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 (1)دستور جلسه  -قانون و مقررات  شناسه دستور

 خارجی گذاریسرمایه از حمایت و تشویقنامه آیین و قانون  اصالح به راجع پیشنهادات بررسی عنوان دستور

 شرح دستور

  و تشتتوی  قانون" ایران، در خارجیگذاری ستترمایه قانون اولین تصتتویب زمان از ستتا  48 به قریب گذشتت  از پس

 که رستتتید تصتتتویب به 04/03/1381 تاریخ در فراوان های خم و پیچ طی از پس "خارجی گذاریستتترمایه حمای 

  قانون اجرایی نامهآیین. گردید 1334 مصوب خارجی های سرمایه حمای  و جلب قانون یعنی پیشین قانون جایگزین

 آوردن فراهم شده،  یاد قانون تصویب  از هدف درواقع. شد  تصویب  24/06/1381 تاریخ در و سا   همان در نیز مذکور

 اقتصادی توسعه به بخشیدن تحق  و خارجی آوری فن و سرمایه گرفتن خدم  به و جذب جه  مناسب قانونی بستر

 .باشدمی کشور

س   ذکر به الزم ستی  وجود عین در که ا سه  جدید قانون ها، کا  مزایای و هاویژگی قوت، نقاط از قبلی قانون با درمقای

  طی زیادی موانع و مشکالت که اس  گفتنی وجود این با. اس  برخوردار وسیعی حمایتی پوشش اعطای و توجه قابل

 :باشدمی زیر شرح به آن اهم که اس  داشته وجود خارجیگذاری سرمایه جذب راه در تحریم سالهای

 اساسی؛ قانون در موجود حقوقی موانع( 1

 معنوی؛ مالکی  حقوق با مرتبط حقوقی موانع( 2

 بیمه؛ مقررات و قوانین در موجود حقوقی موانع( 3

 ؛سیاسی موانع (4

 خارجی.گذاری سرمایه ذیربط قوانین ابهامات طوراخص به (5

گذاری سرمایه های کارشناسی کمیسیون    نتایج بررسی با استعان  از   12از حدود یکسا  پیش، دبیرخانه کمیته ماده  

خارجی و  گذاری سرمایه اتاق ایران، اقدام به تکمیل مدارک و مستندات در حوزه شناسایی مشکالت موجود در حوزه     

سی نموده      شنا سه کار ضوع    برگزاری جل س  که نتایج این اقدامات منتهی به طرح مو شوی  و   "ا چالش های قانون ت

 در این جلسه شده اس . "خارجی و آیین نامه آن و ارائه پیشنهادات اصالحیگذاری یهسرماحمای  از 

ومشکالت ایرادات

 مطروحه

 باشد:می آن شامل موارد زیر نامه آیین و خارجیگذاری سرمایه از حمای  و تشوی  اهم چالش های قانون

 خارجی گذاریهسرمای اختالفات فصل و حل-الف 

ضوعاتی  برانگیزترین چالش از یکی س ،  مواجه آن با خارجی گذاریسرمایه  که مو صل  و حل چگونگی ا  اختالفات ف

 از حمای  و تشتتوی  قانون 19 ماده استتاستتی، قانون 139 اصتتل در شتتده بینی پیش محدودی  بر باشتتد،عالوه می

  این موجب به .اس  داده قرار داخلی هایدادگاه را صالح مرجع اختالفات فصل و حل فصل در خارجی، گذاریسرمایه 

 در نگردد، وفصتتل حل مذاکره طری  از قانون، این موضتتوع های گذاریستترمایه درخصتتو  اختالفات چنانچه ماده

سیدگی  مورد داخلی هایدادگاه  متبوع دول  با گذاریسرمایه  جانبه دو موافقتنامه قانون در آنکه مگر گیردمی قرار ر

 نکته این به باید دیگر، سوی  از .باشد  شده  تواف  اختالفات فصل  و حل از دیگری شیوه  مورد در خارجی، گذارسرمایه 

 احتماالً که اختالفاتی فصتتل و حل در محلی هایدیوان و هادادگاه طرفی بی به ارخارجیگذستترمایه که داشتت  توجه

 .اس  توجیه قابل موارد بیشتر در اطمینان، عدم این و ندارد اطمینان آید،می وجود به میزبان کشور و او میان

 گیریتصمیم هایکانون چندگانگی-ب: 

صمیم  هایکانون چندگانگی خارجی، گذاریسرمایه  راهکارهای و هاقانون اجرای در تنگناها بزرگترین از یکی  گیریت

 گذاریسرمایه  سازمان  تشکیل  با که اس   بوده آن بر خارجی، گذاریسرمایه  از حمای  و تشوی   قانون چه اگر. اس  

صادی  کمکهای و صادی  امور وزارت درچارچوب ایران فنی و اقت سته  نهادهای همة دارایی و اقت  گذاریسرمایه  به واب

  وضع،  این. ندارند کار سازمان  این با تنها ایران در فعالی  برای خارجی گذارانسرمایه  ولی آورد، گرد یکجا را خارجی

 .شودمی گذارانسرمایه سرخوردگی و سرگردانی موجب
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 نحوه پرداخت )موانع   و تضمین خروج ارز  و های ارزیجاییجاب و دادوستدها  به مربوط مسائل -ج

 نظام بانکی(

س  کرده ملزم را گذارخارجیسرمایه  خارجی، گذاریسرمایه  قانون   بانك سوی  از شده  شناخته  ارزهای از تنها که ا

  تأیید مورد بانکی هایسیستم   راه از باید نیز بانکی هایفعالی  این همه و گیرد بهره ارزی دادوستدهای  برای مرکزی

صادی  هایکمكو  گذاریسرمایه  سازمان  قانون این همچنین،. پذیرد صورت  مرکزی بانك  بر ناظر را، ایران وفنی اقت

 .اس  شناخته خارجی هایسرمایه از گیریبهره چگونگی

 .اس  ارز نرخ به مربوط مشکالت باشد، مساله گذارخارجیسرمایه برای اس  ممکن که مواردی از یکی

 راه در ای عمده مشتتکالت زمینه این در که دهدمی نشتتان بانکی نظام اجرایی عملیات اخیر ستتاله دو روند بر مروری

 ،خود رقاب  بدون و انحصاری -دولتی عمدتا ساختار عل  به کشور، بانکی نظام دارد، وجود خارجی هایسرمایه جذب

سته   طور به تاکنون  توسعه  به مربوط تحوالت از و نیامد بر جهان بانکی هاینظام دیگر با خویش انطباق صدد  در شای

 جهان در معتبر مالی موسسات   و هابانك با مشارک   ارتباطات، تکنولوژی توسعه  اعتباری، و پولی بازارهای و خدمات

 .اس  مانده غافل خود منابع توسعه زمینه در

 انتقال سهام های مرتبط با فروش وممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه و بخش-د 

  و پذیرفته را اصتتل این نیز خارجی گذاریستترمایه قانون خارجی، اتباع منقو  غیر اموا  تملك به مربوط قانون بنابر

 برای گذاریستترمایه قانون البته، استت  کرده بهره بی ایران، در غیرمنقو  اموا  مالکی  از را خارجی گذارانستترمایه

  ایرانی، شتترک  یك رستتاندن ثب  به با که استت  داده را پروانه این خارجی گذارانستترمایه به تنگنا، این گشتتودن

.  کنند پیدا را امالک مالکی  گواهی شرک ،  بودن ایرانی به توجه با و دهند انجام چارچوب آن در را خود هایفعالی 

 برخوردار مالکی  ازحقوق تواندنمی خود، خارجی هوی  نگهداش   با گذارخارجی،سرمایه  که دانس   باید روی، هر به

سیار  اری،گذسرمایه  قانون شدیم،  یادآور نیز این از پیش چنانکه .شود  شیده  ب  را خارجی اریگذسرمایه  زمینه تا کو

سان  س   کرده بینی پیش هافعالی  این برای نیز قانونی تنگناهای همزمان ولی سازد،  آ  سقف  از توانمی جمله از. ا

صادی  هایبخش در خارجی هایاریگذسرمایه   خارجی ارانگذسرمایه  به خارجی، اریگذسرمایه  قانون .کرد یاد اقت

شته  هر برای که یااندازه از بیش که دهدنمی پروانه صادی  هایبخش از ر  اریگذسرمایه  و فعالی  شده،  شناخته  اقت

 بازداشتتته رشتتته آن در فعالی  از خارجی ارانگذستترمایه باشتتد، شتتده پر رشتتته یك گنجایش هرگاه بنابراین،. کنند

سان   از برخی همچنین، .شد  خواهند شنا   قانون از باید خارجی، دولتی اریگذسرمایه  بودن ممنوع که باورند براین کار

شته  خارجی هایسرمایه  از حمای  و جلب ستی  زیرا شود،  بردا صاد  برا شور  اقت    جهانی سرمایه  از بزرگی بخش از را ک

 .کندمی بهره بی اس  دولتی که

 نحوه ولی کرده بینیپیش را غرام  پرداخ  تشتتوی  قانون که استت  درستت  ،کردن ملی شتترط درموردهمچنین 

 .شودمی محسوب گذارخارجیسرمایه خاطر امنی  جه  شروط ازمهمترین که شرطی .نیس  شفاف غرام  پرداخ 

کارگروه جمعبندی 

 کارشناسی

گذاری سرمایه مقررات و قوانین حوزه در مربوطه پیشنهادات بررسی منظور به ،76 ماده موضوع کمیته کارگروه جلسه

 حضتتور با 26/07/1395 تاریخ در حوزه این در خصتتوصتتی بخش نظرات نقطه ستتازییکپارچه و بندیجمع و خارجی

سیون  از نمایندگانی سیون  گذاری،سرمایه  کمی ضایی  حمای  کمی صادی  معاون  فکری، مالکی  و ق   و ایران اتاق اقت

 خارجیگذاری سرمایه  حمای  و تشوی   قانون اصالح  پیشنهاد و  شد  برگزار قزوین، و مشهد  تهران، بازرگانی های اتاق

 .گرف  قرار بررسی مورد 1381 سا  مصوب قانون اجرایی نامه و آیین 1380 سا  مصوب

شد که با  نهایتا  سیون مقرر   خارجی گذاران سرمایه  نظرات تاکنون نقطه ایران اتاقگذاری سرمایه  توجه به اینکه کمی

 از استتتفاده با نیز و پیشتتنهادات اصتتالحی را تهیه نموده استت  در ادامه  آوریجمع را اندداشتتته فعالی  ایران در که

ستفاده  همچنین و نفعان ذی برخی با مجدد مشورت  سه،  این در گرفته صورت  مذاکرات نتایج از ا   ویرایش آخرین جل

 .نماید تدوین کمیته جلسه در طرح جه  را نامه آیین و قانون اصالح پیشنهادات
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کمیسیون پیشنهاد 

 اتاقگذاری سرمایه
 به شرح جداول پیوست

فهرست 

ومدارک مستندات

 پشتوانه

 1380مصوب  خارجیگذاری سرمایه حمای  و تشوی  قانون .1

 1381مصوب  خارجیگذاری سرمایه حمای  و تشوی  آیین نامه قانون .2
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 15/08/96های توسعه کشور مورخ دائمی برنامه قانون احکام 12دستور جلسه پنجاه و پنجمین نشست کمیته ماده 

 
 

 13 از 1صفحه 

 تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیآیین نامه بررسی پیشنهادات : بخش اول  

 پیشنهاد اصالحی شرح اشکال متن مقرره ردیف

 3 ماده 1

 یندرج ضررواب  و قهنون براسرره  خهرجی گذاریسررریهیه پذیرش

 جدول .اسررر  ییسرررر زیر ههی روشدر چهرچوب  نهیه  آیین دراین

سهیالت  و ههویژگی خهرجی، گذاریسریهیه  ههیروش  ارایه قهبل ت

و  تهیه دارایی و اقتصرررهدی ایور وزارت توسررر  قهنونچهرچوب در

 .گرددیی اعالم

 خهرجی یستقیم گذاریسریهیه - الف

 شهیل  قراردادی ترتیبهت چهرچوب در خهرجی گذاریسریهیه  - ب

 و ”یتقهبل   بیع“ ،”واگذاری و برداریسرررهخ ،بهر  “ ههی روش انواع

 ”یدنی یشهرک “

 گذاری  سرررریهیه   ههی  روش انواع به  نهظر  3 یهد   که  گردد یی یالحظه 

 انواع از بخشی فق  قراردادی ههی چهرچوب نکته این به توجه به که اس 

صهدیق  و بیهنگر گذاری سریهیه  ستقیم  گذاری سریهیه  ی شد  یی ی   لذا به

 گردد. اصالح بندههی الف و ب یهد  یتن ته گردد یی پیشنههد

 : ....3یهد  

  که ههیی بخش کلیه در خهرجی یسررتقیم گذاری سررریهیه -الف

 یختلف طرق از که بهشد  یی یجهز آن در خصوصی   بخش فعهلی 

  ههی روش انواع شرررهیل  قراردادی ازقهلبههی   یک  هر در جمله  از

 یشرررهرک  “ و ”یتقهبل   بیع“ ،”واگذاری و برداریسرررهخ ،بهر  “

 .اس  انجهم قهبل”یدنی

 گذاری سریهیه  جمله از خهرجی یستقیم  غیر گذاری سریهیه  -ب

 بههدار اوراق بور  و بهزارسریهیه در

 4 ماده ب بند از 2-1 مورد 2

صد  نظر از یحدودیتی شهرک   در  وجود خهرجی گذاری سریهیه  ی

 ندارد.

  :که اشررعهر دارد بیمه ههی شرررک  تهسرری  قهنون 35 یهد  به نگههی به

صد  20 از بیش" سهت    سههم  در س شخهص  به نمیتوان را ایرانی بیمه یو  ا

  به  بهید   انهن  سرررههم  واگذاری  و کرد واگذار  خهرج  تبعه  حقوقی یه  حقیقی

  و پولی قهنون 32 یهد  د بند و ".بهشرررد ایران یرکزی بیمه  قبلی یوافق  

  40 از بیش توانند  نمی ایرانی بهنکههی  " :ییدارد  که یقرر  کشرررور بهنکی 

صد  شخهص  یه خهرجی اتبهع به را خود سههم  در صد  صد  که حقوقی ا   در

  بهنک سررههم انتقهل .نمهیند ینتقل ایرانیسرر  اتبهع به یتعلق آن سررریهیه

  یالحظه یی گردد ".اسرر  یمنوع یطلقه خهرجی دولتههی به ایرانی ههی

 .نیس  آزاد کهیال هه بخش همه در گذاریسریهیه

 شرک  تهسی  قهنون 35 اصالح یهد  طریق از بهید یه یوضوع این

کشررور همسررو به   بهنکی و پولی قهنون 32 یهد  د و بند بیمه ههی

 یه بهلعک  صورت پذیرد. 4 یهد  ب بند از 2-1 یورد
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 13 از 2صفحه 
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 پیشنهاد اصالحی شرح اشکال متن مقرره ردیف

   15 ماده 3

س   گذاران،سریهیه    در که یدارکی همرا  به را خود کتبی درخوا

.  نمهیندیی تسررلیم سررهزیهنبه اسرر  شررد  یشررخ  یربوط نمونه

سی  انجهم از پ  سهزیهن   بخش وزارتخهنه نظر اخذ و الزم ههیبرر

س    رب ،ذی سی    نظرات همرا  به را گذاریسریهیه درخوا شنه  کهر

یهن   یأت  در کهری  روز پهنزد   یدت  ظرف حداکثر  سرررهز  یطرح ه

ید  یی مه نه   نظر اعالم عدم .ن خه  از روز د  یدت  ظرف رب ذی وزارت

 وزارتخررهنرره آن یوافقرر  ینزلرره برره اسرررتعالم، وصرررول تررهری 

سه  . شود یی تلقی یزبور گذاریسریهیه به صمیم  برا  که یتخذ  ت

    شررد  اخذآن به نسررب  نیز خهرجی گذارسررریهیه یوافق قبالنظر

 ایور وزیر ایضررهی و تأیید به و تنظیم گذاریسررریهیه یجوز اسرر ،

 .گرددیی صهدر دارایی و اقتصهدی

 نوع گذاران،سریهیه  یشخصهت   حهوی گذاریسریهیه  یجوز - تبصر  

 حهصل  ینهفع و سود  انتقهل چگونگیخهرجی، گذاریسریهیه  نحو  و

 گذاری،سرریهیه  طرح هر تصروی   به یربوط شررای   سرهیر  و شرد  

 .بود خواهد

سهیر دستگه  هه که در قسم  اخیر        نهیهآیین 15 یهد  شرای  اعالم نظر 

 شود. ذکر تبصر  در و حذف یهد  یتن از اس ، بهید آید 

  نهیه آیین 15 یهد  به تبصر   عنوان به زیر عبهرت ییگرد پیشنههد 

  :شود اضهفه

  به همههنگی نیهزیند گذاریسریهیه  یجوز صدور  چنهنچه: تبصر  "

ستگه   سهیر  و ههوزارتخهنه شد  زیرب  ههید  در گذاریسریهیه  یه به

  یجوز   از غیر   دیگری   یجوزهررهی   برره نیررهز  خررهص حوز   یررک

شته  گذاریسریهیه   10 ظرف بهید یربوطه دستگه   پهس   بهشد،  دا

صل  سهزیهن  به روز  یطرح هیهت در سهزیهن  نظر همرا  ته شود  وا

 از ز رو د  یدت  ظرف رب  ذی زارتخهنه   و نظر اعالم عدم . گردد

ستعالم  صول  و تهری    سریهیه  به وزارتخهنه آن یوافق  ینزله به ، ا

 ".شود یی تلقی یزبور گذاری

  خهرجی،  گذاری سرررریهیه   ههی چهلش  از ضرررمنه بهید توجه کرد که یکی       4

 برای الزم یجوزههی . آنههسررر   بودن نهیعلوم  و یجوزهه  تعدد  یشرررکل 

عهم و   شررروند ویجوزیی تقسررریم دسرررته دو به خهرجی گذاریسرررریهیه

 خهص( یجوزههی

خهرجی   گذاری سریهیه  حمهی  و تشویق  قهنون 2 اینکه یهد و به توجه به 

سه   بر خهرجی گذاری سریهیه  پذیرش“ حکم ییکند که   به و قهنون این ا

 لذا: .بهشدیی ”... کشور جهری یقررات و قوانین سهیر رعهی 

 چه و داخلی گذارسرررریهیه برای چه گذاری،سرررریهیه یشرررکالت از یکی

  صررنهیع از یک هر در یجوزهه این بودن نهیشررخ  خهرجی، گذارسررریهیه

 .اس  ضروری یشکل این حل برای راهکهری بینیپیش بنهبراین. اس 

  4 یهد  انتههی به زیر عبهرت شرررودیی پیشرررنههد ابههم رفع برای

 :شود الحهق

 خهرجی گذارسریهیه  سهزیهن،  سوی  از گذاریسریهیه  یجوز صدور 

  یعهف رشررته هر در گذاریسررریهیه خهص یجوزههی کسرر  از را

 .کندیی

 

 علت:

  و نقدی سرررریهیه ورود“: اسررر  شرررد  یقرر نهیهآیین 4 یهد  در

  انجهم گذاریسرررریهیه یجوز براسررره  صررررفهً خهرجی غیرنقدی

 .”نیس  نیهز دیگری یجوز به و گیردیی
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 13 از 3صفحه 

 تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیآیین نامه بررسی پیشنهادات : بخش اول  

 پیشنهاد اصالحی شرح اشکال متن مقرره ردیف

  ذیرب  ههی دسرررتگه   کلیه  قهنون،  7 یهد   در اینکه  به  توجه  همچنین به 

ند    یعرفی به  یکلف مهی یهر تهم  ن یهن   به  االخت یه    سرررهز یه   و گذاری سرررر

  این یوافق  االصرررول،علی اند،شرررد  ایران فنی و اقتصرررهدی ههیکمک

  حکم در بهید خهرجی، گذاریسریهیه یجوز صدور به سهزیهن در نمهیندگهن

 یحسوب  گذاریسریهیه  فعهلی  حوز  به یربوط دستگه   از یک هر یوافق 

 برای خهص یجوزههی کسرر  از خهرجی گذارسررریهیه نتیجه در و شررود

 .  گردد یعهف حوز  یک در گذاریسریهیه

   24 ماده 5

  یهد  "ج" یه  و "ب" بند  به  یعطوف گذاری یجوزسرررریهیه   چنهنچه  

شد یی صهدرات  یجوز درحکم یذکور یجوز گردد، قهنون( 17و  و به

 دریک را خود صررهدرات از حهصررل ارز تواندیی پذیر سررریهیه بنگه 

 نمود  واریز خهرجی یه و داخلی ههیبهنک از یکی نزدایهنی حسررهب

حد  و یه    دریجوز که  یصرررهرفی در یه  شرررد  تعیین گذاری سرررر

س ،  ستقیمهً ا ش   آن از ی  پرداخ  خهرجی گذارسریهیه  به و بردا

 .نمهید

سب   ارز یهزاد هرگونه ش ،  قهبل یصهرف  به ن  یقررات یشمول  بردا

س   کشور  ارزی  یکلف پذیر سریهیه  اقتصهدی  بنگه  درهرصورت . ا

 صهدرات،انجهم گواهی ارایه ضمن یربوط وجو  پرداخ  از پ  اس 

 .برسهند سهزیهن اطالع به کتبهً را یرات 

  که شرود  یی یختلف یجوزههی اخذ به یجبور گذار سرریهیه  ترتی  بدین

  سررردرگمی بهعث ایر این و ییبهشررد یختلف سررهزیهنههی درصررالحی 

  ههی کهنون یکپهرچگی درجه  ته اس  یقتضی لذا. شود یی گذار سریهیه

 .شود اقدام گیری تصمیم

 اصالحی: 24یهد  

 یحصرروالت  شررود  یقرر چنهنچه قهنون، 2 یهد  الف بند دراجرای

شررود،  صررهدر پذیر سررریهیه اقتصررهدی بنگه  خدیهت یه و تولیدی

  یه یربوط گمرکی پروانه اس   یوظف پذیر سریهیه  اقتصهدی  بنگه 

 .دهد ارائه سهزیهن به را خدیهت صهدرات گواهی
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 13 از 4صفحه 

 تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیآیین نامه بررسی پیشنهادات : بخش اول  

 پیشنهاد اصالحی شرح اشکال متن مقرره ردیف

   34 هدما 6

 تشرررکیل  به  ینجر خهرجی  گذاری سرررریهیه   انجهم  که  یواردی در

س   شرک   نهم به زیین تملک ایرانی گردد، شرک    طرح به یتنه

 "بهشدیی یجهز سهزیهن تشخی  به گذاریسریهیه

 

  قهنون به یستند ههشهرك و شهرهه قهنونی یحدود  از خهرج کهربری تغییر

ضی  کهربری حفظ صوب  بهغهه و زراعی ارا صالحهت  به 31/03/1374 ی   و ا

 تغییر کمیسرریون تشررخی  به ضررروری یوارد به یحدود بعدی الحهقهت

صر   کهربری س   شد   یذکور قهنون 1 یهد  1 تب   جههد سهزیهن  رئی . ا

 ینوط بنهبراین اسرر  یذکور کمیسرریون اعضررهی از یکی تنهه کشررهورزی

یه  آیین در کشرررهورزی وزارت یجوز به  کهربری  تغییر کردن یل به  نه  دل

  صرررهل  یرجع بلکه بهشرررد،نمی یمکن یجل  یصررروب قهنون به یخهلف 

 اس  یذکور کمیسیون

 پیشنهاد:  

 شود: ( به یتن یهد  اضهفه1

 از خهرج  در زیین، کهربری  تغییر یجوز اعطهی  که  اسررر  بدیهی 

 اخذ به ینطور صررنعتی ههیشررهرك و ینهطق شررهرهه، یحدود 

 .اس  کشهورزی جههد وزارت از الزم قهنونی یجوزههی

  قهنونی ضررواب  رعهی  به ینوط زیین کهربری تغییر یجوز اعطهی

 .بهشدیی
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 13 از 5صفحه 

 خارجی گذاری سرمایه حمایت و تشویق قانون به راجع پیشنهادات ررسیبخش دوم: ب
 پیشنهاد اصالحی شرح اشکال متن قانون ردیف

  2 ماده د بند 1

 گذاری سرررریهیه از حهصرررل تولیدی خدیهت و کهال ارزش سرررهم

 عرضرره وخدیهت کهال ارزش به نسررب  قهنون این یوضرروع خهرجی

صهدی  بخش هر در ، یجوز صدور  زیهن در داخلی بهزار در شد    اقت

 درصد  پنج و سی  از ، رشته  هر در و( %25و درصد  پنج و بیس   از

 گذاری سریهیه  ییزان و هه رشته  تعیین. بود نخواهد بیشتر ( %35و

هه  از هریک  در  تصررروی   به  که  بود خواهد  ای نهیه   آئین طبق آن

  .برسد وزیران هیهت

 به صدور  برای خدیهت و کهال تولید جه  خهرجی گذاری سریهیه 

 اس  یعهف هه نسب  این از خهم نف  جز به کشور از خهرجی

سه   بر شته  و ههبخش از یک هر در گذاریسریهیه  ییزان یهد  این ا  ههر

 بودن آزاد به صررراحته یوضرروع این که شررد  واگذار هیأت تشررخی  به

  در یشررهرک  درصررد یحدودی  نبود و ههبخش کلیه در گذاریسررریهیه

 .اس  تضهد

 تعیین: اس   داشته  اعالم فوق بند تفسیر  در دارایی و اقتصهدی  ایور وزیر

  25 تنهه که نیسرر  آن یعنهی به وجه هیچ به( 2 یهد  د بندو سررهم این

 دارای تواندیی خدیهتی و تولیدی ههیپروژ  در گذاریسرررریهیه درصرررد

  نقش تعیین درصدی  25 سهم  تعیین از ینظور بلکه بهشد  خهرجی ینشهء 

یه     درصرررد 50 از بیش حتی خهص  ای پروژ  در خهرجی  گذاری سرررریه

  ”.بهشد

 ارزش سررهم که آوردیی وجود به گذارسررریهیه برای را ابههم این بند این

  یحدودی  به شد   یهد ههیبخش در گذاریسریهیه  برای او خدیهت و کهال

  دارایی و اقتصررهدی ایور یحترم وزیر تفسرریر اسرر  الزم لذا اسرر   روبرو

 .گردد یرقوم بند این ذیل سهزیشفهفف جه 

  و ”اقتصررهدی بخش“ اصررطالحهت کهربرد به یذکور ابههم رسرردیی نظر به

ته “ ند  در ”رشررر ند  در که  گرددبریی قهنون  2 یهد  ( دو ب   8 یهد  ( دو ب

 یصوب  عمدته - یقررات برخی در چند هر. اس   شد   تکرار نیز نهیهآیین

صطالح  - وزیران هیأت صهدی  بخش“ ا س   شد   تکرار ”اقت   تعریف ایه ا

 .ندارد وجود آن از قهنونی

  یه خهص ایپروژ  در درصررد 50 از بیش خهرجی گذاریسررریهیه بنهبراین

شتر  به ینتهی که زیهنی ته یتعدد ههیپروژ    و کهال ارزش سهم  شدن  بی

 توجه یذکور یحدودی  اعمهل برای زیر ههییالك به بهید بنهبراین

 :کرد

  بخش“ هر در 2 یهد ( دو بند در یذکور درصررد 25 سررقف -1

 کشهورزی بخش از درصد 25 یثال شودیی رعهی  ”اقتصهدی

 .صنعتی یه

 از ”رشته “ هر در 2 یهد ( دو بند در یذکور درصد  35 سقف  -2

 .شودیی رعهی  اقتصهدی بخش

  و بخش هر در درصد  35 و درصد  25 سقف  یحهسبه  یالك -3

 بلکه نیس    گرفته انجهم گذاریسریهیه  یبلغ و ییزان رشته، 

 خدیهت   و کهال  ارزش سرررهم“ یالك 2 یهد  ( دو بند  یطهبق 

صل  تولیدی   قهنون این یوضوع  خهرجی گذاری سریهیه  از حه

سب   ضه  خدیهت و کهال ارزش به ن   داخلی بهزار در شد   عر

  .اس  ”یجوز صدور زیهن در

شته  -4  ههیحوز  دربردارند  عهم یفههیمی اقتصهدی،  بخش و ر

ی     یختلف عهل ند   اقتصررررهدی ف نهبراین  هسرررت  سرررقف ب

یه    یه  یختلف ههی پروژ  یه  پروژ  در خهرجی  گذاری سرررر

  خدیهت   و کهال  ارزش سرررهم که  زیهنی  ته  اسررر  نهیحدود  

صل  تولیدی  25 ههیسقف  به خهرجی گذاریسریهیه  از حه

  .برسد یذکور درصد 35 و درصد

  و قهنون در بجز یذکور سررقف یحهسرربه نحو  خصرروص در -5

  تنهه. اس   ابههم یحل و اس   نشد   ارایه توضیحی  نهیهآیین
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 13 از 6صفحه 

 خارجی گذاری سرمایه حمایت و تشویق قانون به راجع پیشنهادات ررسیبخش دوم: ب
 پیشنهاد اصالحی شرح اشکال متن قانون ردیف

صل  تولیدی خدیهت صد  25 از خهرجی گذاریسریهیه  از حه   کل سهم  در

 نشررود رشررته آن درصررد 35 یه اقتصررهدی بخش آن خدیهت و کهال ارزش

 .اس  بالیهنع

  ”یجوز صدور زیهن“ که اس  شد  تصری  2 یهد ( دو بند در

  .بود خواهد یحهسبه زیهن

  و ”رشرررترره“ و ”اقتصررررهدی  بخش  “ از قررهنونی   تعریفی     -6

 .ندارد وجود آن ههیبندیتقسیم

  یهد ( جو بند راسررتهی در توانیی را 2 یهد ( دو بندنههیته اگرچه 

 گذاریسریهیه پذیرش بهید": کندیی یقرر که کرد تفسیر قهنون 2

 گذاران سررریهیه به دول  توسرر  ایتیهز اعطهی یتضررمن خهرجی

 سریهیه  که اس   ای ویژ  حقوق ، ایتیهز از ینظور. نبهشد  خهرجی

 لکن: " دهد قرار انحصهری یوقعی  در را خهرجی گذاران

سد یی نظر به نتیجتهً سیر  به چند هر که ر  یقرر  و قهنون لفظی تف

 دارایی و اقتصررهدی ایور وزیر تفسرریر در یذکور نتیجه به توانیی

  نهیهآیین 1 یهد  در اس  بهتر ابههم گونه هر رفع برای ولی رسید،

 .شود تعریف ”اقتصهدی رشته“ و ”بخش“

    2 ماده تبصره 2

بهع  ینقول غیر ایوال تملک  به  یربوط قهنون   یصررروب خهرجی  ات

 نوع هر تملک . بهشرررد  یی بهقی  خود قوت به  کمهکهن   16/3/1310

 این چهرچوب  در گذارخهرجی   سرررریهیه   نهم  به  ییزان هر به  زیین

 .بهشد نمی یجهز قهنون

صل  سی   قانون یکم و هشتاد  ا سا سالیی  جمهوری ا   کرد  یقرر ایران ا

 صنعتی  و تجهرتی ایور در یؤسسهت   و شرکتهه  تشکیل  ایتیهز دادن“: اس  

 .”اس  یمنوع یطلقهً خهرجیهن به خدیهت و یعهدن و کشهورزی و

  ههییچهلش که نیهزههیی و اسهسی   قهنون اصل  این تفسیر  در آراء اختالف

  که کرد یطرح را سؤاالتی  کرد، ایجهد خهرجی گذاریسریهیه  یسیر  در که

 :شد نگهبهن شورای سوی از یشورتی نظریه دو  صدور به ینتهی
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 13 از 7صفحه 

 خارجی گذاری سرمایه حمایت و تشویق قانون به راجع پیشنهادات ررسیبخش دوم: ب
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 یصرروب اسررهسرری قهنون 81 اصررل به ارتبهط در نگهبهن شررورای نظر -1

  دولتی ههی دسرررتگه   به که خهرجی ههی شررررک ": 02/02/1360

قد  قهنونی  قرارداد ایران ند  نمود  ینع ند یی ا ه   توان جهم  ج  ایور ان

  یهد   طبق ینعقد   قراردادههی  حدود  در خود ههی  فعهلی    و قهنونی 

  نمهیند یبهدرت ایران در خود شع   ثب  به هه شرک   ثب  قهنون 3

 "ندارد یغهیرتی اسهسی قهنون 81 اصل به ایر واین

  ثب  -1: 03/02/1360 یصوب  اسهسی   قهنون 82 و 81 اصل  تفسیر  -2

سه    یه شرک   شعبه  س شهرک   یه و ایران در خهرجی یؤ  تحصیل  و ی

صد  پنجه  از کمتر حد در ایرانی شرکتههی  سههم  یهلکی    سههم  در

شروط  یورد هر در سنهیه   در آنکه بر ی سه   فیمه یوافقتنهیه و شرک   ا

  یجهیع در ایرانی سرررههیداران و یدیران گیری تصرررمیم قدرت بین

  سرررههم  بر ایرانی سرررههیداران   تفوق بلکه  نگردید   یحدود  عمویی

 از یورد هم بهز بهشد شد  بینی پیش و یشهود بهرزی نحو به خهرجی

 .بهشد نمی اسهسی قهنون 81 اصل به یغهیر شرکتهه ثب  نظر

ست که در     صلی این ا شکال ا ضر  حال ا   دو وجود قائل توانمی حا

 :بود ایران حقوق در خارجی سهام درصد حداکثر خصوص در نظر

 ضر  حهل در :الف صد  حداکثر برای یقرر ههییحدودی  حه  سههم  در

 و تشرررویق قهنون تصررروی  به ایران حقوق در خهرجی گذارسرررریهیه

شمول  گذارسریهیه  برای خهرجی گذاریسریهیه  حمهی   قهنون این ی
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 زیر دالیل به ییتوان اسررتدالل این توجیه در. اسرر  شررد  برداشررته

 :کرد اشهر 

شویق  قهنون 8 یهد  -1 صوب  خهرجی گذاری سریهیه  حمهی  و ت  ی

س   کرد  یقرر 04/03/1381   خهرجی ههی گذاری سریهیه “: ا

  که تسرررهیالتی و حمهیتهه حقوق، کلیه از قهنون این یشرررمول

س   یوجود داخلی ههی گذاری سریهیه  برای سهن  طور به ا   یک

 شررررک  ثب  حق به توانیی جمله از ”.بهشرررند یی برخوردار

  .کرد اشهر 

 یشرررمول  خررهرجی  گررذارسرررریررهیرره هنوز   کرره یواردی  در -2

. اس  کرد  تصری  آن به قهنونگذار اس ، قهنونی ههییحدودی 

صر   شویق  قهنون 2 یهد  تب   خهرجی گذاری سریهیه  حمهی  و ت

ند یی یقرر لک  به  یربوط قهنون “: ک بهع  غیرینقول ایوال تم  ات

  یی بهقی خود قوت به کمهکهن 16.  3.  1310 یصروب  خهرجی

  گذار سرررریهیه نهم به ییزان هر به زیین نوع هر تملک. بهشرررد

 .”بهشد نمی یجهز قهنون این چهرچوب در خهرجی

س   شد   بیهن خهرجی گذاریسریهیه  ضواب   2 یهد  در -3  از و ا

 بودن  ایتیررهز   اعطررهی  یتضرررمن   عرردم برره توان یی  جملرره 

شهر   گذاریسریهیه  شهر   ایه کرد  ا صد  حداکثر به ایا   سههم  در

شد   ایران حقوق در خهرجی س   ن   بیهن یقهم در سکوت  این و ا

 .اس 
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 گذارانسریهیه “: اس   شد   یقرر نیز قهنون نهیه آیین 4 یهد  در -4

 .”برخوردارند داخلی گذارانسریهیه به یکسهن رفتهر از خهرجی

ستقیم  گذاریسریهیه  ههیویژگی از -5   این نهیهآیین در خهرجی ی

س   صد  نظر از یحدودیتی“ که ا شهرک   در   گذاری سریهیه  ی

 .”ندارد وجود خهرجی

 س   این بر یبنی یخهلف نظر: ب  همچنهن خهرجی گذارسریهیه  که ا

شمول  صل  در یذکور ینع ی سی    قهنون 81 ا سه س   قیودی به ا  که ا

سیری  نظر در نگهبهن شورای  س   افزود  آن بر تف  خصوص  این در. ا

 :اس  شد  اقهیه زیر استدالالت نیز
  به تصریحی  خهرجی گذاری سریهیه  حمهی  و تشویق  قهنون در -1

  خهرجی گذارسریهیه  سههم  درصد  حداکثر به راجع قیدی اینکه

نهبراین . اسررر  نشرررد  ندارد  وجود ایران حقوق در   این در ب

 .کرد یراجعه قهنونی یواد سهیر به بهید خصوص

شویق  قهنون 2 یهد  در -2  نیز خهرجی گذاری سریهیه  حمهی  و ت

س   شد   یقرر سه   خهرجی گذاری سریهیه  پذیرش“: ا   این برا

ی    به  و قهنون  عه   “ کشرررور جهری  یقررات و قوانین سرررهیر ر

 .بهشدیی

پذیریم  اگر حتی -3   سرررههم  درصرررد حداکثر  به  راجع قیود که  ب

  به توجه به هم بهز اسررر ، شرررد  حذف خهرجی گذارسرررریهیه

  قهبل   ایتیهزی  چنین اسرررهسررری،  قهنون  به  عهدی  قهنون  تعهرض 

 .بود نخواهد خهرجی گذارسریهیه به اختصهص
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 3 ماده 3

 پذیرفته قهنون این یفهد براسرره  که خهرجی ههی گذاری سررریهیه

 این. برخوردارند قهنون این ههی حمهی  و تسررهیالت از شررود یی

 :هستند پذیرش قهبل زیر طریق دو به هه گذاری سریهیه

  فعهلی  که ههییزیینه در خهرجی یسررتقیم گذاریسررریهیه - الف

 .بهشدیجهزیی آن در خصوصی بخش

 چهرچوب  در هه بخش کلیه  در خهرجی  ههی گذاری سرررریهیه   - ب

 و برداریبهر  سهخ ،  “ و” یتقهبل بیع”،"یدنی یشهرک  “ روشههی 

 عملکرد از حهصررله صرررفهً ینهفع و سررریهیهبرگشرر  که” واگذاری

 تضمین  به یتکی و شود  نهشی  گذاریسریهیه  یورد طرح اقتصهدی 

 .نبهشد دولتی شرکتههی یه و یه بهنکهه دول 

 بهر  ، سهخ  و  روشههی  یوضوع  خهرجی سریهیه  که یهدام– تبصر  

 یترت   سرررود و یهد   این( بو بند  در یندرج (  واگذاری  و برداری

ستهلک  برآن شد   ی س   ن سب   یهلکهنه حق اعمهل ، ا  سهم  به ن

 سریهیه  توس   پذیر سریهیه  اقتصهدی  بنگه  در یهند  بهقی سریهیه 

 .بهشد یی یجهز خهرجی گذار

  که گردد یی پیشنههد  نهیهآیین اصالح  بیشتر  سهول   به توجه به ییبهشد نهیه آیین 3 یهد  به یشهبه ایراد

 .پذیرد انجهم نهیه آیین 3 یهد  در اصالح این

 5 ماده 4

 در خهرجی ههی گذاری سریهیه  تشویق  رسمی  نههد تنهه ، سهزیهن 

  ههی گذاری سررریهیه به یربوط ایور کلیه به رسرریدگی و کشررور

 خهرجی  گذاران  سرررریهیه   ههی  درخواسررر  و بهشرررد  یی خهرجی 

  سرررریهیه سرررهزیهن اینکه بر یبنی یهد  این صرررراح  به توجه به -

هه  گذاری  ههد  تن یدگی   رسرررمی ن یه  به  رسررر له و ایور کل  ازجم

 پنجر  طرح کردن اجرایی ضررررورت به توجه به و( یجوزههسررر 
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 و کهرگیری  به  ، ورود ، پذیرش  جمله  از یربوط ایور درخصررروص

 .گردد تسلیم سهزیهن آن به بهید یی سریهیه خروج

س   واحد س   ینه ستعالم  اختیهر ته ا  الزم یجوزههی کلیه اخذ و ا

 .گیرد قرار سهزیهن عهد  به

 9 ماده 5

 قرار شررردن یلی و یهلکی  سرررل  یورد خهرجی گذاری سرررریهیه

 ، قهنونی  فرآیند  یوج   به  ، عمویی ینهفع  برای یگر گرف   نخواهد 

 به غرای  ینهسررر  پرداخ  یقهبل در و آییز تبعیض غیر روش به

  یهلکی  سل  از بالفهصله گذاری سریهیه آن واقعی ارزش یهخذ

 یک یدت در حداکثر بهید وارد  خسهرت  جبران تقهضهی  -1 تبصر  

  .شود تسلیم هیهت به شدن یلی یه یهلکی  سل  از پ  سهل

صر   شی  اختالف -2 تب سه   شدن  یلی یه یهلیک  سل   از نه  برا

 .شد خواهد فصل و حل قهنون این( 19و یهد 

شنی  به دارد ضرورت  صل  در رو سیدگی  نحو " اجرایی نهیه آیین دوم ف   ر

 سل   صورت  در خهرجی گذارانسریهیه  به غرای  پرداخ  و اعتراض به

 .گیرد قرار اشهر  یورد "شدن یلی و یهلکی 

 

ههد   یه   آیین تدوین  تکلیف شرررودیی پیشرررن  نحو  به  یربوط نه

سیدگی  ضهی  به ر سهرت  جبران تقه صر   انتههی به خ   9 یهد  1 تب

 قهنون الحهق گردد:

 خسررهرت جبران تقهضررهی به رسرریدگی نحو  اجرایی نهیهآیین"

 ".رسید خواهد وزیران هیأت تصوی  به یه  6 یدت ظرف

 19 ماده 6

صوص  خهرجی گذاران سریهیه  و دول  بین اختالفهت  سریهیه  درخ

 و حل  یذاکر   طریق از چنهنچه   قهنون  این یوضررروع ههی  گذاری 

صل  سیدگی  یورد داخلی ههی دادگه  در نگردد ف  ، گیرد یی قرار ر

 دول  به گذاری سرررریهیه دوجهنبه  یوافقتنهیه  قهنون در که آن یگر

صل  و حل از دیگری شیو   یورد در ،خهرجی گذار سریهیه  یتبوع  ف

 بهشد شد  توافق اختالفهت

ضعی   به توجه به سهبرجهم  و سترش  و پ صهدی  و تجهری رواب  گ   بین اقت

  این درعمد  که اسررر  المللی بین قراردادههی انعقهد آن الزیه که المللی

صل  حل شیو   عنوان به قراردادهه، داوری شود،   یی پذیرفته اختالفهت وف

  خواهد رو روبه اسهسی   قهنون139  اصل  اجرای ابههیهت به قطعه شیو   این

   .شد

صل  این خصوص  در س   شد   یطرح یختلفی ههیرویه و تفسیرهه  ا   که ا

  چندین تجربه. اس   نمود  تشت   دچهر را اصل  این پیرایون اجرایی رویه

  این از ایرانی طرف تنهه نه یتأسرفهنه  که اسر   ایر این یؤید داوری سرهله 

  گههی عک  بر بلکه اسرر  نشررد  یندبهر  المللیبین داوریههی در اصررل

 توسرررعه  جه   المللیبین ینعقد   قراردادههی  اینکه  به  عنهی    به 

شی  ابههیهت گردد،یی ینعقد دولتی طرفههی به عمدتهً اقتصهدی    نه

صل  اجرای از صل  و حل حوز  در 139 ا شی  اختالفهت ف  این از نه

  که اسرر  داد  نشررهن تجربه. اسرر  جدی چهلش یک قراردادهه

  اختالفهت به تفسررریر یه اجرا یرحله در چه قراردادهه این بیشرررتر

  بینیپیش صررورت در که شررد خواهد روروبه طرفین ییهن جدی

  ههی چهلش  قراردادهه،  این اختالفهت  وفصرررلحل  جه   داوری

 این حل جه . شد  خواهد یطرح فوق، شرح  به 139 اصل  اجرای
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  یفهد  به  المللی،بین داوری به  ایرانی طرف یراجعه  در خهرجی  ههی طرف

صل  ستنهد  ایرانی خواههن دعوای رد جه  139 ا   ههیچهلش! نمهیندیی ا

 :اس  ذیل شرح به المللیبین تجهری داوریههی حوز  در اصل این اجرای

  طرف اسررتنهد یطروحه، قضررهیهی عمد  در المللیبین داوری یرجع -اوالً

صل  یفهد رعهی  عدم به ایرانی سی    قهنون 139 ا سه ستنهد  به را ا   نظم به ا

نهد  قهبل   داخلی قوانین رعهی    عدم  اینکه  و المللیبین عمویی   در اسرررت

شد، نمی المللیبین یراجع صل  یفهد رعهی  عدم پذیرش از و نمود  رد به  ا

جهع  در 139 ند نمود  خودداری داوری به  دعوا ار نهبراین . ا یه  ب  داوری رو

  در 139 اصرررل یفهد  رعهی    عدم  ایراد پذیرش  عدم  بر یبتنی المللیبین

  .اس  داوری به دعهوی ارجهع

  و سرررهزیهنهه   حقوقدانهن،   ییهن  اصرررل این از یختلف تفسررریرههی  -ثهنیهً  

ههدههی   نهن   از ایعد  . اسررر  حوز  این دیگر چهلش  دولتی، ن   به  حقوقدا

شهر    ارجهع یه و دولتی و عمویی ایوال به راجع دعهوی صل  » عبهرت به ا

که  و...«  یورد هر در داوری به  آن ید   هم داوری این نه  در به   صرررل  زیی

 139 اصل  نظر یورد سهزشی   داوری که هستند  یعتقد شود،  دید  دعهوی

  ایعد  تفسیر،  همین به همچنین. داوری به ارجهع هرگونه نه و اس   بود 

  دعهوی ارجهع نف ، یلی شرک   جمله از دولتی شرکتههی  و سهزیهنهه  از

  خهرج  139 اصرررل شرررمول از را داوری به  دولتی قراردادههی  از نهشررری 

 .دانندیی

 به پیشررنههدههیی و راهکهرهه 139 اصررل اجرایی یوانع و یعضررل

 :شودیی توصیه ذیل شرح

 قوانین در دولتی ایوال دقیق تعریف عدم  به  عنهی    به  -1

  عدم دولتی، شرررکتههی ایوال وضررعی  نبودن روشررن یصرروب،

  اسررهسرری،  قهنون 139 اصررل در اشررهر  یورد یهم یوارد تعیین

 داوری به ارجهع از قبل یجوز اخذ زیهن و یراحل نبودن یشخ  

  فوق شرح  به 139 اصل  ابههیهت سهیر  و داوری به ارجهع از بعد یه

 اصررل اجرای نحوۀ قهنون تصرروی  و تدوین راهکهر تریناسررهسرری

  کلیه کهیل و جهیع صورت  به بتواند که اس   اسهسی   قهنون 139

  برطرف را اسررهسرری قهنون 139 اصررل اجرای ابههیهت و ههچهلش

شنههد،  این تأیید صورت  در. کند صیه  پی شکیل  به شود یی تو  ت

  به  و زیینه  این در یتخصررر  حقوقدانهن   از یرک   کهرگرو   یک 

  قهنون تدوین خصرروص در قبلی تالشررههی و تجهرب از گیریبهر 

  و قهنون این نوی پیش تهیه به نسرررب  اصرررل این اجرای نحوۀ

  .گردد اقدام صالحذی نههدههی به آن ارجهع

 سوی از تفسیری نظریه وجود عدم به توجه به همچنین -2

صوص  در نگهبهن شورای  صل  خ سی،    قهنون 139 ا سه  توانیی ا

سب   سیری  نظریه یک اخذ به ن صوص  در تف  اجرایی ابههیهت خ

 راهکهر این ایراد چند هر. نمود اقدام نگهبهن شورای از 139 اصل 

  تواندنمی نگهبهن شررورای تفسرریری نظریه احتمهالً که اسرر  این

  .بهشد اصل این اجرایی ابههیهت و ههچهلش کلیه پهسخگوی
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 13 از 13صفحه 

 خارجی گذاری سرمایه حمایت و تشویق قانون به راجع پیشنهادات ررسیبخش دوم: ب
 پیشنهاد اصالحی شرح اشکال متن قانون ردیف

صوص  در -3 ضهیی  رویه خ  راهکهر نیز، دادگهههه یتفهوت ق

 کشررور عهلی دیوان عمویی هیأت سرروی از رویه وحدت رأی اخذ

ند یی که  دارد وجود جهد  به  ینجر توا حد  قضرررهیی رویه  ای   در وا

  و اس   دوم راهکهر ایراد واجد نیز راهکهر این. شود  کشور  یحهکم

 اجرای نحو  قهنون  تصررروی   و تدوین  یعنی اول راهکهر  جهیعی   

  .ندارد را اسهسی قهنون 139 اصل

  و زیینه این در دادگسررتری قضررهت آیوزش همچنین -4

صیه    شرط  دقیق تنظیم جه  دولتی سهزیهنههی  و نههدهه به تو

  قراردادههی  در آلویینه  کهرخهنه    قضررریه  همهنند   داوری به  ارجهع 

  یفهد  رعهی    عدم  که  نحوی به  اسررر ، دیگری راهکهر  المللیبین

صل  یفهد و داوری به ارجهع شرط  سی    قهنون 139 ا سه   همهنند ا

  .شود داوری یرجع صالحی  عدم یوج  یذکور قضیه

 از نهشرری اختالفهت فصررل و حل برای المللی بین یرکز -5

صهً    (ICSID) گذاریسریهیه  صه صل  و حل برای اخت   اختالفهت ف

  و گذارانسررریهیه بین گذاریسررریهیه از نهشرری گذاریسررریهیه

  و دوجهنبه یعههدات از بسرریری. اسرر  شررد  تأسرری  ههدول 

 را ایکسید اختالفهت، وفصل حل یهد  در گذاریسریهیه  چندجهنبه

  به  پیوسرررتن پیشرررنههد  بنهبراین . کنند یی تعیین ینظور این به 

سیون  شنههدات  از یکی ایکسید  کنوان س   پی  خصوص  این در ینه

 .بهشد یی
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