سيدسيدسيدسيدررررسرسرسرسر    ططططقساقساقساقسااااا    تاسقفتاسقفتاسقفتاسقف    كثركثركثركثرااااحدحدحدحد    حاصلحاصلحاصلحاصل    ننننياياياياد،زد،زد،زد،زشوشوشوشو    ننننانوانوانوانوــــقققق    ينينينيناااا    ببببچوچوچوچوررررچاچاچاچا    دردردردر    ههههشدشدشدشد    پذيرفتهپذيرفتهپذيرفتهپذيرفته    ،،،،ماليماليماليمالي

 . سدسدسدسدررررميميميمي    تصويبتصويبتصويبتصويب    بهبهبهبه    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا    ببببچوچوچوچوررررچاچاچاچا    دردردردر    انانانانيريريريروزوزوزوز    تتتتهياهياهياهيا    توسطتوسطتوسطتوسط    ش،ش،ش،ش،پذيرپذيرپذيرپذير    قابلقابلقابلقابل

    يريريريروزوزوزوز    تائيدتائيدتائيدتائيدوووو    ننننماماماماززززساساساسا    فقتفقتفقتفقتاااامومومومو    بابابابا    رارارارا    دهدهدهدهماماماما    ينينينيناااا) ) ) ) لفلفلفلفاااا((((    بندبندبندبند    ععععووووــــموضموضموضموض    للللااااــــنتقنتقنتقنتقاااا    قابلقابلقابلقابل    ههههجوجوجوجووووو    ارزيارزيارزيارزي    دلدلدلدلمعامعامعامعا    ستستستستاااا    مكلفمكلفمكلفمكلف    نننناااايريريريرااااسالميسالميسالميسالمياااا    ريريريريجمهوجمهوجمهوجمهو    ييييمركزمركزمركزمركز    بانكبانكبانكبانك    ٣٣٣٣- - - -     ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

  . هدهدهدهدارداردارداردقرقرقرقر    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارارارارگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ررررااااــــختيختيختيختيودراودراودراودرا    امينامينامينامينــــتتتت    ييييــــييييوداراوداراوداراودارا    ديديديديصاصاصاصاــــقتقتقتقتراراراراووووــــمممماااا

  . ددددددددميگرميگرميگرميگر    تلقيتلقيتلقيتلقي    دراتدراتدراتدراتصاصاصاصا    ززززمجومجومجومجو        منزلهمنزلهمنزلهمنزله    بهبهبهبه    ررررمذكومذكومذكومذكو    ززززمجومجومجومجو    دد،دد،دد،دد،ررررــــگگگگ    دهدهدهدهااااــــمممم    ينينينيناااا) ) ) ) جججج( ( ( (     ياياياياوووو) ) ) ) بببب( ( ( (     بندبندبندبند    بهبهبهبه    ففففمعطومعطومعطومعطو    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهززززمجومجومجومجو    چنانچهچنانچهچنانچهچنانچه    ٤٤٤٤- - - -     ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

    نيننيننيننينااااقوقوقوقو    كليهكليهكليهكليه        للللشموشموشموشموازازازاز    ،،،،باشدباشدباشدباشد    ههههنشدنشدنشدنشد    گرفتهگرفتهگرفتهگرفتهرررركاكاكاكا    بهبهبهبه    مامامامااااا    ههههشدشدشدشدواردواردواردوارد    رررركشوكشوكشوكشو    ههههــــبببب    ارياريارياريذذذذــــگگگگ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهززززمجومجومجومجو    ببببچوچوچوچوررررچاچاچاچا    دردردردر    كهكهكهكه    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهازازازاز    بخشبخشبخشبخش    آنآنآنآن    وجوجوجوجخرخرخرخر) ) ) ) ١٨١٨١٨١٨((((دهدهدهدهماماماما

  . ميباشدميباشدميباشدميباشد    مستثنيمستثنيمستثنيمستثني    وارداتوارداتوارداتواردات    وووو    دراتدراتدراتدراتصاصاصاصا    وووو    ارزيارزيارزيارزي    راتراتراتراتمقرمقرمقرمقروووو

 تتتتختالفاختالفاختالفاختالفااااا    فصلفصلفصلفصل    وووو    حلحلحلحل    - - - - فصلششمفصلششمفصلششمفصلششم

    دردردردر    ددددددددنگرنگرنگرنگر    فصلفصلفصلفصلوووو    حلحلحلحل    ههههكركركركراااامذمذمذمذ    طريقطريقطريقطريق    ازازازاز    چنانچهچنانچهچنانچهچنانچه    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا    ععععووووــــموضموضموضموض    ييييااااــــهههه    ارياريارياريگذگذگذگذ    ههههــــسرمايسرمايسرمايسرماي    صصصصخصوخصوخصوخصو    دردردردر    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارانارانارانارانگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهوووو    لتلتلتلتدودودودو    بينبينبينبين    تتتتختالفاختالفاختالفاختالفااااا) ) ) ) ١٩١٩١٩١٩((((دهدهدهدهماماماما

    ههههشيوشيوشيوشيو    ردردردردمومومومودردردردر    ،،،،جيجيجيجيررررااااــــخخخخ    ارارارارگذگذگذگذ        سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه        ععععمتبومتبومتبومتبو    لتلتلتلتدودودودوبابابابا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    جانبهجانبهجانبهجانبه    دودودودو    فقتنامهفقتنامهفقتنامهفقتنامهاااامومومومو    ننننقانوقانوقانوقانودردردردر    نكهنكهنكهنكهآآآآ    مگرمگرمگرمگر    د،د،د،د،ميگيرميگيرميگيرميگير    ارارارارررررــــقققق    يدگييدگييدگييدگيــــسسسسرررر    ردردردردووووــــمممم    ييييــــخلخلخلخلدادادادا    ييييااااــــگاههگاههگاههگاههدادداددادداد

  . باشدباشدباشدباشد    ههههشدشدشدشد    فقفقفقفقااااتوتوتوتو    تتتتختالفاختالفاختالفاختالفااااا    فصلفصلفصلفصلوووو    حلحلحلحل    ازازازاز    يييييگريگريگريگردددد

 نهايينهايينهايينهايي    راتراتراتراتمقرمقرمقرمقر    - - - - فصلهفتمفصلهفتمفصلهفتمفصلهفتم
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    حسبحسبحسبحسب        للللشتغاشتغاشتغاشتغاروارواروارواكاكاكاكا    نهنهنهنهواواواواپرپرپرپر    ورورورورصدصدصدصد،،،،    قامتقامتقامتقامتاااا    زهزهزهزهجاجاجاجااااا    ،،،،    يديديديدروادروادروادرواد    ورورورورددددــــصصصص    ببببچوچوچوچوررررااااــــچچچچ    دردردردر    للللــــمتقابمتقابمتقابمتقاب    اتاتاتاتددددــــتعهتعهتعهتعه    صصصصخصوخصوخصوخصو    دردردردر    مكلفندمكلفندمكلفندمكلفند    يربطيربطيربطيربطذذذذ    ييييييييااااجرجرجرجراااا    ييييااااــــــــستگاههستگاههستگاههستگاههدددد) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠((((دهدهدهدهماماماما

    جهجهجهجهدردردردر    ننننبستگابستگابستگابستگا    وووو    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا    للللمشمومشمومشمومشمو    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ييييهاهاهاها    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    بابابابا    مرتبطمرتبطمرتبطمرتبط    خصوصيخصوصيخصوصيخصوصي    بخشبخشبخشبخش    ايايايايبربربربر    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ننننشناساشناساشناساشناسارررركاكاكاكا    وووو    انانانانديرديرديرديرــــمممم،،،،    ارانارانارانارانذذذذــــگگگگ    رمايهرمايهرمايهرمايهــــسسسس    ايايايايررررــــبببب    ردردردردووووــــمممم

        ....    نمايندنمايندنمايندنمايند    امامامامقدقدقدقداااا    ننننماماماماززززساساساسا    ستستستستااااخوخوخوخودردردردر    سسسسساساساسااااابربربربر    نهانهانهانهاآآآآيكيكيكيك

  . ددددميشوميشوميشوميشو    فصلفصلفصلفصلوووو    ييحلييحلييحلييحلوداراوداراوداراودارا    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصااااا    ررررمومومومواااا    يريريريروزوزوزوز    نظرنظرنظرنظر    ييباييباييباييباااااجرجرجرجراااا    ييييهاهاهاها    ههههستگاستگاستگاستگانودنودنودنودماماماماززززساساساسا    بينبينبينبين    ففففختالختالختالختالاردااردااردااردامومومومو    - - - -     ههههتبصرتبصرتبصرتبصر

    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ييييفرصتهافرصتهافرصتهافرصتها    ،،،،جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارانارانارانارانگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايهوووو    ارياريارياريگذگذگذگذ    رمايهرمايهرمايهرمايهــــسسسس    ههههــــبببب    ططططووووــــمربمربمربمرب    تتتتااااــــطالعطالعطالعطالعاااا    كليهكليهكليهكليه    بهبهبهبه    رارارارا    ييييــــننننهمگاهمگاهمگاهمگا    سترسيسترسيسترسيسترسيندندندندمكامكامكامكااااا    ستستستستاااا    مكلفمكلفمكلفمكلف    ننننماماماماززززساساساسا) ) ) ) ٢١٢١٢١٢١((((دهدهدهدهماماماما

 . نمايدنمايدنمايدنمايد        همهمهمهماااافرفرفرفر    ارداردارداردارداردارداردقرقرقرقر    ننننماماماماززززساساساسا    آنآنآنآن    ررررختياختياختياختيادرادرادرادرا    كهكهكهكه    طالعاتيطالعاتيطالعاتيطالعاتياااا    سايرسايرسايرساير    وووو    تتتتــــفعاليفعاليفعاليفعالي    ععععووووــــموضموضموضموض    ،،،،ييييــــنننناااايريريريراااا    ييييركاركاركاركاــــشششش،،،،

    ردردردردووووــــمممم    تتتتطالعاطالعاطالعاطالعااااا    كليهكليهكليهكليه    ندندندنداااامكلفمكلفمكلفمكلف    ستستستستاااا    ممممنانانانا    كركركركرذذذذ    مممممستلزمستلزمستلزمستلز    نهانهانهانهاآآآآ    ررررــــبببب    ننننانوانوانوانوــــقققق    للللشموشموشموشمو    كهكهكهكه    عموميعموميعموميعمومي    تتتتموسساموسساموسساموسساوووو    لتيلتيلتيلتيدودودودو    ييييمانهامانهامانهامانهاززززساساساساوووو    شركتهاشركتهاشركتهاشركتهاوووو    هاهاهاها    تخانهتخانهتخانهتخانهوزاروزاروزاروزار    كليهكليهكليهكليه) ) ) ) ٢٢٢٢٢٢٢٢((((دهدهدهدهماماماما

  . نمايدنمايدنمايدنمايد    عملعملعملعملققققفوفوفوفو    دهدهدهدهماماماما    سسسسساساساسااااابربربربر    ننننماماماماززززساساساسا    ينينينيناااا    تاتاتاتا    هندهندهندهندارداردارداردقرقرقرقر    ننننماماماماززززساساساساررررختياختياختياختياهرادراهرادراهرادراهرادرا    شدشدشدشد    ممممنجانجانجانجااااا    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ييييهاهاهاها    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    ارشارشارشارشززززــــگگگگوووو    جيجيجيجيررررااااــــخخخخ    ارياريارياريذذذذــــگگگگ    رمايهرمايهرمايهرمايهــــسسسس    ززززااااــــنينينيني

    بهبهبهبه    رارارارا    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا    ععععموضوموضوموضوموضو    جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ارياريارياريگذگذگذگذ    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    صصصصخصوخصوخصوخصودردردردر    ننننماماماماززززساساساسا    ددددعملكرعملكرعملكرعملكر    ارشارشارشارشگزگزگزگزرررربابابابا    يكيكيكيك    ههههماماماما    هرششهرششهرششهرشش    ستستستستاااامكلفمكلفمكلفمكلف    ييييييييوداراوداراوداراودارا    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصارارارارامومومومواااا    يريريريروزوزوزوز) ) ) ) ٢٣٢٣٢٣٢٣((((دهدهدهدهماماماما

 . نمايدنمايدنمايدنمايد    للللساساساساارارارار    سالميسالميسالميسالمياااا    رايرايرايرايشوشوشوشو    مجلسمجلسمجلسمجلس    يربطيربطيربطيربطذذذذ    ييييكميسيونهاكميسيونهاكميسيونهاكميسيونها

    لغولغولغولغو    آنآنآنآن    ييييييييااااجرجرجرجراااا        نامهنامهنامهنامه    ئينئينئينئينآآآآ    وووو    ––––    ١٣٣٤١٣٣٤١٣٣٤١٣٣٤    ببببمصومصومصومصو    ٩٩٩٩////٧٧٧٧////    - - - - جيجيجيجيررررخاخاخاخا    ييييااااــــهههه    رمايهرمايهرمايهرمايهــــسسسس    حمايتحمايتحمايتحمايت    وووو    جلبجلبجلبجلب    ننننقانوقانوقانوقانو    آن،آن،آن،آن،    ييييييييااااجرجرجرجراااا    نامهنامهنامهنامه    ئينئينئينئينوآوآوآوآ    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا    تصويبتصويبتصويبتصويب    يخيخيخيخررررتاتاتاتاازازازاز) ) ) ) ٢٤٢٤٢٤٢٤((((دهدهدهدهماماماما

    توسطتوسطتوسطتوسط    ننننقانوقانوقانوقانو    ننننــــييييداداداداااااــــمفمفمفمف. . . . ددددــــميگيرنميگيرنميگيرنميگيرن    ارارارارقرقرقرقر    ننننقانوقانوقانوقانو    ينينينيناااا    للللشموشموشموشمو    تحتتحتتحتتحت    ندندندنداااا    گرفتهگرفتهگرفتهگرفتهارارارارقرقرقرقر    ششششپذيرپذيرپذيرپذيرردردردردموموموموررررمزبومزبومزبومزبو    ننننقانوقانوقانوقانو    سسسسساساساسااااابربربربر    بالبالبالبالــــقققق    ههههــــكككك    جيجيجيجيررررااااــــخخخخ    ييييااااــــهههه    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه. . . . ددددددددگرگرگرگرميميميمي

  . باشدباشدباشدباشد    ههههددددــــــــشششش    تصريحتصريحتصريحتصريح    ررررذكوذكوذكوذكو    راتراتراتراتمقرمقرمقرمقروووو    نيننيننيننينااااقوقوقوقو    دردردردر    ننننانوانوانوانوــــقققق    ننننــــيييياااا    ررررــــتغييتغييتغييتغيي    ااااــــيييي    لغولغولغولغو    كهكهكهكه    يابديابديابديابد    ميميميمي    تغييرتغييرتغييرتغيير    يايايايا    لغولغولغولغو    تيتيتيتيررررصوصوصوصودردردردر    تيتيتيتيآآآآ    راتراتراتراتمقرمقرمقرمقروووو    نيننيننيننينااااقوقوقوقو

  . سيدسيدسيدسيدرررر    هدهدهدهدااااخوخوخوخو    انانانانيريريريروزوزوزوز    تتتتهياهياهياهيا    تصويبتصويبتصويبتصويب    بهبهبهبهوووو    ههههــــتهيتهيتهيتهي    ييييييييدارادارادارادارا    وووو    ديديديديقتصاقتصاقتصاقتصارارارارامومومومواااا    وزارتوزارتوزارتوزارت    توسطتوسطتوسطتوسط    ههههمامامامادودودودو    تتتتمدمدمدمد    ففففظرظرظرظر    ننننقانوقانوقانوقانو        ينينينيناااا    ييييييييااااجرجرجرجراااا    نامهنامهنامهنامه    ئينئينئينئينآآآآ) ) ) ) ٢٥٢٥٢٥٢٥((((دهدهدهدهماماماما

    الميالميالميالميــــسسسساااا    رايرايرايرايشوشوشوشو    مجلسمجلسمجلسمجلس    ددددهشتاهشتاهشتاهشتا    ووووسيصدسيصدسيصدسيصد    وووو    اراراراريكهزيكهزيكهزيكهز    ههههسفندماسفندماسفندماسفندمااااا    همهمهمهمزدزدزدزدووووــــنننن    رخرخرخرخمومومومو    يكشنبهيكشنبهيكشنبهيكشنبه    روزروزروزروزعلنيعلنيعلنيعلني    جلسهجلسهجلسهجلسهدردردردر    ههههتبصرتبصرتبصرتبصر    زدهزدهزدهزدهيايايايا    وووو    دهدهدهدهپنجماپنجماپنجماپنجما    وووو    بيستبيستبيستبيست    بربربربر    مشتملمشتملمشتملمشتمل    ققققفوفوفوفوننننقانوقانوقانوقانو

    تصويبتصويبتصويبتصويب    بهبهبهبه    ١٣٨١١٣٨١١٣٨١١٣٨١////    ٣٣٣٣////٤٤٤٤    رخرخرخرخمومومومو    نبهنبهنبهنبهــــشششش    روزروزروزروز    سهسهسهسهــــجلجلجلجل    دردردردر) ) ) ) ١٧١٧١٧١٧((((    دهدهدهدهماماماما) ) ) ) ٢٢٢٢((((    ههههتبصرتبصرتبصرتبصر    وووو) ) ) ) ٣٣٣٣((((    دهدهدهدهماماماما) ) ) ) بببب((((    بندبندبندبند،،،،) ) ) ) ٢٢٢٢((((    دهدهدهدهماماماما) ) ) ) دددد((((    وووو) ) ) ) جججج((((ييييبندهابندهابندهابندها،،،، ))))٢٢٢٢((((    وووو) ) ) ) ١١١١((((    ادادادادووووــــمممم    ررررددددــــصصصصوووو    ببببصويصويصويصويــــتتتت

        ....ستستستستاااا    ههههسيدسيدسيدسيدرررر    ممممنظانظانظانظا    مصلحتمصلحتمصلحتمصلحت    تشخيصتشخيصتشخيصتشخيص    مجمعمجمعمجمعمجمع
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FOREIGN INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION ACT. 

(FIPPA) 

Chapter One: Definitions  

Article (1)  

The terms and expressions used in this Law shall have the following  

Meanings:  

Law: The Law for the Promotion and Protection of Foreign Investments.  

Foreign Investor: Non-Iranian natural and/or juridical persons or Iranians using capital of 

foreign ours, who have obtained the investment license, referred to in Article (6).  

Foreign Capital: All types of capital, being cash or non-cash, brought into the country by 

foreign investors and include the following: 

a) Cash funds in the form of convertible currency imported into the country through banking 

system or other methods of transfer, acceptable to the Central Bank of the Islamic Republic 

of Iran;  

b) Machinery and equipment’s; 

c) Tools and spares, CKD parts and raw, addable, and auxiliary arterials;  

d) Patent rights, know-how, trade marks and names, and specialized services;  

e) Transferable dividends of foreign investors;  

f) Other permissible species approved by the Council of Ministers.  

Foreign Investment: Application of foreign capital in a new or existing economic entity after 

obtaining the investment license.  

Investment License: The license issued for every foreign investment in accordance with 

Article 6 of this Law.  
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Organization: The Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran, 

subject after of Article (5) of the Law establishing the Ministry of Economic Affairs and 

Finance ratified on July 15, 1974.  

High Council: The High Council for Investment, subject matter of  

Article (7) of the Charter of the Organization for Investment, Economic and Technical 

Assistance of Iran ratified on June 2, 1975. Board: The Foreign Investment Board, subject 

matter of Article (6) of  

This Law.  

Chapter Two:  

General Criteria for Admission of Foreign Investments  

Article (2)  

Admission of foreign investment shall be made, in accordance with the provisions of this Law 

and with due observance of other prevailing laws and regulations of the country, subject to 

the following criteria: 

 a. Help create economic growth, upgrade technology, enhance, development of the quality 

of products, increase employment opportunities, exports, and penetrate into international 

markets; 

b. Does not threaten the national security and public benefits, and deteriorate the 

environment; does not distort the country's economy and impose unfair implication on 

products based on local investments;  

c. Does not involve granting of concessions by the Government to foreign investors. The word 

concession as used herein means special rights which place the foreign investors in a 

monopolistic position.  

d. The ratio of the value of the goods and services produced by the foreign investments, 

subject matter of this Law, to the value of the goods and services supplied to the local market 

at the time of issuance of the investment license, shall not exceed 25% in each economic 

sector and 35% in each field (sub- sector). The fields and investment ceilings in each field shall 

be determined in the by-law to be approved by the Council of Ministers. Foreign investment 

for the production of goods and services specifically for export purposes other than oil shall 

be exempted from the aforementioned ratios. Note. The Law for the Ownership of 
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Immovable Properties by Foreign Nationals ratified on June 6, 1921 shall remain enforceable. 

Ownership of land of any type and at any scale in the name of foreign investors is not 

permissible within the framework of this Law.  

Article (3)  

Foreign investments admitted in accordance with provisions of this Law shall enjoy the 

incentives and protections available under this Law. Such investments may be admitted 

under the following two categories:  

a) Foreign direct investment in areas where the activity of private sector is permissible;  

b) Foreign investments in all sectors within the framework of "civil participation", "buy-

back" and "build-operate-transfer" arrangements where the return of capital and 

profits accrued is solely emanated from the economic performance of the r project in 

which the investment is made, and such return of capital and profit shall not be 

dependent upon a guarantee by the Government, state-owned companies or banks. 

Note1. So long as the foreign investment subject matter of "build operate-transfer" 

arrangements referred to in Para (b) of this Article, and its incurred profits thereon are 

not amortized, the exercise of ownership right by the foreign investor over the 

unamortized capital in respect of the recipient economic entity is permissible. Note 2. 

With respect to investments subject matter of Para (b) of this Article, if, as a result of 

promulgation of laws or Government resolutions, the execution of approved financial 

agreements within the framework of this Law is prohibited or : interrupted, the 

accrued losses, to a maximum of due installments shall be committed and paid by the 

Government. The scope of acceptable commitments shall be approved, within the 

framework of this Law, by the Council of Ministers.  

Article (4)  

The investment by a foreign government or foreign governments in the Islamic Republic of 

Iran shall have to be approved by the Islamic Consultative Assembly on a case by case basis. 

The investment by foreign state-owned companies is considered to be private. Chapter 

Three: Competent Authorities  

Article (5)  

The Organization is the only official authority for the promotion of foreign investments in the 

country, and for Investigation of all Issues pertaining to foreign Investments. Applications of 
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foreign investors in respect of issues such as admission, importation, employment and 

repatriation of capital shall have to be submitted to the Organization.  

Article (6) 

For the purpose of investigation and making decision on applications subject matter of Article 

(5), a Board under the name of the "Foreign Investment Board" shall be established under the 

chairmanship of the Vice Minister of Economic Affairs and Finance who is ex-officio the 

President of the Organization Vice Minister of Foreign Affairs, Deputy Head of the State 

Management and Planning Organization, Deputy Governor of the Central Bank of the Islamic 

Republic of Iran and vice ministers of relevant ministries, as the case requires. In relation to 

applications for admission, the investment license shall, after the approval of the Board, be 

issued upon confirmation and signature by the Minister of Economic Affairs and Finance. At 

the time of admission of foreign investments, the Board is required to observe the criteria 

referred to in Article (2) of this Law. Note. The Organization, after preliminary appraisal, is 

required to take the investment applications, along with its own considerations, to the Board 

within a maximum period of 15 days as from the date of receipt of the applications. The 

Board is under obligation to review the applications within a maximum period of one month 

from the date of submission, and announce its final decision in writing.  

Article (7)  

In order to facilitate and accelerate issues related to the admission and activity of foreign, 

investments in the country, all relevant bodies Including the Ministry of Economic Affairs and 

Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Commerce, Ministry of labor and Social  

Affairs, Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Costumes Administration of the Islamic 

Republic of Iran, Directorate General for Registration of Companies and Industrial property, 

and the Organization for Environment Protection are required to introduce to the 

Organization a fully authorized representative whose designation is signed by the highest 

authority of the body. The representatives so introduced are recognized to act as medium 

and coordinator for all issues related to their respective body vis-à-vis the Organization.  

Chapter Four:  

Guarantee and Transfer of Foreign Capital  
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Article (8)  

Foreign investments under this law shall equally enjoy all, rights, protections, and facilities 

provided for domestic investments.  

Article (9)  

Foreign Investments shall not be subjected to expropriation or nationalization, unless for 

public purposes, in accordance with due of law, in a non-discriminatory manner, and upon 

payment of appropriate compensation on the basis of the real value of the investment 

immediately before the expropriation. Note1. Application for compensation shall have to be 

submitted to the Board within one year from the date of re- expropriation or nationalization. 

Note 2. Disputes arising from expropriation or nationalization shall be settled by virtue of the 

provisions of Article (19) of this Law.  

Article (10)  

Ceding the whole or part of the foreign capital to domestic investor and/or, upon approval of 

the Board and confirmation of the Minister of Economic Affairs and Finance, to other foreign 

investor is permissible. In case of ceding to another foreign investor, the cede shall, at least, 

have the same qualifications as the initial investor, and shall replace and/or become a 

partner to the former investor from the standpoint of this Law. Chapter Five: Provisions on 

Admission, Importation and Repatriation of Foreign Capital  

Article (11)  

Foreign capital may be imported into the country by way of one or a combination of the 

following manners to be protected by this Law:  

a) Sums of cash to be converted into Rails;  

b) Sums of cash not to be converted into Rails but to be used directly for purchases and 

orders related to foreign investment;  

c) Non-cash items after evaluation by the competent authorities. Note. Arrangements related 

to the manner of evaluation, and registration of foreign capital shall be determined in the 

Implementing Regulations of this Law.  
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Article (12)  

The rate of conversion of foreign exchange applicable at the time of importation or 

repatriation of foreign capital as well as the rate for all transfers, in case of applicability of a 

unified rate of exchange, shall be the same rate prevailing in the country's official network; 

otherwise, the applicable rate shall be the free-market rate as acknowledged by the Central 

Bank of the Islamic Republic of Iran.  

Article (13)  

The original foreign capital and the accrued profits, or the balance of capital remaining in the 

country subject to a three month prior notice, after fulfillment of all obligations and payment 

of legal deductions, and upon confirmation by the Minister of Economic Affair and Finance, 

shall be transferable abroad.  

Article (14)  

Dividends of foreign investments after deduction of taxes, dues and statutory reserves, upon 

the approval of the Board, and confirmation by the Minister of Economic Affairs and Finance, 

shall be transferable abroad.  

Article (15)  

Payments related to the installments of the principal of the financial facilities of foreign 

investors and relevant expenses, agreements for patent rights, know-how, technical and 

engineering assistance, trade marks and names, management as well as similar agreements 

within the framework of the relevant foreign investment, upon the approval of the Board and 

confirmation by the Minister of Economic Affairs and Finance, are transferable abroad.  

Article (16)  

Transfers referred to in Articles (13), (14) and (15), shall be made subject to the provisions of 

Para (b) of Article (3) of this Law.  

Article (17)  

Foreign exchange required for the transfers referred to in Articles (14), (15) and (16) of this 

Law may be secured by way of the following. 

Methods:  
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a) Purchase of foreign currency from the banking system;  

b) Out of the foreign exchange earnings from the export of the products and/or out of the 

foreign exchange earnings from service activities of the economic entity in which the foreign 

capital is employed;  

c) The export of permissible goods subject to the relevant laws and regulations.  

Note1. Application of one or a combination of the above methods shall be specified in the 

investment license.  

Note 2. The Central Bank of the Islamic Republic of Iran is under obligation, to make available 

to the foreign investor the equivalent foreign currency for the transferable sums referred to 

in Para (a), upon  

Agreement of the Organization and confirmation by the Minister of Economic Affairs and 

Finance.  

Note 3. In case the investment license expressly refers to Para (b) and/or (c) of this Article, 

this license is regarded as an export license.  

Article (18)  

Transfer abroad of the portion of the foreign capital imported into the country within the 

framework of the investment license but remains unused, is released from all foreign 

exchange, and export and import laws and regulations. Chapter Six: Settlement of Disputes  

Article (19)  

Disputes arising between the Government and the foreign investors in respect of the mutual 

obligations within the framework of investments under this Law, if not settled through 

negotiations, shall be referred to domestic courts, unless another method for settlement of 

disputes have been agreed under the Law for Bilateral Investment Agreement with the 

respective Government of the foreign investor. Chapter Seven: Final Provisions - Article (20) 

The relevant executive bodies are required to take, measures, upon the request of the 

Organization, for the issuance of entry visa, residence permit, work and employment permit, 

as the case may be, for foreign investors, managers and experts working for the private 

sector involved in foreign investments under this Law, as well as their immediate relatives. 

Note. Differences of opinions between the Organization and executive. bodies. Will be settled 

upon the opinion of the Minister of Economic Affairs and Finance.  
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Article (21) 

The Organization is required to provide for the public to have access to all information 

related to investments, foreign investors, investment opportunities, Iranian partners, fields of 

activity and other information available to the Organization.  

Article (22)  

All Ministries, state-owned companies and organizations as well as public institutes to whom 

the applicability of law is required to be stipulated by name, are under obligation to provide 

the Organization with reports on foreign investments implemented as well as information 

required for foreign investors I so that the Organization can proceed In accordance with the 

above Article.  

Article (23)  

The Minister of Economic Affairs and Finance is required to provide, every six months, the 

relevant committees in Islamic Consultative Assembly with a report on the performance of 

the Organization with respect to foreign investments under this Law.  

Article (24) 

As from the date of ratification of this Law and its t Implementing Regulations, the Law for 

the Attraction and Protection of Foreign Investments ratified on November 28, 1945 - as well 

as its Implementing Regulations are repealed. The provisions of this Law shall be repealed or 

altered by subsequent laws and regulations in the event that repeal or alteration of this Law 

would have been stipulated in those laws and regulations.  

Article (25) 

The Implementing Regulations of this Law shall be prepared by the Ministry of Economic 

Affairs and Finance and shall be subsequently approved by the Council of Ministers within 

two months. The above Law comprised of 25 Articles and 11 Notes has been approved by the 

Islamic Consultative Assembly in its session. 


