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خبضي چيؿت؟ FDIايطاٖ زاضاي چٝ خبيٍبٞي اؾت ٚاثؼبز . 3

ػّٕىطزٞبي ٔٛفك ٚ ٘بٔٛفك وسأٙس ٚ زاليُ آٟ٘ب وسأؿت؟ .4

(1/2)زض ايطاٖ؟                 FDI٘تيدٝ ٌيطي اظ تدبضة.  5

خصة ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي وسأٙس ٚ چٝ ضٚيىطزٞبي ؾيبؾتٍعاضي ثطاي . 6
تحٛالتي ضا تدطثٝ وطزٜ ا٘س؟

ضٚيىطزٞب، ؾيبؾت ٞب ٚ السأبتي ثطاي اضتمبء ػّٕىطز وكٛض تٛنيٝ ٔي  چٝ. 7
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ٚاغٌبٖ وّيسي                        ♠
•Foreign Direct Investment   يبFDI  ثغٛض

ٔطؾْٛ زض ز٘يب ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي اتالق ٔي قٛز وٝ 
زضنس اظ  10تٛؾظ قطوتي اظ يه وكٛض زض حسالُ 

ثب ؾطٔبيٝ . ؾٟبْ قطوتي زض وكٛض زيٍط نٛضت ٌيطز
يب  FPIٌصاضي زض ثٛضؼ فطق زاضز وٝ آ٘طا ثٙبْ 

.  ٔي قٙبؾيٓ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي زض پٛضتفِٛيٛ
لبٖ٘ٛ خّت ٚ حٕبيت ؾطٔبيٝ ٞبي : لٛا٘يٗ ٔطثٛعٝ•

(32ثؼس اظ وٛزتبي  -LAPFI)  1334ذبضخي 
لبٖ٘ٛ تكٛيك ٚ حٕبيت ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي •

1381  (FIPPA :)ٔهٛة ٔدٕغ تكريم ٔهّحت



ٚاغٌبٖ وّيسي

ثط اؾبؼ لبٖ٘ٛ فيپب ؾطٔبيٝ ذبضخيتؼطيف •
ا٘ٛاع ؾطٔبيٝ اػٓ اظ ٘مسي ٚ غيط٘مسي وٝ تٛؾظ ؾطٔبيٝ •

فطز يب ثٍٙبٜ غيطايطا٘ي يب ايطا٘ي ثب اؾتفبزٜ )ٌصاض ذبضخي 
:، ثٝ وكٛض ٚاضز قٛز، قبُٔ(اظ ؾطٔبيٝ ثب ٔٙكب ذبضخي

ٚخٜٛ ٘مسي اضظي اظ عطيك ثب٘ه ٔطوعي يب ؾبيط وب٘بَ  . اِف
ٞبي ٔٛضز تبييس 

ٔبقيٗ آالت ٚ تدٟيعات. ة
اثعاض ٚ لغؼبت يسوي، لغؼبت ٔٙفهّٝ ٚ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ افعٚز٘ي. ج
حك اذتطاع، زا٘ف فٙي، اؾبٔي ٚ ػالئٓ تدبضي ٚ ذسٔبت . ز

ترههي
ؾٛز ؾٟبْ لبثُ ا٘تمبَ ؾطٔبيٝ ٌصاض ذبضخي. ٞـ

ازأٝ ٚاغٌبٖ وّيسي....     ♠



ٚاغٌبٖ وّيسي

:زض فيپب ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخيضٚـ ٞبي ٔٛضز تبييس •
ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي•
ٔكبضوت ٔس٘ي •
ثيغ ٔتمبثُ•
:  ٔب٘ٙس PPPذهٛني-ا٘ٛاع ٔكبضوت ثرف ػٕٛٔي•

BOTٚاٌصاضي -ثٟطٜ ثطزاضي-ؾبذت•

ٚ   BOOٔبِىيت-ثٟطٜ ثطزاضي-ؾبذت•
.......ؾبيط •

ازأٝ ٚاغٌبٖ وّيسي....   ♠ 



ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٚاضزٜ پٛقكي ٚ غيطپٛقكي•
وّيٝ ؾطٔبيٝ  1380عجك تٛافك ثب آ٘ىتبز زض اٚايُ زٞٝ •

ٌصاضي ٞب زض ا٘طغي يب زيٍط ثرف ٞب وٝ ثط اؾبؼ 
لطاضزازٞبي ثيغ ٔتمبثُ يب ذطيسذسٔت ٔيبٖ قطوت 

ا٘دبْ ٔي قٛز ٚ ( ٚ زيٍطاٖ)ذبضخي ٚ ٚظاضت ٘فت 
ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٘يبظي ثٝ پٛقف فيپب ٘ساضز، ثٝ ػٙٛاٖ 

ايٗ ٔٛضٛع . ٌعاضـ ٔي قٛز ذبضخي ٚاضزٜ غيطپٛقكي
ؾبيط ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞب . ػٕٛٔب زض ٌعاضـ ٞب ػيبٖ ٘يؿت

خٟت ثٟطٜ ٔٙس قسٖ اظ پٛقف فيپب، ٔدٛظ ٔي ٌيط٘س، ِصا 
.٘بٍٔصاضي ثٝ ػٙٛاٖ پٛقكي

ازأٝ ٚاغٌبٖ وّيسي....   ♠



ؾيىُ چٟبضْ

ؾيىُ ؾْٛ

ؾيىُ اَٚؾيىُ زْٚ

قطٚع ؾيىُ خسيس

1970-2014زض خٟبٖ  FDIؾيىُ ٞبي خصة 
(ٔيّيبضز زالض)



ضٚ٘سٞبي خٟب٘يثطخؿتٝ زض  ٘ىبت
: قٕبيي اظ خٟب٘ي قسٖ، أىبٖ ٘بپصيطي ذٛزٔحهٛضي ٚ ػسْ تؼبُٔ

ٔيّيبضز   50حسٚز  FDIوٝ حساوثط  1970ٚاثؿتٍي زض زٞٝ  ٔجبحث
.زالض، ٚ أطٚظٜ ا٘دبْ ايٗ ٔجّغ زض ته وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼٝ

افعايف تسضيدي ؾٟٓ وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼٝ ٚ زض حبَ ٌصاض اظ 
ؾبَ اذيط    40وُ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔؿتميٓ ذبضخي زض % 55ثٝ % 30

زض  )زض ذسٔبت زض ٔمبيؿٝ ثب نٙؼت  FDIافعايف ؾٟٓ  :تٛظيغ ثركي
عي زٚ زٞٝ اذيط( خٟبٖ ٚ زض حبَ تٛؾؼٝ ٞب

 FDI اظ تجؼبت ٟٔٓ غّجٝ ذسٔبت، زأٙٝ ثؿيبض ثبالي فطاظ ٚ ٘كيت ٞبي
زض وكٛضٞبي نٙؼتي  

آيب ثٟطٜ ٔي ثطيٓ؟: چطذٝ خسيس ٚ فطنت تبضيرييه  زض آؾتب٘ٝ



ثٝ وكٛضٞبي زض  FDIٔمبيؿٝ ؾٟٓ خصة ٔٙغمٝ اي خطيبٖ 
(زضنس)حبَ تٛؾؼٝ  

2014سال 2000سال 

ثطاثطي خصة زض غطة آؾيب، ثيف اظ ؾبيط ٔٙبعك 5ضقس 



FDI

هٌثؼی تشای تاهیي هالی ٍ تىٌَلَطی، سشذ تاالتش، : ًظشیات هَافك
ٍجَد سشسیضّای التصادی تِ ٍیظُ دس صهیٌِ استماء تْشُ ٍسی، 

...صادسات، ٍ ایجاد هٌاتغ اسصی 

هحذٍدشذى ٍ خشٍج تٌگاُ ّای داخلی یا : ًظشیات هخالف
crowd out ؛ لیوتگزاسی اًتمالی یاtransfer pricing  لزا ٍ

هالیات ون؛ ٍاسدات گستشدُ واالّای ٍاسطِ ای، دسیافت اًَاع 
، خشٍج سشهایِ ّا دس ششایط تٌگ Royaltiesحك اهتیاص ٍ 

... التصادی، 

سشهایِ خاسجی یه ٍسیلِ است وِ تستِ تِ ٍیظگی ّای  :ًتیجِ
، استشاتظی تٌگاُ ّای سشهایِ گزاس، ششایط ٍسٍد سشهایِ اًَاع آى

جزب    تِ وذام تخش ٍ سشتٍِایٌىِ  همشسات وشَسّا،/ٍلَاًیي
.   شَد، آثاس هتفاٍتی تشجای هی گزاسد
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ٔطحّٝ ٔطاحُ تٛؾؼٝ

اَٚ
ٔطحّٝ پٙدٓٔطحّٝ چٟبضْٔطحّٝ ؾْٛٔطحّٝ زْٚ

ٚيػٌي    

ؾطٔبيٝ 

ٌصاضي 

ٔؿتميٓ  

ذبضخي

●FDI 
ٔحسٚز،

ثٝ  ● 
ز٘جبَ 
ٔٙبثغ  
عجيؼي

ايدبز ٔعيت ●
ٔىب٘ي، ٞبي 

FDIافعايف ●

ــٙبيغ ● ضقسن
FDIٔطتجظ ثب 

پي ٔٙبثغ زض ●
ٚ ثؼضب ثبظاض

FDIافعايف ● 

تٛؾؼٝ ثبظاض ● 
اضتمـــــــبي ●

نٙبيغ تٛا٘بيي 
. زاذّي

ثبظاض ٚ زضپي ●
ثؼضب وبضايي

افعايف زاضايي ●
FDIٔىب٘ي ٞبي 

زض   FDIضقــس ● 
ذبضج

اضتمبء تٛا٘ـبيي  ● 
ٔبِىيتي زاذّي

زاضايي /وبضايي●
 اؾتطاتػيه

ــٛاظٖ زض ●  FDIت
ذطٚخي/ٚضٚزي

فمساٖ ٘ٛؾب٘بت ● 
.FDIذبل زض 

زض پـي وؿـت   ● 
ــبي   ــي ٞـ زاضائـ

اؾتطاتػيه

تحٛالت  

نٙؼتي

ٔعيت ٞبي ٘ؿجي
ا٘تمبَ تىِٙٛٛغي نٙبيغ 

 ؾٍٙيٗ ٚ ٚاؾغٝ اي

ٔعيت ضلبثتي ثطپبيٝ ٘ٛآٚضي

Hi-techا٘تمبَ تىِٙٛٛغي نٙبيغ 

ؾطٔبيٝ ٌصاضي-ٔسَ تٛؾؼٝ: ثبٔطاحُ تٛؾؼٝ FDI٘ظطيٝ اضتجبط  ♠



:عطحي ٌؿتطزٜ، تبويس اضائٝ حبضط ثط

ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي چيؿت، زاضاي چٝ اثؼبز خٟب٘ي اؾت، ٚ ثٝ چٝ 1.
؟ا٘دبْ ٔي قٛز زاليّي

FDIتدبضة وكٛضٞب زض ثٟطٜ ثطزاضي اظ  ثطذي ٘تبيح اظ. 2

خبضي چيؿت؟ FDIايطاٖ زاضاي چٝ خبيٍبٞي اؾت ٚاثؼبز . 3

ػّٕىطزٞبي ٔٛفك ٚ ٘بٔٛفك وسأٙس ٚ زاليُ آٟ٘ب وسأؿت؟ .4

(1/2)زض ايطاٖ؟                 FDI٘تيدٝ ٌيطي اظ تدبضة.  5

خصة ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي وسأٙس ٚ چٝ ضٚيىطزٞبي ؾيبؾتٍعاضي ثطاي . 6
تحٛالتي ضا تدطثٝ وطزٜ ا٘س؟

ضٚيىطزٞب، ؾيبؾت ٞب ٚ السأبتي ثطاي اضتمبء ػّٕىطز وكٛض تٛنيٝ ٔي  چٝ. 7
قٛز؟



ًتایج ولیذی اص تشسسی ّای تطثیمی
تشصیل

سٍیىشد تاصتش تِ سشهایِ  ●
  تِ چیي  خاسجی ًسثت

تیش اص یه لشى ساتمِ  ●
حضَس سشهایِ خاسجی دس 

هٌاتغ طثیؼی ٍ جستجَی 
تاصاس

 اتخار سٍیىشد تَسؼِ●
صادسات، تاویذ تش جزب  

FDI  صادسات هحَس، ادغام
ساصهاى ّای تَسؼِ صادسات 

ٍ تشَیك سشهایِ گزاسی 
Tariff-Jumpingجزب ●

FDI

چیي
دس  FDIتَدى ًمش ولیذی تشای  لائل ●

سیاست صٌؼتی چیي جْت وسة فٌاٍسی ٍ  
تَسؼِ شتاتاى صادسات طی سِ دِّ اخیش

:  تِ شیَُ هٌتخة FDIجزب  ●
گزستذسیجی اصجزب وٌتشل شذُ ٍتِ دٍس 
اص سشصهیي اصلی، تا جزب تِ خان اصلی  

تا تاویذ تش فٌاٍسی ّای هَسد ًیاص تشای 
تَسؼِ صادسات ٍ استماء تَاى سلاتتی تٌگاُ 

ّای داخلی
تشجیحی ٍ هشَق ّای  اػوال سیاست ّا ●

تا سالْای اخیش FDIفمط تشای 
 سیاستگزاسی هتوشوض ٍ اجشای ●

غیشهتوشوض
14



2014ٔثبِي اظ قطايظ خصة ض٘ٛ ثٝ ثطظيُ : ٔكٛق ٞب زض ػُٕ

ػّيطغٓ ضلبثت ٔىعيه ٚ آضغا٘تيٗ ثطاي خصة، ا٘تربة •
ثطظيُ تٛؾظ ض٘ٛ ثٝ زاليُ ا٘ساظٜ ثبظاض، ٔكٛق ٞبي ٔبِيبتي 

:   ايبِت ٞبي پبضا٘ب ٚ ضيٛ، ٚ ٕٞچٙيٗ
 30ثطاي افعايف ( 2014غا٘ٛيٝ )تهٕيٓ اذيط زِٚت ثطظيُ •

تبٔيٗ % 65زضنسي تؼطفٝ ٚاضزات ذٛزضٚ وبُٔ، ٚ اِعاْ 
أطٚظٜ زض چيٗ ٚ  .WTOػّيطغٓ ػضٛيت زض اظ زاذُ 

.اؾت% 90ٞٙس اِعاْ ثٝ زاذّي ؾبظي 
 4800أىبٖ ٚاضزات( 2017ازأٝ تب )عجك ايٗ ثط٘بٔٝ  •

زؾتٍبٜ ثط اؾبؼ ضغيٓ تؼطفٝ اي خبضي،  ثيف اظ آٖ 
%( .25اظ % )55ثٝ ٔيعاٖ  IPIٔكَٕٛ ٘طخ خسيس 
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٘يؿبٖ زض ثطظيُ-٘ىبت زض اضتجبط ثب حضٛض ض٘ٛازأٝ، ... 

:تؼٟسات ض٘ٛ
ٔيّيٖٛ   60ٔيّيٖٛ زالضي زض ؾبيت وٛضيچيجب ٚ  833ؾطٔبيٝ ٌصاضي •

ثب ظطفيت   Resenteزالضي زضوبضذب٘ٝ خسيس تِٛيس ٔٛتٛض زضقٟط 
ٞعاض ٔٛتٛض   200

قغُ ٔؿتميٓ زضتِٛيسٔٛتٛض  200قغُ ٔؿتميٓ زضوٛضيچيجب 1500ٚايدبز•
 flex٘يؿبٖ ثب زِٚت ثطظيُ ثطاي تِٛيس ذٛزضٚٞبي -تٛافك ض٘ٛ•

، ثطلي ٚ ٞيجطيسي (لبثّيت اؾتفبزٜ اظ ٞط تطويجي اظ ثٙعيٗ ٚ اتبَ٘ٛ)
اظ عطيك وبضذب٘ٝ ٔكتطن زض ثطظيُ

تٛافك زض خٟت ا٘دبْ أىبٖ ؾٙدي فٙي زض ثطظيُ ثطاي تِٛيس •
ذٛزضٚ  ثطلي

 51ؾبَ ثجٙسز  20تؼٟس ض٘ٛ ٔجٙي ثط ايٙىٝ اٌط وبضذب٘ٝ ضا ظٚزتط اظ •
.ٔيّيٖٛ زالض ثٝ زِٚت ثطظيُ ثطٌطزا٘س 16



٘يؿبٖ زض ثطظيُ-٘ىبت زض اضتجبط ثب حضٛض ض٘ٛازأٝ، ... 

:تؼٟسات زِٚت ثطظيُ زض لجبَ ض٘ٛ ◄ 
ٚاضزوٙٙسٌبٖ ٚ  وّيٝاػٕبَ تؼطفٝ ٞبي زٌٚب٘ٝ ثطاي •

تِٛيسوٙٙسٌبٖ ذٛزضٚ
ٞىتبض ظٔيٗ ثٝ ض٘ٛ ثب ليٕت پبييٗ ٚ ثٝ  50ٚاٌصاضي •

الؿبط عٛال٘ي ٔست تٛؾظ زِٚت ايبِت پبضا٘ب
اضائٝ ٚاْ نسٔيّيٖٛ زالضي تٛؾظ زِٚت فسضاَ ثٝ •

ؾبِٝ ثسٖٚ ؾٛز يب حتي  10ض٘ٛ  ثب زٚضٜ ثبظپطزاذت 
ِحبػ تٛضْ

ؾبِٝ ثطاي فؼبِيت ٞبي ٞط زٚ  10اضائٝ ٔؼبفيت ٔبِيبتي •
17ؾبيت



٘يؿبٖ زض ثطظيُ-٘ىبت زض اضتجبط ثب حضٛض ض٘ٛازأٝ، ... 
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18ٕٔٙٛػٝ، آظاز ٚ زاضاي ٔكٛق



:عطحي ٌؿتطزٜ، تبويس اضائٝ حبضط ثط

ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي چيؿت، زاضاي چٝ اثؼبز خٟب٘ي اؾت، ٚ ثٝ چٝ 1.
؟ا٘دبْ ٔي قٛز زاليّي

FDIتدبضة وكٛضٞب زض ثٟطٜ ثطزاضي اظ  ثطذي ٘تبيح اظ. 2

خبضي چيؿت؟ FDIايطاٖ زاضاي چٝ خبيٍبٞي اؾت ٚاثؼبز . 3

ػّٕىطزٞبي ٔٛفك ٚ ٘بٔٛفك وسأٙس ٚ زاليُ آٟ٘ب وسأؿت؟ .4

(1/2)زض ايطاٖ؟                 FDI٘تيدٝ ٌيطي اظ تدبضة.  5

خصة ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي وسأٙس ٚ چٝ ضٚيىطزٞبي ؾيبؾتٍعاضي ثطاي . 6
تحٛالتي ضا تدطثٝ وطزٜ ا٘س؟

ضٚيىطزٞب، ؾيبؾت ٞب ٚ السأبتي ثطاي اضتمبء ػّٕىطز وكٛض تٛنيٝ ٔي  چٝ. 7
قٛز؟



خبيٍبٜ وكٛض زض پتب٘ؿيُ ٚ ػّٕىطز خصة ؾطٔبيٝ ٞبي ذبضخي
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ضتجٝ اي 70تب 60چبِف قىبف: وكٛضٞبي ٔرتّف خٟبٖ



زض وكٛضٞبي آؾيبي غطثي  FDIٔتٛؾظ ؾبِيب٘ٝ خصة 
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آمار سزمايه گذاري خارجي جذب شده
ارقام ميليون دالر -(1393-1382)
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زؾتطؾي ثٝ ٔٙبثغ  .2  ثبظاض ايطاٖ. 1
زؾتطؾي ثٝ ٘يطٚي ٔترهم. 4ثبظاض ٔٙغمٝ اظ عطيك ايطاٖ . 3
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ػّٕىطزٞبي ٘ؿجتب ٔٛفك♠

 -زض خؿتدٛي ثبظاض 
ذسٔبتي

ايطا٘ؿُ•

نٙؼتي -زض خؿتدٛي ثبظاض

ض٘ٛ پبضؼ•



ػّٕىطزٞبي ٘ؿجتب ٔٛفك ♠
•  

ٞعيٙٝ، ٚ ثٟطٜ ٚضي ذٛزضٚؾبظ ٚ  تبٔيٗ وٙٙسٌبٖ زاذّي، ا٘تمبَ /اضتمبء ويفيت•
...ؾيؿتٓ ٞب، اٍِٛٞبي ٔسيطيتي، اؾتب٘ساضزٞب ٚ 

ثط ثبظاض ٔحهَٛ( ٞطچٙس ٔحسٚز)تبثيط ٔثجت •

ثعضٌتطيٗ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي زض نٙؼت•

ض٘ٛ
پبضؼ 

آثبض
ٔثجت

تؼٛيك چٙسؾبِٝ پطٚغٜ ثٝ زِيُ زذبِت ٔدّؽ•

تبذيط زض زاذّي ؾبظي ٚ تٛؾؼٝ ظ٘ديطٜ تبٔيٗ•

قىُ ٍ٘طفتٗ تٛإ٘ٙسي ٞبي عطاحي ٚ لبثّيت ٞبي ٟٔٙسؾي، ػسْ اقبػٝ •
ٔٙبؾت اؾتب٘ساضزٞبي فطٚـ ٚ ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ثٝ ٚيػٜ زض نبزضات

ػسْ پبيجٙسي ثٝ تؼٟسات نبزضاتي•

٘يبٚضزٖ يب ٘يبٔسٖ تبٔيٗ وٙٙسٌبٖ ثيٗ إِّّي ثٝ ايطاٖ•

ض٘ٛ

   پبضؼ
وٕجٛزٞب



ػّٕىطزٞبي ٘ؿجتب ٔٛفك ♠
•  

زؾتطؾي ثٝ ثبظاض ثؿيبض ٌؿتطزٜ•

اضتمبء ثٟطٜ ٚضي زض نٙؼت ٔربثطات•

ايدبز ضلبثت ٚ وبٞف ليٕت ذسٔبت زض نٙؼت•

ايدبز تٙٛع زض ٔحهٛالت•

  ايطا٘ؿُ
زاليُ ٚ  
آثبضٔثجت

قىُ ٍ٘طفتٗ قطيه تٛإ٘ٙس ايطا٘ي لبزض ثٝ ٚضٚز ثٝ •
ثبظاضٞبي ٔربثطاتي وكٛضٞبي ٔدبٚض  

ػسْ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ضٚي ظيطؾبذت ٞب، ؾيؿتٓ ٞبي •
ٚ تبويس ثط ا٘تمبَ ؾطيغ ؾٛز R&D٘طْ افعاضي ٚ 

   ايطا٘ؿُ
وٕجٛزٞب



ػّٕىطزٞبي ٘ؿجتب ٘بٔٛفك ♠

زض خؿتدٛي  
ظيطؾبذت-ثبظاض

آة قيطيٗ •
وٗ 

WTD

زض خؿتدٛي  
نٙؼتي -ثبظاض

-سحر•
دنون

زض خؿتدٛي  
ٔٙبثغ عجيؼي

یونیون •
ریسورس



ػّٕىطزٞبي ٘ؿجتب ٘بٔٛفك ♠
ثالتىّيفي قطوت ٔؼس٘ىبض اؾتطاِيبيي اظ ؾبَ  •  •

زض ضٚي ٟٔسي آثبز ثٝ زِيُ اثٟبْ لب٘ٛ٘ي   84
زضثبضٜ ٔؼبزٖ ثعضي ٚ تفؿيط ذبل اظ آٖ

ػسْ ثجبت زض ٔسيطيت ؾبظٔبٖ تٛؾؼٝ اي •
ٔطثٛعٝ ٚ تٕبيُ ثٝ حضٛض زض لبِت ضليت

قطيه زاذّي فبلس اّٞيت، ػسْ ا٘تمبَ  •
تٛإ٘ٙسي ٞب ثٝ زاذُ

تكريم
ٔب٘غ تطاقي، ٘جٛز تٕبيُ ٚ ا٘ؼغبف زض •

ؾبظٔبٖ تٛؾؼٝ اي خٟت  ٕٞىبضي ثب ثرف 
FDIذهٛني ٚ 

يٛ٘يٖٛ 
   ضيؿٛضؼ
ٔكىالت



ػّٕىطزٞبي ٘ؿجتب ٘بٔٛفك ♠
:ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔكتطن تِٛيسي ثب غَٛ ِجٙي اضٚپبيي ٔٙدط ثٝ•  •

.ذطٚج قطيه ايطا٘ي، ػسْ اضتمبء تٛاٖ ضلبثتي قطيه ايطا٘ي•

.ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔحسٚز زضتِٛيس، ٌطايف ثٝ فؼبِيت ثبظضٌب٘ي•

. ٔحهَٛ 300ٔحهَٛ، ٌطٜٚ زٖ٘ٛ ثيف اظ  3ٔحسٚزٔب٘سٖ ثٝ •

.R&D٘پطزاذتٗ ثٝ نبزضات، ا٘تمبَ ٘يبفتٗ تىِٙٛٛغي ٚ فمساٖ •

 
-زٖ٘ٛ

ؾحط 
ٔكىالت

زض قطايظ تحطيٓ “ تِٛيس ٔحسٚز ٚ اتىب ثٝ ثبظضٌب٘ي”ضٚيىطز  •
لّٓ اظ زاذُ،   75لّٓ اظ  3تٟيٝ تٟٙب : ػسْ تٛؾؼٝ ظ٘ديطٜ تبٔيٗ •

ليٕتٍصاضي ا٘تمبِي، ٔكىُ قسٖ قطايظ ثطاي قطيه زاذّي •

.  يٛ٘يّٛض، ثؼضب ٘ؿتّٝ: تىطاض ٚالؼيبت فٛق زض ٔٛاضز زيٍط •

تكريم



ػّٕىطزٞبي ٘ؿجتب ٘بٔٛفك ♠
•  

•JV  ثطاي ا٘تمبَ تىِٙٛٛغي ٚ تٛؾؼٝ ظيطؾبذت ٔٙبعك خٙٛثي

اّٞيت ٘ساقتٗ قطيه زاذّي، نطفب تبٔيٗ وٙٙسٜ ٔبِي•

ٚضٚز زؾتٍبٜ ٞبي اخطايي زِٚتي ثٝ ػٙٛاٖ ضليت، الساْ ٔسيطاٖ •
ٔٙغمٝ آظاز زض فؿد لطاضزازٞب ثٝ زِيُ تبذيط زض تحٛيُ پطٚغٜ، ثسٖٚ 

تٛخٝ ثٝ ِعْٚ ا٘ؼغبف زض قطايظ تحطيٓ  

آة 
قيطيٗ 
قؿتب 
WTD

ٔكىالت

قىُ ٍ٘طفتٗ فطًٞٙ، ؾبظ ٚوبضٞب،  ٚ ضٚيٝ ٞبي  •
تكٛيك ٚ خصة  ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ ذبضخي زض ٔٙبعك 

ٚ ٌطايف ثٝ  ػّيطغٓ تبويس زض ٔبٔٛضيت اِٚيٝآظاز 
ٚاضزات ٌؿتطزٜ ٚ تٛضيؿٓ

تكريم
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(1/2)زض ايطاٖ؟                 FDI٘تيدٝ ٌيطي اظ تدبضة.  5
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قٛز؟



   زض ايطاFDIٖاظ تدطثٝ  وّيسي٘تيدٝ ٌيطي ٞبي 

٘تبيح ثطآٔسٜ اظ پطؾكٙبٔٝ ٞب، وبضٌبٜ ٞب، ٚ ٔغبِؼبت •
.  ٔٛضزي، وٝ زض ؾغٛح ٔرتّف اضائٝ ٔي قٛز

(:اقبضٜ فمظ ثٝ ٔؼسٚزي اظ ٘تبيح)
زض ؾغح وكٛض، ّٔي •
زض ؾغح زِٚت•
زض ؾغح ٚظاضت نٕت•
زض ؾغح ثٍٙبٜ ٞبي ؾطٔبيٝ ٌصاض ذبضخي •
زض ؾغح ثٍٙبٜ ٞبي ثرف ذهٛني زاذّي•



ػسْ آٔبزٌي ثطاي خصة ٚ ٕٞىبضي ثب ؾطٔبيٝ ذبضخي زض •
ثطذي اظ الكبض خبٔؼٝ، حٛظٜ ٞبيي اظ ثٛضٚوطاؾي، ثركي اظ 
لٛاي ٔمٙٙٝ ٚ لضبييٝ، ٌطٜٚ ٞبيي اظ افطاز شيٙفٛش ٔصٞجي ٚ 

ذهٛنب زض ؾغح اؾتبٟ٘ب.....   ؾيبؾي، ٚ 

فضبي ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٘بٔٙبؾت، تهٛيط پط ضيؿه ٘عز ٔحبفُ •
(ضيؿه ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثبال)ٔبِي وكٛضٞبي ٔرتّف 

زذبِت ٞبي ٔتؼسز ثٝ زِيُ اثٟبْ زض تفؿيط اظ لبٖ٘ٛ ٚ ثؼضب  •
لبٖ٘ٛ  81زض ٔدّؽ ثط ؾط تفؿيط ٔبزٜ : ٔمطضات ٔتعاحٓ

، يب (أىبٖ ٚضٚز ثٝ ٞط لطاضزاز ذبضخي ٔثُ ض٘ٛ)اؾبؾي 
أطٚظٜ ٚضٚز ثٝ ليٕت ذٛضان، ػّٕىطز ٚظاضت وبض، 

...   اعالػبت، ٚ ؾپبٜ ٚ ٘يطٚي ا٘تظبٔي 

:ٔٙترجي اظ ٘تبيح زض ؾغح وكٛض، ّٔي



٘بٔكرم ثٛزٖ اِٚٛيت ٞبي ثركي ٚ ضقتٝ اي ثطاي خصة •
FDI َٛثبِتجغ ترههي ػُٕ ٘ىطزٖ زؾتٍبٜ ٔؿئ ٚ

اؾت؟ وٓ تٛخٟي  FDIآيب تبٔيٗ ٔبِي، تٟٙب ٞسف اظخصة •
تٛؾؼٝ نٙبيغ ٘ٛيٗ، ا٘تمبَ : ثٝ اٞساف ٔطؾْٛ خصة زضز٘يب

تىِٙٛٛغي، نبزضات، ذهٛني ؾبظي، ا٘تمبَ تٛإ٘ٙسي 
...(ٞبي ؾبظٔب٘ي، حضٛض زض ظ٘ديطٜ اضظـ خٟب٘ي

ٞعيٙٝ ثبالي ظٔب٘ي ٚ ٔبِي، اؾت ؾفيس؟ )فضبي وؿت ٚوبض •
(ػٕستب وؿت ٚوبضخسيس ٚ ضؾٕي ؾبظي ثٍٙبٜ غيطضؾٕي

اضتمبء ثٟطٜ )ذهٛني ؾبظي، ػسْ زؾتيبثي ثٝ ٞسف انّي •
،    FDIثسٖٚ خّت ٔكبضوت ثرف ذهٛني ٚ ( ٚضي
ٌؿتطٜ ٚؾيؼي اظ ٚاحسٞبي ٚاٌصاضقسٜ ثب ثٟطٜ ٚضي : ٘تيدٝ
پبييٗ

:  ٔٙترجي اظ ٘تبيح زض ؾغح زِٚت



٘ساقتٗ ؾيبؾت ٞبي نٙؼتي ٚ تدبضي ٔسٖٚ ٚ ٔٛضز ٚفبق، ِصا •
.  ٔكرم ٘جٛزٖ اِٚٛيت ٞبي نٙؼتي، ٔٙتح ثٝ تهٕيٕبت ٔٛضزي

.افك ؾطٔبيٝ ٌصاضي؟ ثط٘بٔٝ ٘ساقتٗ ثطاي ؾطٔبيٝ ذبضخي
پطاوٙسٌي ثبال ثيٗ زؾتٍبٜ ٞبي اخطايي، ٘جٛز فطايٙسٞبي ايدبز •

ٚفبق زض تسٚيٗ ؾيبؾت ٞب، قىُ ٍ٘طفتٗ ٞٓ افعايي زض اخطا  

لطاضزازٞبي ثّٙسٔست ٚ قفبف اظ حيث زؾتطؾي، ٚ ضطٚضت •
(ٔثال ٔٛاز پتطٚقيٕي)ليٕت ٔٛاز ٔؼس٘ي ٚ ؾبيط ٔٛاز اِٚيٝ 

عطاحي ؾبظٚوبض ٔٙبؾت ثطاي تطغيت ؾطٔبيٝ ٌصاض ذبضخي •
(Tariff Jumping FDI)“ پطٞيع اظ تؼطفٝ ٞبؾت”وٝ زض پي 

ثط٘بٔٝ ٞبيي )قٙبذت اِعأبت تٛؾؼٝ پيٛ٘سٞب ثب التهبز زاذّي •
...(  ٞب، ٕٞىبضي فٙبٚضا٘ٝ،JVاضتمبي ظ٘ديطٜ تبٔيٗ، تٛؾؼٝ : ثطاي

:نٕت ثطذي ٘تبيح ٔطتجظ ثب ؾغح ٚظاضت



زض ؾغح ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ ذبضخي

ٞبيي اظ تبثيط ٔثجت ثط ثٟطٜ ٚضي ثٍٙبٜ ٚ ثط نٙؼت ٔطثٛعٝ، اضتمبء  ٕ٘ٛ٘ٝ  -1
ويفيت، ٘كبٖ زازٖ اٍِٛٞبي ٔسيطيتي ٚ تٛإ٘ٙسي ؾبظٔب٘ي، تٛاٖ  

....  نبزضاتي، ٔسيطيت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي، ٚ 
تؼسازي اظؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ ثٝ حضٛض زضثبظاض ايطاٖ اظ عطيك ايدبز تطخيح  -2

ؾطپُ، تِٛيس ٔحسٚز ٚ ٚاضزات ثط٘س ٔبزض زض قطايظ خبضي

....(ٞٙىُ، ٘ؿتّٝ، ثؼضب ض٘ٛ )عٛال٘ي زض تٛؾؼٝ ظ٘ديطٜ تبٔيٗ تبذيط  -3
ٚ ٔٙفؼُ وطزٖ زِٚت ٞب Regional Optimizationاؾتطاتػي پيٍيطي  -4

(transfer pricing)ليٕت ٌعاضي ا٘تمبِي ٔٙبفغ حبنُ إٞيت  -5

تٕبيُ وٓ تٕطوع زض ثبالزؾت ٚ :  ثس٘جبَ ٔٙبثغFDIخعيطٜ ايػّٕىطز  -6
   ثطاي ٚضٚز ثٝ پبييٗ زؾت ٚ تِٛيس ٔحهٛالت تىٕيّي

7- FDI ٔتٕطوع ثطتِٛيس ٚ تٕبيُ ٔحسٚز ثطاي ٌؿتطـ   :پي ثبظاضزض
(Corporate Functions) فؼبِيتٟبي ثب اضظـ افعٚزٜ ثبال ٚ :



 

زؾتبٚضزٞب ٚ ٔحسٚزيت ٞبي ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي  زض وكٛض

تٛإ٘ٙسيٟب

زض ؾغح  ٔٙبؾت
ػّٕيبت تِٛيس

زض ثٟجٛز ٚ  ٔحسٚز
تغجيك فطايٙس تِٛيس ٚ 

تىِٙٛٛغي ٔحهَٛ 

ؾطضيعٞب

ػٕستب اظ وب٘بَ  ٔحسٚز،
  "تمّيس ثٝ ٚاؾغٝ ٔكبٞسٜ"

آٔٛظـ وبضوٙبٖ "ٚ  
  ”ثٍٙبٜ ٞبي ٕٞىبض

ؾبيط وب٘بَ ٞبي   :فؼبَوٓ 
ٔطؾْٛ ز٘يب ٔثُ پيٛ٘س ثب 

تبٔيٗ وٙٙسٌبٖ، ٕٞىبضي 
فٙبٚضا٘ٝ، خبثدبيي پطؾُٙ



زض ؾغح ثرف ذهٛني زاذّي

ثب قطوبي  JVحضٛض ٔحسٚز ثرف ذهٛني تٛإ٘ٙس زض 1.
چٙسّٔيتي، ضطٚضت آٔبزٜ ؾبظي آٟ٘ب ثطاي ؾطٔبيٝ ٌصاضي 
ٔكتطن ثب ٞسف ثٟجٛز تٛاٖ ضلبثتي ٚ حضٛض زض ثبظاضٞبي 

نبزضاتي
وبٞف ؾٟبْ ثرف ذهٛني زاذّي زض ٔكبضوتٟبي فؼّي 2.

٘يبظٔٙس اٍِٛ (. يبزاٚعّجب٘ٝ يب ثب افعايف ؾطٔبيٝ ٞبي قطيه)
.  FDIٚ حٕبيت زِٚت ثطاي ٕٞىبضي ٔٛثط ثب 

ٞب، ٚ FSضؼف زض ٔغبِؼبت اِٚيٝ ٚ زض ٔٛاضز ٔتؼسز، 3.
تٛخٝ ٘بوبفي ثٝ ٔهبِح : وٕجٛزٞب زض لطاضزازٞبي حمٛلي

.عطف ايطا٘ي



:عطحي ٌؿتطزٜ، تبويس اضائٝ حبضط ثط

ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي چيؿت، زاضاي چٝ اثؼبز خٟب٘ي اؾت، ٚ ثٝ چٝ 1.
؟ا٘دبْ ٔي قٛز زاليّي

FDIتدبضة وكٛضٞب زض ثٟطٜ ثطزاضي اظ  ثطذي ٘تبيح اظ. 2

خبضي چيؿت؟ FDIايطاٖ زاضاي چٝ خبيٍبٞي اؾت ٚاثؼبز . 3

ػّٕىطزٞبي ٔٛفك ٚ ٘بٔٛفك وسأٙس ٚ زاليُ آٟ٘ب وسأؿت؟ .4

(1/2)زض ايطاٖ؟                 FDI٘تيدٝ ٌيطي اظ تدبضة.  5

خصة ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي وسأٙس ٚ چٝ ضٚيىطزٞبي ؾيبؾتٍعاضي ثطاي . 6
تحٛالتي ضا تدطثٝ وطزٜ ا٘س؟

ضٚيىطزٞب، ؾيبؾت ٞب ٚ السأبتي ثطاي اضتمبء ػّٕىطز وكٛض تٛنيٝ ٔي  چٝ. 7
قٛز؟



(آ٘ىتبز) FDIتحَٛ ٚ تىٕيُ ضٚيىطزٞبي ؾيبؾتٍعاضي خصة 

هدفگیری

تؼييٗ اِٚٛيت ٞبي  •
ضقتٝ اي ٚ فٙبٚضي

زض FDIثىبضٌيطي•
٘يُ ثٝ اٞساف ّٔي

تىٕيُ ظ٘ديطٜ اضظـ•

حٕبيت اظ اضتمبء •
تٛاٖ ضلبثتي زاذّي

بازاریابی

٘كب٘سٖ وكٛض ثط •
FDIضازاض 

ثبظاضيبثي فؼبَ•

زفبتطٔؿتمُ ذبضخي•

•BFS حطفٝ اي

اِٚٛيت ٞبي ثركي•

گشایش

ضفغ ٔحسٚزيتٟب زض ٚضٚز •
ٚ ؾٟٓ ثبظاض، آظازؾبظي

ذهٛني ٚ ٔمطضا•

FDIتبويسثطوٕيت•

فبلس اِٚٛيت•

نطفب تىيٝ ثٝ ؾبظ ٚ •
وبض ثبظاض

19802014



ؾيبؾتٍصاضي ٚ خٟت ٌيطي ػٕٛٔي-خبيٍبٜ ايطاٖ زض ٔبتطيؽ تٛؾؼٝ

4  
وبضآيي ٚ 

ثؼضب زاضايي  
اؾتطاتػيه

3
FDI   زض پي

ثبظاض ٚ ثؼضب  
وبضآيي

2
FDI   زض پي

ٔٙبثغ ٚ ثؼضب  
ثبظاض

1
FDI     نطفب

زض پي ٔٙبثغ

ٔطاحُ تٛؾؼٝ

 ؾيبؾتي ضٚيىطز

ٌكبيف

ثبظاضيبثي

ٞسفٍيطي

ٚضغ ٔٛخٛز

ٚضغ ٔغّٛة

٘بحيٝ  
اَٚ

٘بحيٝ  
ؾْٛ

٘بحيٝ  
زْٚ



ٚيػٌي ٞب ٚ ضاٞجطزٞب زض ٘ٛاحي ؾٝ ٌب٘ٝ

ٚضؼيت فؼّي(: خٛٔٙجغ  FDIٌكبيف، )٘بحيٝ اَٚ
تىٕيُ ٌكبيف، اِعٔبت ػّٕىطزي، تٛؾؼٝ ظ٘ديطٜ اضظـ: ضاٞجطزٞب•

زٚضاٖ پؿبتحطيٓ(: ثبظاضخٛ FDIثبظاضيبثي، )٘بحيٝ زْٚ
ثبظاضيبثي فؼبَ، ظٚج يبثي ٚ تكٛيك ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔكتطن،  : ضاٞجطزٞب•

(نبزضات، اضتمبي ٔحتٛاي زاذُ)اِعٔبت ػّٕىطزي

FDIضيكٝ زٚا٘ي (: وبضايي خٛ FDIٞسفٍيطي، )٘بحيٝ ؾْٛ

ٞسفٍيطي ضقتٝ ٞب ثب اضظـ افعٚزٜ ثبال، اضظـ افعايي زض  : ضاٞجطزٞب•
وبضوطزٞبي قطوتي، تكٛيك ؾطضيع فٙبٚضي، تٛؾؼٝ نٙبيغ ثب فٙبٚضي ثبال



پيكطاٖ ٞبي انّي خٟت حطوت ثطزاض ثٝ ٚضؼيت ٚعّٛة

السأبت زض ٘بحيٝ اَٚ ( اِف
 FDIتىٕيُ فبظٌكبيف ثٝ ضٚي •
:فضبي وؿت ٚ وبض ٚ فضبي ؾطٔبيٝ ٌصاضي وكٛضثٟجٛز •

ٞبي وّيسي ٔيبٖ ؾبظٚوبضٞبي ثٟجٛز فضبي ؾطٔبيٝ تفبٚت •
ٚوبضٌصاضي ٚ اضتمبي ٔحيظ وؿت 

ثٟجٛز فضبي ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔؼغٛف ثٝ ؾيبؾت ٞبي وبٞف •
ضيؿه ؾطٔبيٝ ٌصاضي اظ خّٕٝ ؾيبؾت ٞبي اضظي، ا٘تمبَ  

....پَٛ ٚ ؾطٔبيٝ ٚ 
ثٟجٛز فضبي وؿت ٚ وبض ٔؼغٛف ثٝ وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي وؿت •

زؾتطؾي وبٞف ظٔبٖ ٚ ٞعيٙة اضائٝ ٔدٛظٞب، ٚ وبض اظ خّٕٝ 
ثب٘ىي، ؾبظ ٚ وبضٞبي ضٚاٖ تط ٚ وٓ ٞعيٙٝ تط ثٝ ٔٙبثغ 

...ٌٕطوي ٚ 



پيكطاٖ ٞبي انّي خٟت حطوت ثطزاض ثٝ ٚضؼيت ٚعّٛة

السأبت زض ٘بحيٝ اَٚ ( اِف
زض ذهٛني ؾبظي ٞبي ثبلي ٔب٘سٜ   FDIٔكبضوت زازٖ •

ثب تغييط ضٚيىطز اظ زضآٔسظايي نطف، ثٝ تدسيس ؾبذتبض ثٍٙبٜ  •
ٞب ٚ اضتمبء تٛاٖ ضلبثتي

ثطاي اضتمبي تٛاٖ ضلبثتي ٚاحسٞبي   FDIثٟطٜ ثطزٖ اظ •
.ٚاٌصاض قسٜ ثٝ قجٝ زِٚتي ٞب

يب ) تؼٟس ثّٙسٔست تبٔيٗ ذٛضانثٝ خبي ؾٟٕيٝ ثٙسي، اضائٝ •
نطفب زض  ( ٔبزٜ ٔؼس٘ي، ٔٛاز اِٚيٝ زاذّي، يب وبالي پتطٚقيٕي

اضائٝ ترفيف زض ذٛضان يب ٔٛاز ثٝ   لجبَ ػّٕىطز نبزضاتي؛
٘ؿجت ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض پبييٗ زؾت، ايدبز اضظـ افعٚزٜ ٚ 

نبزضات



پيكطاٖ ٞبي انّي خٟت حطوت ثطزاض ثٝ ٚضؼيت ٚعّٛة
السأبت زض ٘بحيٝ زْٚ( ة

ػالئٓ ٔثجت ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ  ٚخٟٝ ؾبظي، اضؾبَ خٟت السأبتي •
:  ذبضخي ٚ زٔيسٖ ضٚحيٝ خسيس زض ؾبظٔبٖ ٞبي شيطثظ

ايدبز يه وٕيتٝ اخطايي ٔٛلت قكٕبٞٝ ظيط ٘ظط ٔؼبٖٚ اَٚ يب  . 1
ٔؼبٖٚ اخطايي ضئيؽ خٕٟٛض ثطاي ٟ٘بيي وطزٖ تهٕيٕبت زض ٔٛضز 

٘ٛقبة، ٘ؿبخي ٔبظ٘سضاٖ،  )ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبي ذبضخي ٔؼضُ زاض 
...( ، ٚ WTD ،ACLآة قيطيٗ وٗ 

ثب   JVفطاذٛاٖ ثٝ ثب٘ه ٞبي ذهٛني ثطاي ٔصاوطٜ خٟت ايدبز . 2
يه ثب٘ه ثيٗ إِّّي ثطاي حضٛض زض ايطاٖ، ٚ ا٘تربة ثٟتطيٗ پيكٟٙبز  

يب پيكٟٙبزٞب 
ٔصاوطات فكطزٜ ثٝ ٚيػٜ ثب ٟ٘بزٞبي ٔطتجظ ثب ضتجٝ ثٙسي  ا٘دبْ . 3

الظْ ثطاي اضتمب  ؾبظي ظٔيٙٝثطاي ضيؿه ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض اضٚپب 
ٞبٔؼٙبزاض ضتجٝ وكٛض ثٝ لجُ اظ زٚضاٖ  زِٚت ٟ٘ٓ زض ٌعاضـ 



پيكطاٖ ٞبي انّي خٟت حطوت ثطزاض ثٝ ٚضؼيت ٚعّٛة
السأبت زض ٘بحيٝ زْٚ( ة

ٕٞطاٜ ثب ٔحهَٛ خسيس، قطٚع ثب حسالّي اظ  JV: ضاٞجطز ثبظاض زض لجبَ•
، ٚ اظ نبزضات، ٚ ؾپؽ اضائٝ ٔكٛق ثطاي ا٘تمبَ %(65)زاذّي ؾبظي 

  R&Dتىِٙٛٛغي، تٛؾؼٝ نبزضات، عطاحي ٚ 

ٚ اػالْ اِٚٛيت ٞبي ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي ٚ ٘حٜٛ ٔغّٛة    قٙبؾبيي •
ؾبظٔبٖ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض ا٘تظبض اػالْ اِٚٛيت  )خصة ٚ ٕٞىبضي ثب آٟ٘ب 

(.   ٞبي نٕت ٚ زيٍط زؾتٍبٜ ٞب

،  JVيه ازاضٜ وُ يب زفتط ثطاي تؼييٗ ضٛاثظ، تسٚيٗ اٍِٛٞبي ايدبز •
ٕٞبًٞٙ وطزٖ ٔمطضات خٟت تجسيُ تدبضت ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي، ٚ ٘ظبضت 

....زض ظٔيٙٝ زاذّي ؾبظي يب اضظـ افعٚزٜ  FDIترههي ثط تؼٟسات 

ثط٘بٔٝ ٞبي ٔكرم ثطاي ايدبز ٞبِٝ حَٛ چٙسّٔيتي ٞبيي وٝ  تسٚيٗ •
حضٛض پيسا ٔي وٙٙس ثب ٞسف   تٛإ٘ٙس ؾبظي ثٍٙبٜ ٞبي زاذّي  



پيكطاٖ ٞبي انّي خٟت حطوت ثطزاض ثٝ ٚضؼيت ٚعّٛة
السأبت زض ٘بحيٝ ؾْٛ( ة
 ثىبض ثطزٖ زيپّٕبؾي فٙبٚضي فؼبال٘ٝ زض نٙبيغ ٔٙترت ثب اضظـ افعٚزٜ ثبال•

ثطاي خصة قطوت ٞبي                ..(اظ خّٕٝ قيٕيبيي، ثيٛفبضٔب، ٘طْ افعاض ٚ )
ثيٗ إِّّي زض ايٗ حٛظٜ ٞب ثب اضائٝ حساوثط ٔكٛق ٞب ٚ ثسٖٚ اِعأبت 

ػّٕىطزي

اضائٝ ٔكٛق ٞبي حساوثطي ثب ثطاي ٕٞىبضي فٙبٚضي قطوت ٞبي ٞبي ته  •
ثيٗ إِّّي ثب تبٔيٗ وٙٙسٌبٖ زاذّي ٚ قطوت ٞبي زا٘ف ثٙيبٖ ٔٙترت

تكٛيك ذطيس ِيؿب٘ؽ ٚ پتٙت تٛؾظ قطوت ٞبي زاذّي زض وٙبض ذطيس •
تدٟيعات ؾرت افعاضي



:ا٘ٛاع ٔكٛق ٞب        ♠
ٔطتجظ ثب لٛا٘يٗ ؾطٔبيٝ ٌصاضي )ٔكٛق ٞبي ٔمطضاتي •

اظ خّٕٝ تؿٟيُ ٚضٚز، فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ اِعأبت (: ذبضخي
ٔحيغي

زؾتطؾي ثٝ تؿٟيالت، ٚاْ ٞب ٚ اػتجبضات، : ٔكٛق ٞبي ٔبِي•
...  تبٔيٗ وُ يب ثركي اظ ظيطؾبذت ٞب، آٔٛظـ ٘يطٚي وبض

وبٞف ٘طخ ٔبِيبت ثٍٙبٜ اظ خّٕٝ : ٔكٛق ٞبي ٔبِيبتي•
وبٞف ٘طخ ٔبِيبت ثط زضآٔس، ٔؼبفيت ٞب، أتيبظات ٔبِيبتي 

ٔطتجظ ثب ٔٙبعك ذبل
   ٚاضزات تدٟيعات، نبزضات :ٔكٛق ٞبي ٌٕطوي•
ٔطالجت پؽ اظ ؾطٔبيٝ ٌصاضي :ٔكٛق ٞبي غيطٔبِيبتي•



ا٘تربة ٔتغيطٞبي ٔٙبؾت خٟت عطاحي ثؿتٝ ٞبي تكٛيمي

ٔميبؼ ؾطٔبيٝ ٌصاضي•
ضقتٝ فؼبِيت•
تٛؾؼٝ ٔٙغمٝ اي•
ػّٕىطز زض ايدبز اقتغبَ•
ػّٕىطز نبزضاتي•
تٛؾؼٝ ظ٘ديطٜ اضظـ•
ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبي ٔدسز•
تحميك ٚ تٛؾؼٝ•
آٚضزٜ ؾطٔبيٝ ٌصاض ذبضخي•
ٔكبضوت زض تطويت ؾٟبْ•
ٔجسا ؾطٔبيٝ ٌصاضي•
ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔكتطن•
ازغبْ ٚ اوتؿبة•
زٚؾتساض ٔحيظ ظيؿت•

زض   FDIتٙبؾت ثب اٞساف خصة •
اؾٙبز ثبالزؾتي

تٙبؾت ثب ٔٛلؼيت ٚ خبٕ٘بيي ايطاٖ  •
ؾيبؾتٍصاضي–زض چبضچٛة تٛؾؼٝ 

زض خٟت ثطعطف ؾبظي •
ٔحسٚزيت ٞبي ٌصاض

أىبٖ پصيطي حمٛلي ٚ لب٘ٛ٘ي•
پيكيٙٝ زض چبضچٛة حمٛلي ٚ •

لب٘ٛ٘ي
تٕبيُ ؾطٔبيٝ ٌصاض ذبضخي ثٝ ايٗ  •

ٔكٛق

ٔتغيطٞبي احهب قسٜ   ا٘تربة ٔتغيطٞب ٔؼيبضٞبي



ٔتغيطٞبي ا٘تربثي ٚ ثؿتٝ ٞبي تكٛيمي

ضقتٝ فؼبِيت•
تٛؾؼٝ ٔٙغمٝ اي•
تٛؾؼٝ ظ٘ديطٜ اضظـ•
ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔدسز•
ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔكتطن•

ثؿتٝ ٞبي تكٛيمي
ثؿتٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي  1)

اؾتطاتػيه،
ثؿتٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي   2)

ٔدسز،  
ثؿتٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي  3)

ٔكتطن،
ثؿتٝ تٛؾؼٝ ظ٘ديطٜ  4)

اضظـ
ثؿتٝ تجسيُ تدبضت ثٝ   5)

ؾطٔبيٝ ٌصاضي  



ثؿتٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي اؾتطاتػيه: ٔثبَ
ٞسفٍيطي ضقتٝ ٞبي ذبل ثطاي حساوثط ٕ٘ٛزٖ وبضايي ٚ اثطثركي  •

ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي
ٔعيت ٘ؿجي، فٙبٚضي : حٛظٜ ٞبي ٔٛضز تبويس ثط اؾبؼ ٔغبِؼبت تغجيمي•

پيكطفتٝ، ٔطتجظ ثب أٙيت التهبزي ٚ ّٔي

ٚيػٌي ٞبي ثؿتٝ تكٛيمي٘ٛع ٔكٛق

ٔبِي
يب نٙسٚق )نٙسٚق تٛؾؼٝ ّٔي اظٔحُ پبييٗ ثٟطٜ  بث %30تب ؾمفاػغبء ٚاْ 

ثطاي ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض نٙبيغ تىِٙٛٛغي ثبال ٚ زا٘ف ثٙيبٖ( ٘ٛآٚضي

ٔبِيبتي

 ثرف زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثطاي  ؾبَ 5 ٔست ثطاي %100 ٔبِيبتي ٔؼبفيت
  ٔحٛض ٔٙجغ نٙبيغ زؾت پبييٗ

 ؾبذت زض  ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثطاي  ؾبَ 5 ٔست ثطاي %100 ٔبِيبتي ٔؼبفيت
  ٔحٛض ٔٙجغ نٙبيغ ثبالزؾتي ذسٔبت ٚ آالت ٔبقيٗ ٚ تدٟيعات

 نٙبيغ زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثطاي ؾبَ 5 ٔست ثطاي %100 ٔبِيبتي ٔؼبفيت
Hi  ثبال تىِٙٛٛغي Tech

ٌٕطوي

ٔؼبفيت ٌٕطوي ٚضٚز تدٟيعات ٚ تىِٙٛٛغي پيكطفتٝ ثطاي ؾطٔبيٝ ٌصاضي 
زض نٙبيغ تىِٙٛٛغي ثبال ٚ زا٘ف ثٙيبٖ 

ٔؼبفيت ٌٕطوي ٚضٚز تىِٙٛٛغي ٞبي پيكطفتٝ زض خٟت ثٟجٛز ثٟطٜ ٚضي 
ٔٙجغ ٔحٛض نٙبيغزض 



ثؿتٝ تجسيُ تدبضت ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي: ٔثبَ 
ٔدٕٛػٝ اي اظ ؾيبؾت ٞبي تؼطفٝ اي ٚ تكٛيمي ثؿتٝ ثٝ نٙؼت  •

ٔٛضز٘ظط ثطاي تطغيت قطوت ٞبي ثعضي خٟب٘ي وٝ ؾبَ ٞبؾت  
.  زض ايطاٖ فؼبِيت تدبضي زاض٘س ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض وكٛض

ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثطاي  ”قٙبؾبيي آؾتب٘ة آ٘چٝ ٔه وٙعي ثٝ ٘بْ •
ػٙٛاٖ ٔي وٙس،    (tariff jumping FDI)“ پطٞيع اظ تؼطفٝ

عطاحي تؼطفٝ ٞب ثطاي قطٚع فؼبِيت ايٗ ثٍٙبٜ ٞب زض لبِت  
ٔٛ٘تبغ ثٝ خبي ٚاضزات ٔحهَٛ  

تؼطفٝ پبييٗ تط ثطاي ٚضٚز لغؼبت ٘ؿجت ثٝ ٚاضزات ٔحهَٛ•
ٔطحّٝ ثؼسي، اضائٝ ٔكٛق ٞبيي ثطاي ػٕك ثركيسٖ ثٝ زاذّي •

  ؾبظي ٚ تٛؾؼٝ ظ٘ديطٜ تبٔيٗ

.R&Dاضائٝ ٔكٛق ثطاي ا٘تمبَ تىِٙٛٛغي، نبزضات، ٚ ا٘دبْ •



ثطٌعاضي وبضٌبٜ ٞب ٚ اذص ٘ظطات ؾبظٔبٖ ٞبي  ضطٚضت
شيطثظ ٔب٘ٙس ؾبظٔبٖ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٚ وٕه ٞبي 

التهبزي ٚ فٙي ايطاٖ، ؾبظٔبٖ أٛض ٔبِيبتي، ٌٕطن، 
نٙسٚق تٛؾؼٝ ّٔي، نٙسٚق ٘ٛآٚضي ٚ قىٛفبيي، ٔؼبٚ٘ت 

ػّٕي ٚ فٙبٚضي ضيبؾت خٕٟٛضي، پبضن ٞب ٚ قٟطن 
فٙبٚضي ٚ زيٍط اضٌبٖ ٞبي شيطثظ خٟت  -ٞبي نٙؼتي

چىف وبضي ثؿتٝ ٞبي پيكٟٙبزي


