شىاسىامٍ لاوًن مصًب  9831/91/91بٍ شىاسٍ 14563

لاوًن تشًيك ي حمايت سزمايٍ گذاري خارجي
شمارٌ -1989 :ق
تاريخ 9839/6/1 :
فصل ايل – تعاريف
مادٌ  -9اغكالحات ٍ ػثاضات تىاض تطزُ ضسُ زضايي لاًَى زاضاي هؼاًي ظيط هي تاضس:
لاًَى – لاًَى تطَيك ٍ حوايت سطهايِ گصاضي ذاضخي.
سطهايِ گصاض ذاضخي – اضراظ حميمي يا حمَلي غيط ايطاًي ٍ يا ايطاًي تا استفازُ اظ سطهايِ تا
هٌطاء ذاضخي وِ هدَظسطهايِ گصاضي هَؾَع هازُ ( )6ضا اذص ًوَزُ تاضٌس.
سطهايِ ذاضخي  -اًَاع سطهايِ اػن اظ ًمسي ٍ يا غيطًمسي وِ تَسف سطهايِ گصاض ذاضخي تِ وطَض
ٍاضز هي ضَز ٍ ضاهل هَاضز ظيط هي گطزز:
الف – ٍخَُ ًمسي وِ تِ غَضت اضظ لاتل تثسيل ,اظ قطيك ًظام تاًىي يا زيگط قطق اًتمال ٍخَُ وِ
هَضز تائيس تاًه هطوعي خوَْضي اسالهي ايطاى تاضس  ,تِ وطَض ٍاضز هي ضَز.
ب – هاضيي آالت ٍ تدْيعات
ج -اتعاض ٍ لكؼات يسوي ,لكؼات هٌفػلِ ٍ هَاز اٍليِ ,افعٍزًي ٍ ووىي
ز -حك اذتطاع ,زاًص فٌي ,اساهي ٍ ػالئن تداضي ٍ ذسهات ترػػي
ُ -سَز سْام لاتل اًتمال سطهايِ گصاض ذاضخي
ٍ -سايط هَاضز هداظ تا تػَية ّيات زٍلت
سطهايِ گصاضي ذاضخي – تِ واضگيطي سطهايِ ذاضخي زض يه تٌگاُ التػازي خسيس يا هَخَز پس
اظ اذص هدَظ سطهايِ گصاضي.
هدَظ سطهايِ گصاضي – هدَظي وِ تط قثك هازُ ( )6ايي لاًَى تطاي ّط هَضز سطهايِ گصاضي
ذاضخي غازض هي ضَز.
ساظهاى – ساظهاى سطهايِ گصاضي ٍ ووىْاي التػازي ٍ فٌي ايطاى هَؾَع هازُ ( )5لاًَى تطىيل
ٍظاضت اهَض التػازي ٍ زاضايي هػَب .1353/4/24
ّيات – ّيات سطهايِ گصاي ذاضخي هَؾَع هازُ ( )6ايي لاًَى.
فصل ديم – شزايط عمًمي پذيزش سزمايٍ خارجي

مادٌ  -1پصيطش سطهايِ گصاضي ذاضخي تطاساس ايي لاًَى ٍ تا ضػايت سايط لَاًيي ٍ همطضات خاضي
وطَض هي تايست تِ هٌظَض ػوطاى ٍ آتازي ٍ فؼاليت تَليسي اػن اظ غٌؼتي ,هؼسًي ,وطاٍضظي ٍ
ذسهات تطاساس ؾَاتف ظيط غَضت پصيطز:
الف – هَخة ضضس التػازي ,اضتماء فٌاٍضي ,اضتماء ويفيت تَليسات ,افعايص فطغت ّاي ضغلي ٍ
افعايص غازضات ضَز.
ب – هَخة تْسيس اهٌيت هلي ٍ هٌافغ ػوَهي ,ترطية هحيف ظيست ,اذالل زض التػاز وطَض ٍ
تؿييغ تَليسات هثتٌي تط سطهايِ گصاضي ّاي زاذلي ًطَز.
ج -هتؿوي اػكاي اهتياظ تَسف زٍلت سطهايِ گصاضاى ذاضخي ًثاضس .هٌظَض اظ اهتياظ ,حمَق
ٍيژُ اي است وِ سطهايِ گصاضاى ذاضخي ضا زض هَلؼيت اًحػاضي لطاضزّس.
ز -سْن اضظش واال ٍ ذسهات تَليسي حاغل اظ سطهايِ گصاضي ذاضخي هَؾَع ايي لاًَى ًسثت تِ
اضظش واال ٍذسهات ػطؾِ ضسُ زض تاظاض زاذلي زض ظهاى غسٍض هدَظ ,زض ّط ترص التػازي اظ
تيست ٍ پٌح زضغس ( ٍ )%25زض ّط ضضتِ ,اظ سي ٍ پٌح زضغس ( )%35تيطتط ًرَاّس تَز .تؼييي
ضضتِ ّا ٍ هيعاى سطهايِ گصاضي زض ّطيه اظ آًْا قثك آئيي ًاهِ اي ذَاّس تَز وِ تِ تػَية ّيات
ٍظيطاى تطسس.
سطهايِ گصاضي ذاضخي خْت تَليس واال ٍ ذسهات تطاي غسٍض تِ ذاضخي اظ وطَض تِ خع ًفت ذام
اظ ايي ًسثت ّا هؼاف است.
تثػطُ – لاًَى هطتَـ تِ توله اهَال غيط هٌمَل اتثاع ذاضخي هػَب  1310/3/16وواواى تِ لَت
ذَز تالي هي تاضس .توله ّط ًَع ظهيي تِ ّط هيعاى تِ ًام سطهايِ گصاضذاضخي زض چاضچَب ايي
لاًَى هداظ ًوي تاضس.
مادٌ  -8سطهايِ گصاضي ّاي ذاضخي وِ تطاساس هفاز ايي لاًَى پصيطفتِ هي ضَز اظ تسْيالت ٍ
حوايت ّاي ايي لاًَى تطذَضزاضًس .ايي سطهايِ گصاضي ّا تِ زٍ قطيك ظيط لاتل پصيطش ّستٌس:
الف -سطهايِ گصاضي هستمين ذاضخي زض ظهيٌِ ّايي وِ فؼاليت ترص ذػَغي زض آى هداظ
هي تاضس.
ب – سطهايِ گصاضي ذاضخي زض وليِ ترص ّا زضچاضچَب ضٍضْاي "هطاضوت هسًي"" ,تيغ
هتماتل" ٍ "ساذت ,تْطُ تطزاضي ٍ ٍاگصاضي" وِ تطگطت سطهاّي ٍ هٌافغ حاغلِ غطفا" اظ ػولىطز
التػازي قطح هَضز سطهايِ گصاضي ًاضي ضَز ٍ هتىي تِ تؿويي زٍلت يا تاًه ّا ٍ يا
ضطوت ّاي زٍلتي ًثاضس.
تبصزٌ– هازام وِ سطهايِ ذاضخي هَؾَع ضٍضْاي "ساذت ,تْطُ تطزاضي ٍ ٍاگصاضي" هٌسضج زض
تٌس (ب) ايي هازُ ٍ سَز هتطتة تطآى هستْله ًطسُ است ,اػوال حك هالىاًِ ًسثت تِ سْن
سطهايِ تالي هاًسُ زض تٌگاُ التػازي سطهايِ پصيط تَسف سطهايِ گصاض ذاضخي هداظ هي تاضس.

مادٌ  -6سطهايِ گصاضي زٍلت يا زٍلتْاي ذاضخي زض خوَْضي اسالهي ايطاى حسة هَضز هٌَـ تِ
تػَية هدلس ضَضاي اسالهي هي تاضس .سطهايِ گصاضي ّاي ضطوتْاي زٍلتي ذاضخي  ,ذػَغي
تلمي هي گطزز.
فصل سًم – مزاجع ذيصالح
مادٌ  -5ساظهاى ,تٌْا ًْاز ضسوي تطَيك سطهايِ گصاضي ّاي ذاضخي زض وطَض ٍ ضسيسگي تِ
وليِ اهَض هطتَـ تِ سطهايِ گصاضي ّاي ذاضخي هي تاضس ٍ زضذَاست ّاي سطهايِ گصاضاى ذاضخي
زضذػَظ اهَض هطتَقِ اظ خولِ پصيطشٍ ,ضٍز ,تِ واضگيطي ٍ ذطٍج سطهايِ هي تايس تِ آى ساظهاى
تسلين گطزز.
مادٌ  -4تِ هٌظَض ضسيسگي ٍ اذص تػوين زضذػَظ زضذَاست ّاي هَؾَع هازُ (ّ ،)5ياتي تا
ًام ّيات سطهايِ گصاضي ذاضخي تِ ضياست هؼاٍى ٍظيط اهَض التػازي ٍ زاضائي تِ ػٌَاى ضئيس ول
ساظهاى ٍ هطوة اظ هؼاٍى ٍظيط اهَض ذاضخِ ,هؼاٍى ضئيس ساظهاى هسيطيت ٍ تطًاهِ ضيعي وطَض,
هؼاٍى ضئيس ول تاًه هطوعي خوَْضي اسالهي ايطاى ٍ حسة هَضز ,هؼاًٍيي
ٍظاضتراًِ ّاي شيطتف تطىيل هي گطزز.
زض اضتثاـ تا زضذَاست پصيطش ,هدَظ سطهايِ گصاضي پس اظ تػَية ّيات تا تاييس ٍ اهؿاي
ٍظيطاهَض التػازي ٍ زاضايي غازض هي گطزز.
تِ ٌّگام پصيطش سطهايِ گصاضي ذاضخي ّ ,يات هَظف تِ ضػايت ؾَاتف هٌسضج زض هازُ ( )2ايي
لاًَى هي تاضس.
تبصزٌ – ساظهاى هىلف است زضذَاست ّاي سطهايِ گصاضي ضا پس اظ تطضسي همسهاتي حساوثط
ظطف پاًعزُ ضٍظ اظ تاضيد زضيافت آًْا ّوطاُ تا ًظط ذَز زض ّيات هكطح ًوايسّ .يات هَظف است
حساوثط ظطف هست يه هاُ اظ تاضيد هكطح ضسى زضذَاست ّاي هصوَض تِ هَؾَع ضسيسگي ٍ
تػوين ًْايي ذَز ضا وتثا اػالم ًوايس.
مادٌ  -7تِ هٌظَض تسْيل ٍ تسطيغ اهَض هطتَـ تِ پصيطش ٍ فؼاليت سطهايِ گصاضي ذاضخي
زضوطَض ,وليِ زستگاّْاي شي ضتف اظ خولِ ٍظاضت اهَضالتػازي ٍ زاضاييٍ ,ظاضت اهَض ذاضخِ,
ٍظاضت تاظضگاًيٍ ,ظاضت واض ٍ اهَض اختواػي ,تاًه هطوعي خوَْضي اسالهي ايطاى ,گوطن خوَْضي
اسالهي ايطاى ,ازاضُ ول ثثت ضطوتْا ٍ هالىيت غٌؼتي ٍ ساظهاى حفاظت هحيف ظيست هىلفٌس
ًسثت تِ هؼطفي ًوايٌسُ تام االذتياض تا اهؿاي تاالتطيي همام زستگاُ تِ ساظهاى السام ًوايٌس.
ًوايٌسگاى هؼطفي ضسُ تِ ػٌَاى ضاتف ٍ ّواٌّگ وٌٌسُ وليِ اهَض هطتَقِ زض آى زستگاُ يا ساظهاى
ضٌاذتِ هي ضًَس.

فصل چُارم – تضميه ي اوتمال سزمايٍ خارجي
مادٌ  -3سطهايِ گصاضي ّاي ذاضخي هطوَل ايي لاًَى اظ وليِ حمَق ,حوايتْا ٍ تسْيالتي وِ
تطاي سطهايِ گصاضي ّاي زاذلي هَخَز است تِ قَض يىساى تطذَضزاض هي تاضٌس.
مادٌ  -1سطهايِ گصاضي ذاضخي هَضز سلة هالىيت ٍ هلي ضسى لطاض ًرَاّس گطفت هگط تطاي
هٌافغ ػوَهي ,تِ هَخة فطآيٌس لاًًَي ,تِ ضٍش غيط تثؼيؽ آهيع ٍ زض هماتل پطزاذت هٌاسة
غطاهت تِ هاذص اضظش ٍالؼي آى سطهايِ گصاضي تالفاغلِ اظ سلة هالىيت.
تبصزٌ  -9تماؾاي خثطاى ذساضت ٍاضزُ تايس حساوثط زض هست يه سال پس اظ سلة هالىيت يا
هلي ضسى تِ ّيات تسلين ضَز.
تبصزٌ  -1اذتالف ًاضي اظ سلة هاليىت يا هلي ضسى تطاساس هازُ ( )19ايي لاًَى حل ٍ فػل
ذَاّس ضس.
مادٌ ٍ -91اگصاضي توام يا ترطي اظ سطهايِ ذاضخي تِ سطهايِ گصاض زاذلي ٍ يا تا هَافمت ّيات ٍ
تاييس ٍظيط اهَض التػازي ٍ زاضايي تِ سطهايِ گصاض ذاضخي زيگط هداظ هي تاضس .زضغَضت اًتمال تِ
سطهايِ گصاض ذاضخي زيگط اًتمال گيطًسُ وِ تايس حسالل زاضاي ضطايف سطهايِ گصاض اٍليِ تاضس ,اظ
ًظط همطضات ايي لاًَى خايگعيي ٍ يا ضطيه سطهايِ گصاض لثلي ذَز تَز.
فصل پىجم – ممزرات پذيزش  ,يريد ي خزيج سزمايٍ خارجي
مادٌ  -99سطهايِ ذاضخي هي تَاًس تِ يه يا تطويثي اظ غَض ظيط تِ وطَض ٍاضز ٍ تحت پَضص ايي
لاًَى لطاض گيطز:
الف – ٍخَُ ًمسي وِ تِ ضيال تثسيل هي ضَز.
بٍ -خَُ ًمسي وِ تِ ضيال تثسيل ًوي ضَز ٍ هستميوا" تطاي ذطيسّا ٍ سفاضضات هطتَقِ تِ
سطهايِ گصاضي ذاضخي هَضز استفازُ لطاض گيطز.
ج -الالم غيط ًمسي پس اظ قي هطاحل اضظياتي تَسف هطاخغ شي غالح.
تبصزٌ – تطتيثات هطتَـ تِ ًحَُ اضظياتي ٍ ثثت سطهايِ ذاضخي زض آئيي ًاهِ اخطائي ايي لاًَى
تؼييي ذَاّس ضس.
مادٌ ً -91طخ اضظ هَضز ػول تِ ٌّگام ٍضٍز يا ذطٍج سطهايِ ذاضخي ٍ ّوچٌيي وليِ اًتماالت
اضظي ٍ غَضت ته ًطذي تَزى اضظ ّواى ًطخ ضايح زض ضثىِ ضسوي وطَض ٍ زض غيط ايي غَضت ًطخ
آظاز ضٍظ تِ تطريع تاًه هطوعي خوَْضي اسالهي ايطاى هالن ذَاّس تَز.

مادٌ  -98اغل سطهايِ ذاضخي ٍ هٌافغ آى يا آًچِ وِ اظ اغل سطهايِ زض وطَض تالي هاًسُ تاضس تا
زازى پيص آگْي سِ هاِّ تِ ّيات ٍ تؼس اظ اًدام وليِ تؼْسات پطزاذت وسَضات لاًًَي ٍ تػَية
ّيات ٍ تاييس ٍظيط اهَض التػازي ٍ زاضايي لاتل اًتمال تِ ذاضج ذَاّس تَز.
مادٌ  -96سَز سطهايِ گصاضي ذاضخي پس اظ وسط هاليات ٍ ػَاضؼ ٍ اًسٍذتِ ّاي لاًًَي تا
تػَية ّيات ٍ تاييس ٍظيط اهَض التػازي ٍ زاضايي لاتل اًتمال تِ ذاضج است.
مادٌ  -95پطزاذت ّاي هطتَـ تِ الساـ اغل تسْيالت هالي سطهايِ گصاضاى ذاضخي ٍ ّعيٌِ ّاي
هطتَقِ ,لطاضزازّاي حك اذتطاع ,زاًص فٌي ,ووه ّاي فٌي ٍ هٌْسسي ,اساهي ٍ ػالئن تداضي,
هسيطيت ٍ لطاضزازّاي هطاتِ زض چاضچَب سطهايِ گصاضي ذاضخي تطاساس هػَتات ّيات ٍتاييس
ٍظيط اهَض التػازي ٍ زاضايي لاتل اًتمال تِ ذاضخي هي تاضس.
مادٌ  -94اًتماالت هَؾَع هَاز ( )15 ( ٍ )14( ,)13تا ضػايت هفاز تٌس (ب) هازُ ( )3ايي لاًَى
لاتل اخطا است.
مادٌ  -97تاهيي اضظ تطاي اًتماالت هَؾَع هَاز ( )15( ٍ )14( , )13تِ ضٍش ّاي ظيط هيسط است:
الف -ذطيس اضظ اظ ًظام تاًىي
ب  -اظ هحل اضظ حاغل اظ غسٍض هحػَالت تَليسي ٍ يا اضظ حاغل اظ اضائِ ذسهات تٌگاُ التػازي
وِ سطهايِ ذاضخي زض آى تِ واض گطفتِ ضسُ است.
ج – غازضات واالّاي هداظ قثك فْطستي وِ زض اخطاي ايي تٌس تِ تػَية ّيات ٍظيطاى تا ضػايت
لَاًيي ٍ همطضات هطتَقِ هي ضسس.
تبصزٌ  -9تِ واضگيطي يه يا تطويثي اظ ضٍش ّاي فَق زضهدَظ سطهايِ گصاضي زضج هي گطزز.
تبصزٌ  -1زض هَضز سطهايِ گصاضي ّاي هَؾَع تٌس (ب) هازُ ( )3چٌاًچِ ٍؾغ لَاًيي يا هػَتات
زٍلت ,هَخة هوٌَػيت يا تَلف اخطاي هَافمتٌاهِ ّاي هالي پصيطفتِ ضسُ زض چاضچَب ايي لاًَى
ضَز ,ظياى حاغل حساوثط تا سمف الساـ سطضسيس ضسُ تَسف زٍلت تاهيي ٍ پطزاذت هي گطزز.
حسٍز تؼْسات لاتل پصيطش  ,تَسف ّيات ٍظيطاى زض چاضچَب ايي لاًَى تِ تػَية هي ضسس.
تبصزٌ  -8تاًه هطوعي خوَْضي اسالهي ايطاى هىلف است هؼسل اضظي ٍخَُ لاتل اًتمال هَؾَع
تٌس (الف) ايي هازُ ضا تا هَافمت ساظهاى ٍ تاييس ٍظيط اهَض التػازي ٍ زاضايي تاهيي ٍ زض اذتياض
سطهايِ گصاض ذاضخي لطاضزّس.
تبصزٌ  -6چٌاًچِ هدَظ سطهايِ گصاضي هؼكَف تِ تٌس (ب) ٍ يا (ج) ايي هازُ گطزز ,هدَظ هصوَض
تِ هٌعلِ هدَظ غازضات تلمي هي گطزز.

مادٌ  -93ذطٍج آى ترص اظ سطهايِ ذاضخي وِ زضچاضچَب هدَظ سطهايِ گصاضي تِ وطَض ٍاضز
ضسُ اها تِ واض گطفتِ ًطسُ تاضس ,اظ ضوَل وليِ لَاًيي ٍ همطضات اضظي ٍ غازضات ٍ ٍاضزات
هستثٌي هي تاضس.
فصل ششم – حل ي فصل اختالفات
مادٌ  -91اذتالفات تيي زٍلت ٍ سطهايِ گصاضاى ذاضخي زضذػَظ سطهايِ گصاضي ّاي هَؾَع
ايي لاًَى چٌاًچِ اظ قطيك هصاوطُ حل ٍ فػل ًگطزز زض زازگاُ ّاي زاذلي هَضز ضسيسگي لطاض هي
گيطز ,هگط آى وِ زض لاًَى هَافمتٌاهِ زٍخاًثِ سطهايِ گصاضي تا زٍلت هتثَع سطهايِ گصاض ذاضخي,
زض هَضز ضيَُ زيگطي اظ حل ٍ فػل اذتالفات تَافك ضسُ تاضس.
فصل َفتم  -ممزرات وُايي
مادٌ  -11زستگاُ ّاي اخطايي شي ضتف هىلفٌس زضذػَظ تؼْسات هتماتل زض چاضچَب غسٍض
ضٍازيس ,اخاظُ الاهت ,غسٍض پطٍاًِ واض ٍ اضتغال حسة هَضز تطاي سطهايِ گصاضاى ,هسيطاى ٍ
واضضٌاساى ذاضخي تطاي ترص ذػَغي هطتثف تا سطهايِ گصاضي ّاي ذاضخي هطوَل ايي لاًَى ٍ
تستگاى زضخِ يه آًْا تطاساس زضذَاست ساظهاى السام ًوايٌس.
تبصزٌ – هَاضز اذتالف تيي ساظهاى ٍ زستگاُ ّاي اخطائي تا ًظط ٍظيط اهَض التػازي ٍ زاضايي حل
ٍ فػل هي ضَز.
مادٌ  -19ساظهاى هىلف است اهىاى زستطسي ّوگاًي ضا تِ وليِ اقالػات هطتَـ تِ سطهايِ
گصاضي ٍ سطهايِ گصاضاى ذاضخي ,فطغت ّاي سطهايِ گصاضي ,ضطواي ايطاًي هَؾَع فؼاليت ٍ سايط
اقالػات وِ زض اذتياض آى ساظهاى لطاض زاضز فطاّن ًوايس.
مادٌ  -11وليِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ ضطوت ّا ٍ ساظهاى ّاي زٍلتي ٍ هَسسات ػوَهي وِ ضوَل لاًَى
تط آًْا هستلعم شوط ًام است هىلفٌس وليِ اقالػات هَضز ًياظ سطهايِ گصاضي ذاضخي ٍ گعاضش
سطهايِ گصاضي ّاي ذاضخي اًدام ضسُ ضا زض اذتياض ساظهاى لطاض زٌّس تا ايي ساظهاى تطاساس هازُ
فَق ػول ًوايس.
مادٌ ٍ -18ظيط اهَض التػازي ٍ زاضايي هىلف است ّط ضص هاُ يه تاض گعاضش ػولىطز ايي
ساظهاى زضذػَظ سطهايِ گصاضي ذاضخي هَؾَع ايي لاًَى ضا تِ وويسيَى ّاي شيطتف هدلس
ضَضاي اسالهي اضسال ًوايس.

مادٌ  – 16اظ تاضيد تػَية ايي لاًَى ٍ آئيي ًاهِ اخطائي آى  ,لاًَى خلة ٍ حوايت سطهايِ ّاي
ذاضخي – هػَب  ٍ –1334/9/7آئيي ًاهِ اخطايي آى لغَ گطزز .سطهايِ ّاي ذاضخي وِ لثال"
تطاساس لاًَى هعتَض هَضز پصيطش لطاض گطفتِ اًس تحت ضوَل ايي لاًَى لطاض هي گيطًس .هفاز ايي
لاًَى تَسف لَاًيي همطضات آتي زضغَضتي لغَ يا تغييط هي ياتس وِ لغَ ٍ يا تغييط ايي لاًَى زض
لَاًيي ٍ همطضات هصوَض تػطيح ضسُ تاضس.
مادٌ  -15آئيي ًاهِ اخطائي ايي لاًَى ظطف هست زٍ هاُ تَسف ٍظاضت اهَض التػازي ٍ زاضائي تْيِ
ٍ تِ تػَية ّيات ٍظيطاى ذَاّس ضسيس.
لاًَى فَق هطتول تط تيست ٍ پٌح هازُ ٍ ياظزُ تثػطُ زض خلسِ ػلٌي يىطٌثِ هَضخ ًَظزّن اسفٌس
هاُ يه ّعاضٍ سيػس ٍ ّطتاز هدلس ضَضاي اسالهي تػَية ٍ غسٍض هَاز ( ,)2( ٍ )1تٌسّاي (ج)
ٍ (ز) هازُ ( ,)2تٌس (ب) هازُ ( ٍ )3تثػطُ ( )2هازُ ( )17زضخلسِ ضٍظ ضٌثِ هَضخ  1381/3/4تِ
تػَية هدوغ تطريع هػلحت ًظام ضسيسُ است.

