د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﮭورﯾت
د ﻋدﻟﯾﯥ وزارت
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رﺳﻣﻲ ﺟرﯾده

ﻓوق اﻟﻌﺎده ګڼﮫ

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯾن ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو اﯾﮑو

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر  (۱۸) :ﺣوت ﺳﺎل  ۱۳۹۷ھـ  .ش
ﻧﻣﺑر ﻣﺳﻠﺳل(۱۳۳۳) :

ﻓرﻣﺎن
رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﻣورد ﺗوﺷﯾﺢ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ ﺗﺷوﯾﻖ
و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﺑﯾن ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو اﯾﮑو
ﺷﻣﺎره(۱۷۱) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۶/۱۰/۹ :
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ﻣﺎدۀ اول:

ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﺟزء  ۱۶ﻣﺎدۀ ) (۶۴ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯾن ﮐﺷور ھﺎی اﯾﮑو را
ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره ) (۲۸۸ﻣؤرخ  ۱۳۹۶/۸/۲۰وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ و ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره ) (۲۹۲ﻣؤرخ  ۱۳۹۶/۹/۱۴ﻣﺷراﻧو
ﺟرﮔﮫ ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ داﺧل ) (۱ﻣﻘدﻣﮫ و ) (۱۷ﻣﺎده ﺗﺻدﯾﻖ ﮔردﯾده اﺳت ،ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﯾدارم.
ﻣﺎدۀ دوم:

اﯾن ﻓرﻣﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺷﯾﺢ ﻧﺎﻓذ و ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺻوﺑﺎت ﻣﺟﻠﺳﯾن ﺷورای ﻣﻠﯽ و ﻣﺗن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،در ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﻧﺷر ﮔردد.
ﻣﺣﻣد اﺷرف ﻏﻧﯽ

رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ
ﺗﺻدﯾﻖ
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت
از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯾن ﮐﺷور ھﺎی
ﻋﺿو اﯾﮑو

ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۶/۸/۲۰ :
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ﺷﻣﺎره(۲۸۸) :

وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﺎدۀ ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺟﻠﺳﮥ ﻋﻣوﻣﯽ روز دوﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ
 ۱۳۹۶/۸/۲۰ﺧوﯾش ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯾن ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو اﯾﮑو را ﺑداﺧل ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و
) (۱۷ﻣﺎده ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗﺎطﻊ آرای اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻠس ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.

اﻟﺣﺎج ﻋﺑداﻟرووف اﺑراھﯾﻣﯽ
رﺋﯾس وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ
ﻣﺻوﺑﮫ
در ﻣورد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت
از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯾن
ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو اﯾﮑو

ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۶/۹/۱۴ :
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ﺷﻣﺎره(۲۹۲) :

ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﺎدۀ ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ ﺷورای ﻣﻠﯽ در ﺟﻠﺳﮥ ﻋﻣوﻣﯽ
روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ  ،۱۳۹۶/۹/۱۴ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯾن ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو اﯾﮑو را ﺑﮫ داﺧل
ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و  ۱۷ﻣﺎده ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت آراء ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.

ﻓﺿل ھﺎدی ﻣﺳﻠﻣﯾﺎر

رﺋﯾس ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت
از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯾن ﮐﺷور ھﺎی
ﻋﺿو اﯾﮑو
ﻣﻘدﻣﮫ
ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی )اﯾﮑو( ﮐﮫ اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد:
در راﺳﺗﺎی اھداف ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﻣﻌﺎھده از ﻣﯾر ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت؛
در اﺟرای اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﻣﻌﺎھده ﻣذﮐور ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓﻧﯽ و ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎری
اﻗﺗﺻﺎدی؛
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در ﺗﻼش ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدی و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود و ﺑﺳﯾﺞ و اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺣو ﻣﻣﮑن در ﭼﮭﺎر ﭼوب
ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ،ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ رواﺑط ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو در زﻣﯾﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﯾﮑﯽ از
زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯾﺎن اﯾن ﮐﺷورھﺎ اﺳت ﮐﮫ از اﯾن طرﯾﻖ ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺷﺗرک و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺗﺣﮑﯾم ﯾﺎﺑد.

ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﺑرای ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن و ﺗوﺳﻌﮫ ﻓﺿﺎی ﻣطﻠوب ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو
ﺑﺗواﻧد ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣطﻠوب از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗوﺳﻌﮫ و ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ
زﻧدﮔﯽ ﻣردم آﻧﮭﺎ ﺷود.

اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎء ﻧﻣوده اﻧد و ﻣواﻓﻘت ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ ﻣﻘررات آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣد اﻗل در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ھﺎ ﺣﺎﺻل از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣل ﺧود را ﺟﮭت اﺟراء ﻧﻣودن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ و در
ﻋﻣل و ﻧﯾز اراده ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧود را ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ھر ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ اھداف آن اظﮭﺎر ﻧﻣوده اﻧد.
ﺗﻌﺎرﯾف
ﻣﺎدۀ اول:
در اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ:
 -۱ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ :ﯾﻌﻧﯽ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﯾﮑو.
 -۲طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد :ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی )اﯾﮑو( ﮐﮫ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﺎدۀ
) (۱۲ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت ،اﻣﺿﺎء و ﺗﺻوﯾب ﮐرده اﻧد.

 -۳ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﯾﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘذﯾر :ﯾﻌﻧﯽ ھر ﯾﮏ از ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﻋﺿو ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاران طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر ﺻورت ﭘذﯾر اﺳت.
 -۴اﺻطﻼح ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻋﺑﺎرت از ھر ﻧوع ﻣﺎل ﯾﺎ دارای اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﯾﮏ طرف ﻣﺗﻌﺎھد در ﻗﻠﻣرو
طرف ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات طرف ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر )ﮐﮫ از اﯾن ﭘس طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘذﯾر ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود(
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و ﺑطور ﺧﺎص اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﻧﺣﺻراً ،ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل ﻣﯽ ﺷود:
اﻟف -ﺳﮭﺎم ،ﺳﮭم اﻟﺷرﮐﮫ ﯾﺎ ھر ﻧوع ﻣﺷﺎرﮐت دﯾﮕر در ﺷرﮐﺗﮭﺎ.
ب -ﻋواﯾدی ﮐﮫ ﻣﺟددا ً ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده ،ﺣﻖ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘول ﯾﺎ ھر ﺣﻘﯽ ﮐﮫ دارای ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﺑﺎﺷد.
ج -اﻣوال ﻣﻧﻘول و ﻏﯾر ﻣﻧﻘول و ﺣﻘوق ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ از ﻗﺑﯾل اﺟﺎره ،ﺣﻖ ﺣﺑس ،وﺛﯾﻘﮫ و ﺳﺎﯾر ﺣﻘوق ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ در
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ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات طرف ﻣﺗﻌﺎھدی ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺻورت ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت.

د -ﺣﻘوق ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﻌﻧوی و ﺻﻧﻌﺗﯽ از ﻗﺑﯾل ﺣﻖ اﺧﺗراع ،طرﺣﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﺣﺳن ﺷﮭرت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ،داﻧش ﻓﻧﯽ و ﺳﺎﯾر ﺣﻘوق
ﻣﺷﺎﺑﮫ.

ھـ -ﺣﻘوق ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗرارداد ﻣﻧﻌﻘده ﺑﺎ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن اﻣﺿﺎء ﺷده ﺑﺎﺷد از ﺟﻣﻠﮫ
ﺣﻘوق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ.
اﺻطﻼح ﻣذﮐور ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ اطﻼق ﻣﯾﺷود ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات طرف ﻣﺗﻌﺎھدی ﮐﮫ اﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎ در ﻗﻠﻣرو آن ﺻورت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود .اﺻطﻼح )ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری( ھﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘس از
ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻗﻠﻣرو ﯾﮏ طرف ﻣﺗﻌﺎھد اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 -۵اﺻطﻼح )ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار( در ﻣورد ھر ﯾﮏ از طرف ھﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﻋﺑﺎرت از اﺷﺧﺎص زﯾر اﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو طرف
ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐﻧﻧد:
اﻟف -اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن آن طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺗﺑﺎع آن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.

ب -ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﺟﺎری ھر ﯾﮏ از طرف ھﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﺗﺷﮑﯾل ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯾس ﺷده و ﻣرﮐز
اداره ﯾﺎ ﻣرﮐز اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی آﻧﮭﺎ در ﻗﻠﻣرو طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﻣزﺑور ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھر ﻗراردادی ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮫ ﻧﺣوه در ﺑﻧد) (۴ﻣﺎدۀ ) (۱اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ﻧﯾﺎورد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار
ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺧواھد ﺷد.
 -۶اﺻطﻼح )ﻋواﯾد( ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ وﺟوھﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ وﯾژه ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﻧﺣﺻرا ً ﺷﺎﻣل ﺳود،
ﺳود ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻋواﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ،ﺣﻖ اﻻﻣﺗﯾﺎز ،ﮐﺎرﻣزد و ﺳود و ﺳﮭﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۷دارﻻﻧﺷﺎء :ﯾﻌﻧﯽ دارﻻﻧﺷﺎء ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی )اﯾﮑو(
 -۹ﺳﺎزﻣﺎن :ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎری )اﯾﮑو(

ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﻣﺎدۀ دوم:
۱ـ طرف ھﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧود را ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﻗﻠﻣرو طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر ﺗﺷوﯾﻖ و ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب را
ﻓراھم ﺧواھﻧد ﮐرد.
 -۲طرف ھﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر را ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺗﺷوﯾﻖ و ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب
را ﻓراھم ﺧواھﻧد ﮐرد.
 -۳ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد در ھر زﻣﺎن از رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود و
از ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﻣل در ﻗﻠﻣرو طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺷد .ھﯾﭻ ﯾﮏ از طرﻓﮭﺎی ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت
ﻏﯾر ﻣؤﺟﮫ ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ،ﻧﮕﮭداری ،اﺳﺗﻔﺎده ،ﺑﮭره ﻣﻧدی ،ﺗوﺳﻌﮫ ،ﯾﺎ ﻓروش اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎ ﻟطﻣﮫ وارد
ﮐﻧد.
ﭘذﯾرش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
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ﻣﺎدۀ ﺳوم:

۱ـ طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺧود ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر را ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در
ﻗﻠﻣرو ﺧود ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد.
 -۲طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﭘس از ﭘذﯾرش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ،ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺟوز ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺧود ﺟﮭت ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻧﺎﺳب
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣزﺑور ﻻزم اﺳت اﻋطﺎء ﺧواھﻧد ﮐرد.
 -۳طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯽ ﺧود درﺧواﺳت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ورود و اﻗﺎﻣت اﺷﺧﺎص طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد
دﯾﮕر ﮐﮫ ﻗﺻد ورود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو طرف ھﺎی ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر ﺟﮭت اﻧﺟﺎم و اداﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری را دارﻧد ﺑﺎ ﻧظر ﻣﺳﺎﻋد ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھﻧد داد .اﯾن رﻓﺗﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺗﺑﺎع طرف ھﺎی ﻣﺗﻌﺎھدی ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻗﺻد ورود ﺑﮫ
ﻗﻠﻣرو طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر و اﻗﺎﻣت در آﻧﺟﺎ ﺟﮭت اﺷﺗﻐﺎل را دارﻧد ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد .درﺧواﺳت ﻣﺟوز اﺷﺗﻐﺎل ﻧﯾز
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧظر ﻣﺳﺎﻋد ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.
 -۴در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻟزاﻣﯽ ﺑرای ﺗﺻوﯾب ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن
اﻟزاﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر رﻋﺎﯾت ﺷود.
رﻓﺗﺎر ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:
۱ـ طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی اﻧﺟﺎم ﺷدۀ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر رﻓﺗﺎری ﺧواھﻧد ﻧﻣود ﮐﮫ از رﻓﺗﺎر
اﻋﻣﺎل ﺷده در ﺷراﯾط ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﺧود ﯾﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ھر ﮐﺷور ﺛﺎﻟث
ھر ﮐدام ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻋدﺗر ﺑﺎﺷد.
 -۲اﺣﮑﺎم اﯾن ﻣﺎده ﺗﺄﺛﯾری ﺑر ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زﯾر ﮐﮫ ﺗوﺳط ھر ﯾﮏ از طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﻧﺧواھد داﺷت:
اﻟف -در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮔﻣرﮐﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﯾﺎ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣوﺟود ﯾﺎ آﺗﯽ.

ب -ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺎﺷد.
ج -ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣل وﻓﺻل اﺧﺗﻼﻓﺎت در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﮐﺷور ﺛﺎﻟث
اﻣﺿﺎء ﺷده و ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻻزم اﻻﺟراء ﯾﺎ اﻣﺿﺎء ﺷده اﺳت.
د -اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ھر ﮐﺷور ﺛﺎﻟث
ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗرارداد اﻋطﺎء ﺷده ﺑﺎﺷد.
اﺳﺗﻣﻼک و ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم:
۱ـ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ،ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﻧﺧواھد ﺷد ﯾﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺣت ﺗداﺑﯾر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻗرار ﻧﺧواھد ﮔرﻓت ،ﻣﮕر آن ﮐﮫ
ﺑرای ﯾﮏ ھدف ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑﮫ روش ﻏﯾر ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ،در ﻣﻘﺎﺑل ﭘرداﺧت ﻓوری ،ﮐﺎﻓﯽ  .ﻣؤﺛر ﺧﺳﺎرت و ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻓرآﯾﻧد
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺻول ﮐﻠﯽ رﻓﺗﺎر ﻣﻧدرج در ﻣﺎدۀ ) (۱۴اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود.

زﯾﺎﻧﮭﺎ
ﻣﺎدۀ ﺷﺷم:
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 -۲ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎدل ارزش روز ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﺳﺗﻣﻼک ﺷده ﻗﺑل از اﻗدام ﺑﮫ اﺳﺗﻣﻼک ﯾﺎ آﮔﺎھﯽ ﻋﻣوم از آن
ﺑﺎﺷد ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر ﭘراداﺧت ﺷود و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﻧد  ۲ﻣﺎدۀ ) (۷ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت ،آزاداﻧﮫ ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل
ﺑﺎﺷد.

ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ھر ﯾﮏ از طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی آﻧﮭﺎ در ﻗﻠﻣرو طرف ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋﻠت ﺟﻧﮓ ،ﺷورش،
اﻏﺗﺷﺎش داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺣوادث ﻣﺷﺎﺑﮫ دﭼﺎر ﺧﺳﺎرت ﺷود ،ﺗوﺳط طرف ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر از رﻓﺗﺎری ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ
از رﻓﺗﺎر اﻋﻣﺎل ﺷده در ﺧﺻوص اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﯾﺎﻧﮭﺎی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ھر ﮐﺷور ﺛﺎﻟث ،ھر ﮐدام ﮐﮫ
ﻣﺳﺎﻋدﺗرﯾن رﻓﺗﺎر ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﻣﺳﺎﻋدﺗر ﻧﺑﺎﺷد.
ﺑﺎزﮔﺷت و اﻧﺗﻘﺎﻻت
ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم:

۱ـ ھر طرف ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت اﺟﺎزه ﺧواھد داد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﮫ ﺻورت آزاد و ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر ﺑﮫ داﺧل و
ﺧﺎرج از ﻗﻠﻣرو آن اﻧﺟﺎم ﺷود .اﯾن اﻧﺗﻘﺎﻻت ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل اﺳت:
اﻟف -ﻋواﯾد.
ب -ﻣﺑﺎﻟﻎ از ﻓروش ﯾﺎ ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری.
ج -ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣواد ) (۵و ) (۶اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ.
د -ﺑﺎز ﭘرداﺧت وام و ﺳود ﺗﺳﮭﯾﻼت و اﻣﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری.
ھـ -ﻣﻌﺎﺷﺎت ،دﺳﺗﻣزد ھﺎ و ﺳﺎﯾر وﺟوه درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺗوﺳط اﺗﺑﺎع ﯾﮑﯽ از طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری در ﻗﻠﻣرو طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر را دارا ﺑﺎﺷﻧد.

و -وﺟوه ﭘرداﺧﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری.
 -۲اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎﯾد اﺳﻌﺎر ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾل ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ ھر اﺳﻌﺎر ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧرخ ﺟﺎری اﺳﻌﺎر در
زﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎل اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری و ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺑﮫ ﻧﺣوه دﯾﮕری ﺗواﻓﻖ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ
ﻣﺎدۀ ھﺷﺗم:
ھرﮔﺎه ﯾﮏ طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﺑﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط آن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﭘرداﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﯾﮏ ﻗراداد ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﺗﺻﻣﯾن ﺧطرات
ﻏﯾر ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﮫ ﻋﻣل آورده اﺳت ،ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﺷود:
اﻟف -ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣزﺑور ﺗوﺳط طرف ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر ﻣﻌﺗﺑر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
ب -ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﺳﺗﺣﻖ اﻋﻣﺎل ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻋﻣﺎل ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار اﺳﺗﺣﻘﺎق آن را داﺷﺗﮫ اﺳت
ﻧﺧواھد ﺑود.
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ج -اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﯾﺎن ﺟﺎﻧﺷﯾن و طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘذﯾر ﺑر اﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﻣﺎدۀ ) (۹ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﺧواھد ﺷد.
ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼف ﻣﯾﺎن ﯾﮏ طرف ﻣﺗﻌﺎھد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران طرف ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر
ﻣﺎدۀ ﻧﮭم:

۱ـ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﺧﺗﻼﻓﯽ ﻣﯾﺎن ﯾﮏ طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﻧﺟﺎم ﺷده و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﯾﮑﯽ
از طرف ھﺎی ﻣﺗﻌﺎھد در ﺑﺎره ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑروز ﮐﻧد ،طرف ﻣﺗﻌﺎھدی ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﻧﺟﺎم ﺷده و
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار )ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران( در اﺑﺗداء ﺗﻼش ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ اﺧﺗﻼف را ﺑﮫ ﺻورت دوﺳﺗﺎﻧﮫ از طرﯾﻖ ﻣذاﮐره و ﻣﺷﺎوره
ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧﻧد.
 -۲ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ طرف ﻣﺗﻌﺎھدی ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری )ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران( ﻧﺗواﻧﻧد ظرف
ﻣدت ﺷش ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ادﻋﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ طرف دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳﻧد ،اﺧﺗﻼف ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ارﺟﺎع ﺷود ﺑﮫ:
اﻟف -ﻣﺣﺎﮐم ﺻﺎﻟﺢ طرف ﻣﺗﻌﺎھدی ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﻧﺟﺎم ﺷده؛ ﯾﺎ

ب -ﯾﮏ دﯾوان ﻣﻧﺻﻔﮫ ﻣوردی ﻣﺗﺷﮑل از ﺳﮫ ﻋﺿو ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد:
طرف اﺧﺗﻼﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد اﺧﺗﻼف را ﺑﮫ دﯾوان ﻣﻧﺻﻔﮫ ارﺟﺎع ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﯾﮏ داور را از طرﯾﻖ ارﺳﺎل ﯾﺎدداﺷت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ
طرف دﯾﮕر اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد .طرف دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ظرف ﻣدت ﺷﺻت روز از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت ﯾﺎدداﺷت ﻣذﮐور ﯾﮏ داور را ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧد و داوران ﻣﻧﺻوب ﺷده ﺑﺎﯾد ظرف ﻣدت ﺷﺻت روز از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧرﯾن اﻧﺗﺻﺎب ،ﺳرداور را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھر
ﯾﮏ از طرف ھﺎ ﻧﺗواﻧﻧد داور ﺧود را ظرف ﻣدت ﻣذﮐور ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﯾﺎ داوران از اﻧﺗﺧﺎب ﺷده در ﻣورد ﺣﮑم ارﺷد ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ
ﻧرﺳﻧد ،ھر ﯾﮏ از طرﻓﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ار رﺋﯾس دﯾوان ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ داوری اﺗﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺟﺎرت ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﺣﺳب ﻣورد داور
طرف ﻣﻣﺗﻧﻊ ﯾﺎ ﺳرداور را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد .در ھر ﺻورت ،ﺣﮑم ارﺷد ﺑﺎﯾد از ﺑﯾن اﺗﺑﺎع ﮐﺷوری اﻧﺗﺧﺎب ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ طرف
ھﺎی اﺧﺗﻼف دارای رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۳ﺣﮑﻣﯾت )داوری( ﺑﺎﯾد طﺑﻖ ﻗواﻋد داوری ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣﻘوق ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد) UNCITRALآﻧﺳﺗرال(

اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد.
 -۴ھر اﺧﺗﻼﻓﯽ ﮐﮫ اﺑﺗداء در ﻣﺣﺎﮐم ﺻﺎﻟﺢ طرف ﻣﺗﻌﺎھدی ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت اﻗﺎﻣﮫ ﺷود ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دﺳت رﺳﯾدﮔﯽ اﺳت ﺑدون ﺗواﻓﻖ طرف ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ داوری ارﺟﺎع ﺷود و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﺑﮫ ﺻدور ﺣﮑم ﻗطﻌﯽ ﺷود.
 -۵ھر اﺧﺗﻼﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻣﯾت )داوری( ارﺟﺎع ﺷود ،ار ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺣﺎﮐم داﺧﻠﯽ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣﻔﺎد اﯾن
ﺑﻧد ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣﮑوم ﻟﮫ ﺣﮑم داوری ﺑرای اﺟراء آن ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐم داﺧﻠﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧد.
 -۶ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت دﯾوان ﺑرای طرﻓﮭﺎی اﺧﺗﻼف ﻗطﻌﯽ و ﻻزم ﻻﺟراء ﺧواھد ﺑود .ھر طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﺣﮑم داوری را ﺑر طﺑﻖ
ﻗﺎﻧون داﺧﻠﯽ ﺧود اﺟراء ﺧواھد ﻧﻣود.
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 -۷ھر ﮔﺎه در ﯾﮏ ﻗرارداد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎص ﺑﯾن ﯾﮏ طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﯾﺎ ھر ﯾﮏ از ﻣؤﺳﺳﺎت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن و ﯾﮏ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری طرف ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر ،ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼف در ﯾﮏ ﻣﺣﮑﻣﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ داوری ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده
ﺑﺎﺷد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﺧواﺳت ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼف ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ﺣﮑم
ھﯾﺋت ﻣﻧﺻﻔﮫ )داوری( ﻓوق اﻟذﮐر ﺣﺳب ﻣورد ﺗوﺳط طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن اﺟراء ﻧﺷود ،آﻧﮕﺎه ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذار ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻣﺎده درﺧواﺳت ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼف ﻧﻣﺎﯾد.
ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد
ﻣﺎدۀ دھم:

۱ـ ﺗﻣﺎم اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﯾﺎن طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺎ اﺟراء اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،اﺑﺗداء ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ﻣﺷﺎوره دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺣل و ﻓﺻل ﺷود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﻼف ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺟﺎد آن از طرﯾﻖ ﻣﺷﺎوره ﺣل و ﻓﺻل ﻧﺷود ،ھر
ﯾﮏ از طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﻣﯽ ﺗواﻧد ،ﺿﻣن ارﺳﺎل اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﮫ طرف دﯾﮕر ،اﺧﺗﻼف را ﺑﮫ ﯾﮏ ھﯾﺋت ﻣﻧﺻﻔﮫ )داوری( ﺳﮫ
ﻧﻔره ﻣﺗﺷﮑل از دو داور ﻣﻧﺗﺧب طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد و ﯾﮏ ﺳرداور ارﺟﺎع ﻧﻣﺎﯾد .در ﺻورت ارﺟﺎع اﺧﺗﻼف ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣﻧﺻﻔﮫ
)داوری( ،ھر ﯾﮏ از طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ظرف ﻣدت ﺷﺻت روز از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ ﯾﮏ ﺣﮑم )داوری( را اﻧﺗﺧﺎب
ﺧواھد ﻧﻣود و دوران ﻣﻧﺗﺧب طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ظرف ﻣدت ﺷﺻت روز از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧرﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺣﮑم اﺷد )ﺳرداور( را
ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھﻧد ﮐرد .ﭼﻧﺎن ﭼﮫ ھر ﯾﮏ از طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد داور ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ داور ھﺎی ﻣﻧﺗﺧب ظرف ﻣدت ﯾﺎد
ﺷده در ﺧﺻوص ﺳرداور ﺗواﻓﻖ ﻧﮑﻧﻧد ،ھر ﯾﮏ از طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﻣﯾﺗواﻧد از رﺋﯾس دﯾوان ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋداﻟت درﺧواﺳت
ﮐﻧد ﺣﺳب ﻣورد داوری را از ﺳوی طرف ﻣﻣﺗﻧﻊ ﯾﺎ ﺳرداور اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد .در ھر ﺻورت ،ﺣﮑم ارﺷد )ﺳرداور( ﺑﺎﯾد ﺗﺑﻌﮫ
ﮐﺷوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در زﻣﺎن داوری ﺑﺎ طرﻓﮭﺎی رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 -۲در ﺻورت اﻧﺗﺻﺎب ﺣﮑم ارﺷد )ﺳرداور( ﺗوﺳط دﯾوان ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋداﻟت ،اﮔر رﺋﯾس دﯾوان ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋداﻟت از اﻧﺟﺎم
وظﯾﻔﮫ ﻣذﮐور ﻣﻌذور ﯾﺎ اﮔر او ﺗﺑﻌﮥ ھر ﯾﮏ از طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﺻﺎب ﺗوﺳط ﻋﺿو ارﺷد دﯾوان ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋداﻟت
ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﻧﺑﺎﺷد اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد.
 -۳دﯾوان ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺳﺎﯾر ﻣواردی ﮐﮫ طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﺗواﻓﻖ ﻧﻣوده اﻧد ،طرزاﻟﻌﻣل و ﻣﮑﺎن داوری را ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﻧﻣود.
در ﺻورت ﻓﻘدان ﺗواﻓﻖ در ﺧﺻوص ﻗواﻋد داوری ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣﻘوق ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد)UNCITRAL
آﻧﺳﯾﺗرال( ﻗواﻋد ﺣﺎﮐم ﺧواھد ﺑود.
 -۴ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت دﯾوان ﺑرای طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد اﻟزام آور ﺧواھد ﺑود.
ﺗداوم ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﺻورت اﺧﺗﻼف

ﻣﺎدۀ ﯾﺎزدھم:
اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﺻورت ﺑروز اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد و ﺻرف ﻧظر از وﺟود ﯾﺎ ﻋدم وﺟود رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ھر
ﻧوع ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻣرﺑوط ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺟری ﺧواھد ﺑود.
ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن
ﻣﺎدۀ دوازدھم:
اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دو ﻣﺎه ﭘس از ﺗودﯾﻊ ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺳﻧد ﺗﺻوﯾب ﺑﮫ اﺟراء در ﺧواھد آﻣد و در ﻣورد ھر ﮐﺷور ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﮫ آن ﺑﭘوﻧدﻧد ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗودﯾﻊ ﺳﻧد ﺗﺻوﯾب آن ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھد ﺷد.
ﺗﻌدﯾل و اﺻﻼح
ﻣﺎدۀ ﺳﯾزدھم:

ﻣﺷوره
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎردھم:
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ھر ﮔوﻧﮫ اﻗدام ﺑرای ﺗﻌدﯾل و اﺻﻼح ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ درﺧواﺳت ھر ﯾﮏ از طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد .در ھر ﺻورت ،اﯾن
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﺟﻣﺎع طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﺗﻌدﯾل و اﺻﻼح ﺷود.

طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ھر طرف ﻣﺗﻌﺎھد در ﺧﺻوص ھر ﻣوﺿوع ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ھﺎی ﻣﺷﻣول اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑر اﺟراء اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺗﺄﺛﯾر دارﻧد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺷوره ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﮐﻧﺎره ﮔﯾری از ﻋﺿوﯾت
ﻣﺎدۀ ﭘﺎﻧزدھم:

اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣدت ﻧﺎ ﻣﺣدود ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھد ﺑود .طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﭘس از ﮔذﺷت ﻣدت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل از ﻻزم
اﻻﺟراء ﺷدن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣرﺑوط ،ﺑﺎ ارﺳﺎل اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣﻧﺷﯽ از ﻋﺿوﯾت در اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺎره
ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﮐﻧﺎره ﮔﯾری از ﻋﺿوﯾت ﻗﺑل از ﮔذﺷت ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اطﻼﻋﯾﮫ ﻣﻌﺗﺑر ﻧﺷود .در
ھر ﺻورت ،ﻣﻔﺎد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻻزم ﻻﺟراء ﺑودن آن اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﺑرای ﯾﮏ دوره
اﺿﺎﻓﯽ ده ﺳﺎﻟﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻧﺎره ﮔﯾری از ﻋﺿوﯾت ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھد ﺑود.
اﻋﻣﺎل ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﻣﺎدۀ ﺷﺎﻧزدھم:
در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ و ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺗﻘﺎﺑل از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﺑﯾن طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﻣﻔﺎد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺣﺎﮐم ﺧواھد ﺑود.
اﺣﮑﺎم ﻣﺗﻔرﻗﮫ
ﻣﺎدۀ ھﻔدھم:

۱ـ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻗﯾد ﻣﺣدوده ﺗﻌﮭد در ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾب ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺧواھد ﺷد.
 -۲اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻧزد ﺳرﻣﻧﺷﯽ ﺗودﯾﻊ ﺧواھد ﺷد و ﺳرﻣﻧﺷﯽ ﺳرﯾﻌﺎ ً ﮐﺎﭘﯽ ﻣﺻدق آﻧرا ﺑرای ھر طرف ﻣﺗﻌﺎھد ارﺳﺎل ﺧواھد
ﻧﻣود.
 -۳ھر طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﺳﻧد ﺗﺻوﯾب ﺧود را ﻧزد ﺳرﻣﻧﺷﯽ ﺗودﯾﻊ ﺧواھد ﻧﻣود و ﺳرﻣﻧﺷﯽ ﺳرﯾﻌﺎ ً ھر طرف ﻣﺗﻌﺎھد را از اﯾن
ﺗودﯾﻊ ﻣطﻠﻊ ﺧواھد ﻧﻣود.
درﺗﺄﯾﯾد ﻣراﺗب ﻓوق ،اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧدﮔﺎن زﯾر ﮐﮫ از طرف دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺗﺑوع ﺧود ﺑﮫ طور ﻣﻘﺗﺿﯽ دارای اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،اﯾن
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎء ﻧﻣوده اﻧد .اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دراﺳﺗﺎﻧﺑول ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۷ﺟون  ۲۰۰۵ﻣﯾﻼدی ) ۱۶ﺳرطﺎن  ۱۳۸۴ھﺟری
ﺷﻣﺳﯽ( در دو ﻧﺳﺧﮫ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و روﺳﯽ ﮐﮫ ﻧزد ﺳرﻣﻧﺷﯽ داراﻻﻧﺷﺎی اﯾﮑو ﺗودﯾﻊ ﮔردﯾده ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت .در
ﺻورت اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺗون اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و روﺳﯽ ،ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﻼک ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎﻧﺗدار اﺳﻧﺎد ﮐﺎﭘﯽ ﻣﺻدق آن را ﺑرای ھﻣﮫ
طرﻓﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ارﺳﺎل ﺧواھد ﻧﻣود.
از طرف ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
از طرف ﺟﻣﮭوری آذرﺑﺎﯾﺟﺎن
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از طرف ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران
از طرف ﺟﻣﮭوری ﻗزاﻗﺳﺗﺎن
از طرف ﺟﻣﮭوری ﻗرﻏﯾزﺳﺗﺎن

از طرف ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
از طرف ﺟﻣﮭوری ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن
از طرف ﺟﻣﮭوری ﺗرﮐﯾﮫ
از طرف ﺟﻣﮭوری ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن
از طرف ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن

