" -2-2جذول حمايتهاي قانوني اس كاربزي هاي قابل اعطاء به بناهاي تاريخي "

1

ثب ٧سه ّ ِٞث ٦سطٝبيٕ ٦صاضا ٟزض اٝط احيبء اٝبّ ٠تبضيري  ٣ىطٖ٢٧ي خساٙ٣ي ثطاي ٝقطىي حٞبيت ٧بي ٍب١٤١ي ٤ٝخ٤ز اظ ايدبز
ّبضثطي٧بي ٝرتٚو ت٤سظ ٝقب١٣ت ى٢ي  ٣اخطايي ظ١س ً٣احيبء خٞـ آ٣ضي  ٣تس٣يٕ ٠طزيس٥است .زض اي ٠خسا ٗ٣حٞبيت ٧بي
ٍب١٤١ي ٤ٝخ٤ز اف ٜاظ حٞبيت ٧بي فب ٛسبظٝبٝ ٟيطاث ىطٖ٢٧ي ثطاي ّٚي ٦ث٢ب٧بي تبضيري  ٣حٞبيت ٧بي ذبظ زستٖب٨٧بي زٙ٣تي
ٝرتٚو ثطاي ّبضثطي٧بي ٕ١٤بٕٝ ٟ٤قطىي ضس٥ا١س.
ايٕ ٠ط٧٥٣ب ٝغبثٌ عجَ ٦ث٢سي ٝقطىي ضس ٥زض ّتبثچٝ ٦بتطيس ّبضثطي ٧بي ٍبث٘ افغبء ث ٦اٝبّ ٠تبضيري

– ىطٖ٢٧ي اظ ثست٦

حٞبيتي اظ ٝبْٙي ٣ ٠سطٝبيٕ٦صاضا ٟت٢ؾي ٜضس٥ا١س.

2

 -1-2-2كاربزي تجاري

رديف

حمايتهاي قانوني

تسهيالت

1

١ب٤١ايي س٢تي ٣
ميط س٢تي
حدي ٣ ٜميط
حديٜ

ذ٤ززاضي اظ ٝغبٙج ٦خطائٝ ٜطث٤ط
ثٝ ٦بز 100 ٥اظ ٝغبٙج ٦ف٤اضض
پصيط ،٥پبضّي ٣ ٔ٢تٙ٤يس ت٤سظ
ض٨طزاضي ث ٦ص٤ضت ٝطط٣ط زض
ص٤ضت تنييط ضن٘ ّٚيٝ ٦غبٙجبت
ض٨طزاضي پطزاذت ٝيض٤ز.

2

ثبظاضچ٣ ٦
ض٨طُ
ص٢بيـ زستي

ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ استبٟ
ٝي ٕطزز خ٨ت ا١دبٛ
تبٝي٠
ٝغبٙقبت  ٣ىطا ٜ٧سبذت٠
ظيطسبذت٨بي الظٛ

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض
ىبضس 1386/2/11

3

زْ٧س ٥ص٢بيـ
زستي

اذتصبظ ٝجٚل ثيست  ٣پ٢ح
ٝيٚيبضز ضيبٗ خ٨ت ٝظاٙق ٣ ٦ايدبز
ظيطسبذت٨بي زْ٧س ٥ص٢بيـ زستي

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض
استبٓ ٟيال1385/12/09 ٟ

4

حوسه عمل

نوع

مصوب

مجزي

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط ت٨طاٟ
ضٞبض٥
160-622-2884
٤ٝضخ 1384/2/21

٣ظاضت اٍتصبز ٣
زاضايي

ت٨طاٟ

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي
ىبضس
استب١ساضي

ىبضس

ٝيطاثىطٖ٢٧ي
سبظٝبٟ
ٝسيطيت
ثط١ب٦ٝضيعي
ّط٤ض
استب١ساضي

آستبضا،ا١عٙي
ضضت،ى،٠ٝ٤
ال٧يدب،ٟتبٗ
ش،
صٝ٤ق ٦سطا

احساث ض٨طُ
 ٣ثبظاضچ ٦ص٢بيـ
زستي

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض
استب ٟاضزثي٘ 1386/9/1

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي
اضزثي٘

5

ثبظاض ثعضٓ
ّطٝبٟ

اذتصبظ ٝجٚل ٝجٚل يِ ٝيٚيبضز ٣
ز٣يست ٝيٚي ٟ٤ضيبٗ اظ ٝح٘
ضزيو 33010خ٨ت ٝغبٙق٦
ٝ،طٝت  ٣ثبظسبظي ثبظاض ثعضٓ
ّطٝبٝ ٣ ٟد٤ٞف٧ ٦بي ٣اثست٦

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض
استبّ ٟطٝبٟ
22/02/1386

6

ثبظاضذ ٥ص٢بيـ
زستي

ايدبز ثبظاضچ ٦ص٢بيـ زستي زض
ثبظاض ٍسي ٜث٤ض٨ط

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض
استبّ ٟطٝبٟ
11/11/1386

سبظٝبٝ ٟيطاث
ىطٖ٢٧ي

7

تدبضي -
ذسٝبتي

فس ٛاذص ٧ط ٤١ؿ ف٤اضض  ٣زضيبىت
٧عي ٦٢خ٨ت صس٣ض ٝد٤ظ سبذت
تدبضي  ٣ذسٝبتي خ٨ت احساث ٣
ثبظسبضي سيٞ٢ب  ٣تبالض ٟٝبيص ٣
ٝدتٞـ ىطٖ٢٧ي ٝ -د٤ظ سبذت
تدبضي  -حساّثط ٝقبزٗ ظضثطث٢بي
سب٨٢ٙبي ٞ١بيص

ٝص٤ث٧ ٦ئيت ٣ظيطاٟ
/27892ت-٥ 33408
٤ٝضخ  1384/05/8ث ٦است٢بز
ث٢س ج ٝبز 161٥ثط١ب ٦ٝچ٨بضٛ
ت٤سق٦

ض٨طزاضي٨ب

حٞبيت ٝ ٣سبفست ٝبٙي ث٦
سبظٝب٧ ٟبي ميطز٢ٙ٣ي  ٣اضربظ
زض خ٨ت ثطپبيي ّبضٕب٧ ٥بي
٢٧ط٧بي س٢تي

ٝص٤ث٧ ٦ئيت ٣ظيطاٟ
/27855ت٣ٛ -٥33407ضخ
 1384/05/08ث ٦است٢بز ث٢س
ج ٝبز 105٥ثط١ب ٦ٝچ٨بضٛ
ت٤سق٦

8

ّبضٕب٧٥بي
٢٧ط٧بي س٢تي

ملي

محلي

اضزثي٘

ّطٝبٟ

ث٤ض٨ط

۞

ض٤ضا٧بي
اسالٝي ض٨ط ٣

۞

ض٣ستب

3

حمايتهاي قانوني

رديف

حوسه عمل

تسهيالت

9

ٝدتٞـ ٍبٙي ثبىي

ٝقبه اظ ف٤اضض ٝ ٣بٙيبت ثط تٙ٤يس
ىط٣ش  ٣صبزضات

10

ٝدتٞـ ٍبٙي ثبىي

تحت پ٤ضص ثي ٦ٞزضٝبٍ ٟطاضزازٟ
ثبى٢سٕب ٟضبم٘ زض ٝدتٞـ٧بي
ٍبٙيثبىي ت٤سظ سبظٝب ٟثي ٦ٞذسٝبت
زضٝب١ي

11

ّبضٕب٨٧بي ىطش
زستجبىت  ٣ص٢بيـ زستي
 ٣ضطّت٨بي تقب١٣ي ٣
اتحبزي٧٦بي تٙ٤يسي
ٝطث٤ع٦

ٝقبه اظ ٝبٙيبت

12

٢٧ط٢ٝسا٣ ٟصبحجبٟ
ٝطبم٘ س٢تي  ٣ثٝ٤ي ٣
ّبضٕب٧٥بي ٢٧ط٧بي
س٢تي

13

ثبظاضچ٣ ٦ض٨طُ ظ١بيـ -
زستي

ا١دبٝ ٛغبٙقبت  ٣ىطا ٜ٧سبذت٠
ظيطسبذت٧بي الظ ٛخ٨ت ايدبز
ثبظاضچ٣ ٦ض٨طُ ص٢بيـزستي
تإٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ
استب١ساضي

14

اذص ٝد٤ظ ىقبٙيت ٧بي
اٍتصبزي

زض ذص٤ظ ىقبٙيت٨بيي ّ١ ٦يبظ٢ٝس
ٝد٤ظ اظ زستٖب٨٧بي ٝرتٚي٢س زستٖب٥
اصٚي ٣ؽييٝ ٦سيطيت يْپبضچ،٦
ٞ٧بٖ٢٧ي  ٣ازاض ٥ا٤ٝض ؤذص  ٣تْٞي٘ ٣
صس٣ض ٝد٤ظ ضا ثطف٨س ٥ذ٤ا٧س زاضت.

ٝبزٍ70 ٥ب ٟ٤١ثط١ب ٦ٝپ٢دٜ
ت٤سق ٦خ٤٨ٞضي اسالٝي
ايطاٟ

15

صبزضات ّبال٧بي ميط
١يتي

اذص ٧طٕٝ ٦١٤بٙيبت  ٣ف٤اضض اظ
صبزضات ّبال٧بي ميط١يتي  ٣ذسٝبت
زض ع ٗ٤ثط١ب٤٢ٞٝ ٦ٝؿ است.

ث٢س ة ٝبزٍ 104 ٥بٟ٤١
ثط١ب ٦ٝپ٢د ٜت٤سق٦
خ٤٨ٞضي اسالٝي ايطاٟ

۞

16

صبزضات ّبال

صبزضات ّبال٧ب  ٣ذسٝبت اظ اذص
٧طٕٝ ٦١٤د٤ظ ث ٦استث٢بء استب١ساضز٧بي
اخجبضي ٤ٕ ٣ا٧ي٧بي ٝطس ٛ٤زض
تدبضت ثي٠ا٤ٝ ٘ٚٞٙضز زضذ٤است
ذطيساضاٝ ٟقبه است.

ث٢س ج تجصطٝ 3 ٥بز104 ٥
ٍب ٟ٤١ثط١ب ٦ٝپ٢د ٜت٤سق٦
خ٤٨ٞضي اسالٝي ايطاٟ

۞

17

ضطّت٨بي تقب١٣ي
ض٣ستبيي ،فطبيطي،
ّطب٣ضظي ،صيبزا،ٟ
ّبضٕطيّ ،بض٢ٝسي،
زا١طد٤يب ٣ ٟزا١ص
آ٤ٝظاٟ

صس زض صس زضآٝس ٝقبه اظ ٝبٙيبت

نوع

مصوب
ٝدٚس ض٤ضاي اسالٝي

ٝدٚس ض٤ضاي اسالٝي

حٞبيت ٝ ٣سبفست ى٢يّ،بضض٢بسي ٣
ٝبٙي  ٣اخطايي ١سجت ث٢٧ ٦ط٢ٝساٟ
صبحجبٝ ٟطبم٘ س٢تي  ٣ثٝ٤ي ٣
ّبضٕب٧٥بي ٢٧ط٧بي س٢تي ٝستَط
زضثبىت٧بي تبضيري

ٝبزٍ 142 ٥بٝ ٟ٤١بٙيبت٨بي
ٝستَيٜ

ٝص٤ث٧ ٦ئيت ٣ظيطاٟ
33410ت-٥ 27903/
٤ٝضخ  08/05/1384ث٦
است٢بز ث٢س ج ٝبز166٥
ثط١ب ٦ٝچ٨بض ٛت٤سق٦

مجزي
٣ظاضت اٍتصبز
 ٣ا٤ٝض زاضايي
٣ظاضت اٍتصبز
 ٣ا٤ٝض زاضايي

٣ظاضت اٍتصبز
 ٣ا٤ٝض زاضايي

ض٨طزاضي٧ب

ملي

محلي

۞

۞

۞

۞

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض
استبّ ٟطٝبٟ

ّطٝبٟ

1386/02/22ضٞبض٥
24793/37293

ٝبزٍ 133 ٥بٝ ٟ٤١بٙيبت٨بي
ٝستَيٜ

ّٚي ٦زستٖب٥
٧بي زٙ٣تي

۞

۞
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 -2-2-2كاربزي آموسشي

رديف

حمايتهاي قانوني
تسهيالت

1

ٝساضسميط ا١تيبفي

زضآٝس حبص٘ اظ تقٚي ٣ ٜتطثيت ٝقبه اظ ٝبٙيبت

2

آ٤ٝظش  ٣پط٣ضش

ٝقبه اظ پطزاذت حٌ ا١طقبة  ٣حٌ اٝتيبظ آة،
ثطً ،تٚيٕ ٣ ٠بظ

ٍب ٟ٤١چ٨بض ٛت٤سق٦

3

آ٤ٝظضٖب٧٥بي
ى٢ي  ٣حطى٦اي آظاز

ٝط ٗ٤ٞزضيبىت تس٨يالت اظ ص٢س٨ٝ ً٣ط ضضب-
آ٤ٝظضٖب٧٥بي ى٢ي  ٣حطى٦اي آظاز زض ضضت-٦
٧بي ص٢قتي ّ ٣طب٣ضظي حساّثط  %40اظ
افتجبض استب -ٟزض ضضت٧٦بي ٨ٝبضت٧بي
پيططىت ٦حساّثط  %20اظّ٘ افتجبض استب- ٟ
ضضت٧٦بي ى٢ب٣ضي اعالفبت  ٣ا٤ٝضٝبٙي ٣
ثبظضٕب١ي  %15اظ افتجبض استب ٟسبيط ضضت٧ ٦ب
 %5اظ افتجبض استب.. ٣ ٟ

تيب١ٜ٧ب ٦ٝص٢سً٣
٨ٝطضضب ضٞبض٥
 100/87/28156ث٦
تبضيد 1387/12/20

4

ايدبز ثبظاضچ- ٦
ض٨طُ  ٣زا١طٖب٥
ترصصي ص٢بيـ
زستي

ايدبز ثبظاضچ - ٦ض٨طُ  ٣زا١طٖب ٥ترصصي
ص٢بيـ زستي ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ اظ عطيٌ
استب١ساضي تبٝيٝ ٠ي ض٤ز

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زض استب ٟاصي٨بٟ
1386/03/22

5

٨ٝسّ٤زُ

تقٝ 7 ٌٚيٚي ٟ٤ثطاي ثبظسبظي ٨ٝسّ٤زُ٧بي
٤ٝخ٤ز زض ض٣ستب٧ب  ٣يب ض٨ط٧بيي ّّٞ ٦تط اظ
٧ 20عاض ١يط خٞقيت زاضت ٣ ٦ضطايظ ٢ٝغجٌ ثب
ٍ٤ا١ي ٠ث٢يبز ٝسْ ٠ضا زاضا ثبض٢س

6

٧ٛسّ٤زُ

ٝقبه اظ ٝبٙيبت ثط زضآٝس إط ز ٥زضصس اظ
ٝسزخ٤يبٝ ٟقطىي ضس ٥ت٤سظ ث٨عيستي ضا ث-٦
ّبضٕيط١س

7

٨ٝسّ٤زُ

ٝقبه اظ ٝبٙيبت زض ص٤ضتيْ ٦زض ٢ٝبعٌ ّٞتط
ت٤سق ٦يبىتٝ ٣ ٦حط ٛ٣ثبض٢س

حوسه عمل

نوع

مصوب
ٝبزٍ 134 ٥بٟ٤١
ٝبٙيبت ٝستَيٜ
( ٝقبىيت٧بي
ٝبٙيبتي)

۞

۞

سبظٝب ٟث٨عيستي
ّط٤ض

مجزي

زىتط ٝاسسبت
ّبضآ٤ٝظي آظاز
(سبظٝب ٟى٢ي ٣
حطى٦اي ) – ص٢سً٣
٨ٝطضضب

ملي

۞

٣ظاضت ف ٛ٤ٚتحَيَبت
 ٣ى٢أ٣ضي-استب١ساضي-
سبظٝبٝ ٟسيطيت
٣ثط١ب٦ٝضيعي
ٝيطاث ىطٖ٢٧ي
اصي٨بٟ

٣ظاضت اٍتصبز  ٣ا٤ٝض
زاضايي

ٍبٟ٤١

محلي

اصي٨بٟ

۞

۞

ثط١ب ٦ٝز ٛ٣ت٤سق٦

ٝبزٍ 134 ٥بٟ٤١

سبظٝب ٟا٤ٝض ٝبٙيبتي

ٝبٙيبت٨بي ٝستَيٜ

ّط٤ض

۞

5

رديف

تسهيالت

8

ٝطاّع ميطزٙ٣تي (ض٣ظا٣ ٦١
ضجب ٦١ض٣ظي)٨ٖ١ساضي ،ذسٝبت
ت٤ا١جرطي  ٣آ٤ٝظضي  ٣حطى٦
آ٤ٝظي ٝق٤ٚالٟ

9

ٝساضس ٝ ٣طاّع پط٣ضضي
ميطزٙ٣تي

10

تدبضي سبظي زا١ص  ٣ى٢ب٣ضي-
ضا٥ا١ساظي ٝطاّع ضضس ٣
پبضّ٨بي ف ٣ ٜٚى٢ب٣ضي اظ
عطيٌ ثرص ميطزٙ٣تي

11

ثجت اذتطافبت

12

ٍطاضزاز ٟتد٨يعات پژ٧٣طي
زض اذتيبض ٤ٝسسبت زا١ص
ث٢يبٟ

حمايتهاي قانوني
نوع
تق٧ ٌٚعي( ٦٢يبضا )٦١پطزاذتي سبظٝبٟ
ث٨عيستي ّط٤ض  ٦ٞ٧سب ٦ٙثب ت٤خ ٦ث١ ٦طخ تٞبٛ
ضس ٥ذسٝبت  ٣ت٣ض ٛسبال٦١

تإٝي١ %50 ٠يبظ ٝبٙي ٝاسسبٝ ٟساضس ٣
ٝطاّع پط٣ضضي ميطزٙ٣تي ّ ٦اظ ّبضّ٢بٟ
آ٤ٝظش  ٣پط٣ضش ٧ست٢س خ٨ت ت٨ي ٦ىضبي
آ٤ٝظضي  ٣پط٣ضضي  ٣تإٝي ٠تد٨يعات ٣
اْٝب١بت ٤ٝضز ١يبظ ث ٦ص٤ضت ٣اٍ ٛطضاٙحس٣ ٦٢
ثطاي سبيط اضربظ اظ زيٖط ٢ٝبثـ افتجبضات
ثبْ١ي تإٝيٞ١ ٠بي٢سّ /بضّ٢ب ٟتٞبٍ٣ٛت  ٣پبض-٥
ٍ٣ت اظ ثي ٦ٞتإٝي ٠اختٞبفي ثطذ٤ضزاض ٝيض١٤س
حٞبيت ٝبٙي  ٣تس٨ي٘ ضْٕ٘يطي  ٣ت٤سق٦
ضطّت٨بي ّ٤چِ ٝ ٣ت٤سظ ذص٤صي ٣
تقب١٣ي ّ ٦زض ظٝي ٦٢تدبضيسبظي زا١ص ٣
ى٢ب٣ضي ث٣ ٦يژ ٥تٙ٤يس ٝحص٤الت ٝجت٢ي ثط
ى٢ب٣ضي٧بي پيططىت ٣ ٦صبزضات ذسٝبت ى٢ي ٣
٢٨ٝسسي ىقبٙيت ٝيّ٢٢س ١ ٣يع حٞبيت اظ
ضا٥ا١ساظي ٝطاّع ضضس  ٣پبضّ٨بي ف ٣ ٜٚى٢ب٣ضي
اظ عطيٌ ثرص ميطزٙ٣تي
تإٝي ٣ ٠پطزاذت ثرطي اظ ٧عي ٦٢ثجت
اذتطافبت ،تٙ٤يس زا١ص ى٢ي  ٣حٞبيت ٝبٙي اظ
تٙ٤يسّ٢٢سٕب ٟثطاي ذطيس زا١ص ى٢ي  ٣اٝتياظ
اذتطافبت
زستٖب٨٧بي اخطائي ْٚٝي٢س اْٝب١بت ٣
تد٨يعات پژ٧٣طي  ٣تحَيَبتي ،آظٝبيطٖب٨٧ب ٣
ّبضٕب٨٧ب ضا ثب ١طخ تطخيحي زض اذتيبض
ٝاسسبت  ٣ضطّت٨بي زا١صث٢يب٤ٝ ٟضز تإييس
ض٤ضاي فبٙي ف ،ٛ٤ٚتحَيَبت  ٣ى٢ب٣ضي زض
چ٨بضچ٤ة ٝص٤ث٧ ٦يإت ٣ظيطاٍ ٟطاض ز٢٧س.

حوسه عمل
مصوب

مجزي

ٍب ٟ٤١چ٨بضٛ

٣ظاضت اٍتصبز

ت٤سق٦

 ٣ا٤ٝض زاضايي

ملي

محلي

۞

ٝبزٍ 10 ٥بٟ٤١
تبسيس  ٣ازاض٥

ثب٨ْ١بي

ٝطاّع آ٤ٝظضي

ّط٤ض

۞

ميط زٙ٣تي

ث٢س ة ٝبز17 ٥
ٍب ٟ٤١ثط١ب٦ٝ
پ٢د ٜت٤سق٦
ىطٖ٢٧ي

۞

ث٢س ٝ ٣بز17 ٥
ٍب ٟ٤١ثط١ب٦ٝ
پ٢د ٜت٤سق٦

۞

ىطٖ٢٧ي
تجصط 1 ٥ث٢س ٣
ٝبزٍ 17 ٥بٟ٤١
ثط١ب ٦ٝپ٢دٜ
ت٤سق ٦ىطٖ٢٧ي

۞

6

رديف

 -3-2-2كاربزي خذماتي -اداري

حمايتهاي قانوني
تسهيالت

نوع

مصوب

حوسه عمل
مجزي

ملي

محلي

افغبي تس٨يالت ٝبٙي ث ٦سطٝبي٦
1

زىتط ذسٝبتي ٝسبىطتي  ٣خ٨بٖ١طزي

ٕصاضا ٟثرص ٕطزضٖطي خ٨ت
احساث  -ت٤سق - ٦اصالح ٣

سبظٝبٟ
ٝيطاثىطٖ٢٧ي

۞

ثبظسبظي  ٣تد٨يع
ضطّت٨بي تقب١٣ي ض٣ستبيي ،فطبيطي،
2

ّطب٣ضظي ،صيبزاّ ،ٟبضٕطي،
ّبض٢ٝسي ،زا١طد٤يب ٣ ٟزا١ص آ٤ٝظاٟ

ٝقبه اظ ٝبٙيبت

 ٣اتحبزي٧٦ب آ٨١ب

ٍب ٟ٤١چ٨بضٛ
ت٤سق٦

٣ظاضت ىط٣ ٔ٢٧
اضضبز اسالٝي –
٣ظاضت اٍتصبز ٣
ا٤ٝض زاضايي

۞

٣اٍـ زض ثبىت ٧بي ىطس٤ز ٥زض
3

٣احس٧بي تدبضي _ ازاضي  -ص٢قتي

َٝيبس ٝح ٣ ٦ٚذبضج اظ ضاست٧ ٦ب
 ٣ث٤ضس ٧بي ٝص٤ة ٝط%50 ٗ٤ٞ

۞

ٝقبىيت اظ پطزاذت ٧عي٧ ٦٢بي
صس٣ض پط٣اٝ ٦١يٕطز١س

7

رديف

 -4-2-2كاربزي تفزيحي  -ورسشي
حمايتهاي قانوني

تسهيالت

نوع

مصوب

1

ىقبٙيت٧بي ٣ضظضي

ّب٧ص ف٤اضض ۱۵ +زضصس ىضبي تدبضي

2

ىضب٧بي ٣ضظضي

سبٗ  75زض تقييٝ ٠يعا ٟحٌ ا١طقبة آ ة
ىَظ ٝسبحت افيب١ي ٤ٝضز ٝحبسجٍ ٦طاض ٝيٖيطز

3

ثبضٖب٨٧ب ٤ٝ ٣سسبت
٣ضظضي

4

ىضب٧ب  ٣اٝبّ٣ ٠ضظضي

5

ىضب٧ب  ٣اٝبّ٣ ٠ضظضي

6

٣ضظضٖب٥

7

ىضب٧ب  ٣اٝبّ٣ ٠ضظضي

ض٤ضاي اسالٝي
ض٨ط ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

ٍب ٟ٤١ث٤زخ ٦سبٗ
75

ت٤سق٦

افغبء تطاّ ٜتط٤يَي  -اذص ف٤اضض پصيط٥
ٝقبزٗ ٝ %5يعاٝ ٟبذص ىقٚي  -اذصؿ ٣اضض
تطاّ %20 ٜپبي ٦ث ٦ف٤٢ا ٟاٝتيبظ ٣يژ ٥زض ٤ٝضز
اٝبّ٢ي ّ ٦ث ٦ع٤ض ّب ٘ٝىضب٧بي افيب١ي صطىبً
خ٨ت ث٨ط٥ثطزاضي ضضت٧ ٦بي ٣ضظضي ايدبز ٣
٤ٝضز استيبزٍ ٥طاض ٝي ٕيطز٤ٝ( -اضز ثطاي اٝبّ٠
٣يژ ٥ثب٤١ا١ ٟصو ٝيعا ٟشّط ضسٝ ٥يٕطزز)

ّ ِٞثالف٤ض ث ٦ثرص ميطزٙ٣تي ثطاي سبذت
ٝد٤ٞف٧٦بي ٣ضظضي تب چ ٘٨زضصس اظ افتجبضات
ت ِٚٞزاضايي٧بي سطٝبي ٦اي ت٤سظ سبظٝبٟ
تطثيتثس١ي  ٣ضطّت ت٤سق٨ٖ١ ٣ ٦ساضي اٝبّ٠
٣ضظضي

حٞبيت ٝبٙي اظٝبْٙبٝ ٣ ٟتصطىب ٟآثبض اضظض٢ٞس
تبضيري  ٣ىطٖ٢٧ي ت٤سظ ض٤ضا٧بي اسالٝي
ض٨ط  ٣ض٣ستب

%180
ثطزاضي

مجزي
ض٨طزاضي

ٍب ٟ٤١چ٨بضٛ

ٝقبه اظ ف٤اضض

افغبي تطاّ ٜتط٤يَي ٝبظاز تب سَو
ٝبظاز ثط تطاّٝ ٜج٢ب صطىبً خ٨ت ث٨ط٥
٣ضظضي

حوسه عمل

٣ظاضت ١يط٣

ملي

محلي

۞

٣ظاضت
اٍتصبز ٣

۞

ا٤ٝض ازاضي

ض٤ضاي اسالٝي

ض٨طزاضي

ض٨ط ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

ث٢س  ٥تجصط16 ٥
ٍب ٟ٤١ث٤زخ ٦سبٗ
1386

سبظٝبٟ
تطثيت ثس١ي
 ضطّت٣
ت٤سق٦
٨ٖ١ساضي
اٝبّ٠
٣ضظضي

ٝص٤ث٧ ٦ئيت
٣ظيطاٟ
/27885ت
٤ٝ -٥ 33407ضخ
 1384/05/08ث٦
است٢بز ث٢س ج
ٝبز 166 ٥ثط١ب٦ٝ
چ٨بض ٛت٤سق٦

ض٤ضا٧بي
اسالٝي ض٨ط
 ٣ض٣ستب

ض٤ضاي اسالٝي
ض٨ط ت٨طا ٟضٞبض٥
-594-160
20105
/10/01
٤ٝضخ
1383

ض٨طزاضي
ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

۞

۞

ت٨طاٟ

8

رديف

حمايتهاي قانوني

تسهيالت

حوسه عمل

نوع

مصوب

8

ىضب٧ب  ٣اٝبّ٠
٣ضظضي

٣إصاضي ظٝي٧ ٠بي زضاذتيبض سبظٝب ٟظٝي٠
ض٨طي ثب ث٨بي ٍ %50يٞت ض٣ظ

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط
-160
ت٨طا ٟضٞبض٥
20105-594
٤ٝضخ1383/10/16

9

ىضب٧ب  ٣اٝبّ٠
٣ضظضي

اضائ ٦اٝتيبظات ٣يژ ٥اذتصبصي ىضب٧بي
خب١جي تط٤يَي ضب( ٘ٝتدبضي،خ زٝبتي ٣
( )%10خ٨ت
ازاضي)حساّثط ٝقبزٗ
ىضب٧بي سطپ٤ضيس ٣ ٥حساّثط ٝقبزٗ ()%5
زض ىضب٧بي ٣ضظضي ض٣ثبظٝت٢بست ثب سغح
٤١ ٣ؿ ىقبٙيت ٧بي ٣ضظضي ضب ٘ٝضضت٦
٧بي()...

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط
ت٨طا ٟضٞبض-20105 ٥
160-594
٤ٝضخ1383/10/16

ت٨طاٟ

10

ظ٣ضذب٧٦١ب

افغبي اْٝب ٟاستيبز ٥اظ ح زاّثط تس٨يالت
٣يژٝ ٥قبزٗ(ٝ )%10سبحت ىضبي اصٚي
٣ضظش(ٕ٤ز ظ٣ضذب ٣ ٦١ىضبي حبضي ٦اي
اعطاه آ ٦ّ) ٟزض ٍبٙت ىضب٧بي خب١جي
تط٤يَي ( ازاضي  ،تدبضي،ذسٝبتي ) زض
ّٚي٢ٝ ٦بعٌ ض٨ط ت٨طاٟ

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط
-160
ت٨طا ٟضٞبض٥
20105-594
٤ٝضخ1383/10/1

ت٨طاٟ

پطزاذت
11

%50

٧عي ٦٢تْٞي٘

ّ ِٞثالف٤ض ثطاي تْٞي٘ ٝطاّع ىطٖ٢٧ي

ٝطاّع ىطٖ٢٧ي،

٢٧ ٣طي

٢٧طي

مجزي

ملي

ض٨طزاضي
ت٨طاٟ

محلي

ت٨طاٟ

ض٨طزاضي
ت٨طاٟ

ث٢س اٙو ٝبزٍ 9 ٥بٟ٤١
پ٢د ٜت٤سق ٦ىطٖ٢٧ي

۞

،سيبسي ،اختٞبفي ايطاٟ

9
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 -5-2-2كاربزي پذيزايي

تسهيالت
ٝد٤ٞف٦

1

ذسٝبت ثي٠
ضا٧ي

حمايتهاي قانوني
نوع
تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ استب-ٟتبٝي٠
افتجبض ت٤سظ سبظٝبٝ ٟسيطيت  ٣ثط١ب ٦ٝضيعي
خ٨ت احساث ٝ 30د٤ٞف٦

مصوب

حوسه عمل
مجزي

ملي

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ

ضطّت ت٤سق٦

اصي٨بٟ

ٕطزضٖطي

محلي
اصي٨ب
ٟ

1386/03/22

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ استب-ٟتبٝي٠
افتثبض ت٤سظ سبظٝبٝ ٟسيطيت  ٣ثط١ب ٦ٝضيعي
خ٨ت ايدبز ظيطسبذت٨بي الظ ٛثطاي احساث
2

ٝد٤ٞف٦

ٝ 30د٤ٞف - ٦صس٣ض ض٣ازيس ز٧٣يت ٦اي

ذسٝبت ثي٠

ثطاي ٕطزضٖطا ٟذبضخي  -تبٝيٞ٢جٚل 15

ضا٧ي

ٝيٚيبضز ضيبٗ ث ٦ص٤ضت تس٨يالت يبضا ٦١اي
ثطاي سيصس ١يط اظ سبّ٢ي ٠ض٨طُٝ ،بس٦ٙ٤

٤ٝاىَت ٧ئيت

استب١ساضي  -سبٝبٟ

٣ظيطا ٟزض استبٟ

ٝسيطيت  ٣ثط١ب٦ٝ

ٕيالٟ

ضيعي ّط٤ض-ضطّت

1385/12/09

ت٤سقٕ ٦طزضٖطي

ٕيالٟ

 ٣ض٣ستب٧بي ا١ج ٣ ٥٤ث٤ي ٦ث ٦اظاء  ٥ض١يط ٝجٚل
ٝ 50يٚي ٟ٤ضيبٗ.
احساث ٝدتٞـ
3

ضىب٧ي ضا٧يبٟ
٤١ض
ٝد٤ٞف٦

4

ذسٝبت ثي٠
ضا٧ي

ٝد٤ٞف٦
5

ذسٝبت ثي٠
ضا٧ي

ٝد٤ٞف٦
6

ذسٝبت ثي٠
ضا٧ي

7

اذتصبظ ٝجٚل پ٢ح ٝيٚيبضز ضيبٗ خ٨ت
احساث ٝدتٞـ ضىب٧ي ضا٧يب٤١ ٟض ٨ٝطاٟ

خ٨بٖ١طزي

٣ظيطا ٟزض استبٟ
1386/9/24

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ استب-ٟتبٝي٠

٤ٝاىَت ٧ئيت

افتجبض ت٤سظ سبظٝبٝ ٟسيطيت  ٣ثط١ب ٦ٝضيعي

٣ظيطا ٟزض استبٟ

خ٨ت ايدبز ظيطسبذت٨بي الظ ٛثطاي احساث

ٕيالٟ

ٝ 30د٤ٞف٦

1386/03/22

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ  ٣آٝبز٥سبظي
ظٝي(٠تسغيح،زستطسي  ٣ميط )٥ت٤سظ
استب١ساضي  -تبٝي ٠افتجبض ت٤سظ سبظٝبٟ
ٝسيطيت  ٣ثط١ب ٦ٝضيعي خ٨ت ايدبز
ظيطسبذت٨بي الظ ٛزض ث٤زخ ٦سبٗ 1387
ثطاي احساث ٝ 10د٤ٞف٦
ىطا ٜ٧سبظي ظٝي٧ ٦٢بي الظ ٛزض خبز٧ ٥بي
ّط٤ض اظ عطيٌ افغبي ّ ٥ ِٞاي ثالف٤ض ٣
٣إصاضي اضاضي ٢ٝبثـ عجيقي

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ
يعز ٤ٝضخ
1386/01/29
ضٞبض٥
37018/11048
ث٢س ٝ 9بز28 ٥
ٍب ٟ٤١ثط١ب٦ٝ

٨ٝطاٟ

استب١ساضي  -سبٝبٟ
ٝسيطيت  ٣ثط١ب٦ٝ
ضيعي ّط٤ض-ضطّت
ت٤سقٕ ٦طزضٖطي

ٕيالٟ

سبظٝبٝ ٟيطاث
ىطٖ٢٧ي-
استب١ساضي -سبظٝبٟ
ٝسيطيت ثط١ب٦ٝضيعي
ضطّت ت٤سق٦
ٕطزضٖطي

يعز

۞

چ٨بض ٛت٤سق٦
تجصطٝ 3 ٥بز٥

تبسيسبت
ايطاٖ١طزي ٣

٤ٝاىَت ٧ئيت

سبظٝبٝ ٟيطاث
ىطٖ٢٧ي

ٝقبىيت اظ پطزاذت  50زضصس ٝبٙيبت

ٍ 132بٟ٤١

۞

ٝبٙيبت٨بي
ٝستَيٜ
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رديف

 -6-2-2كاربزي اقامتي

حمايتهاي قانوني

تسهيالت
نوع

ف٤اضض ثط اسبس تقطى ٦ص٢قتي -
1

2

تبسيسبت ٕطزضٖطي

ٝحبسج ٦تطاّ ٜثط ٝج٢بي  -٪200تبذيط
زض پطزاذت ف٤اضض تطاّٜ

٧ت٘ ٝ -ت٘ ٣ -احس
ذسٝبتي ثي ٠ضا٧ي

افغبي تس٨يالت ٝبٙي ث ٦سطٝبيٕ ٦صاضاٟ
ثرص ٕطزضٖطي خ٨ت احساث  -ت٤سق٦
 اصالح  ٣ثبظسبظي  ٣تد٨يعافغبي تس٨يالت ٝبٙي ث ٦سطٝبيٕ ٦صاضاٟ

3

ٞ٨ٝب١پصيط

4

ٝطّع اٍبٝتي خ٤ا١بٟ

ثرص ٕطزضٖطي خ٨ت احساث  -ت٤سق٦
 اصالح  ٣ثبظسبظي  ٣تد٨يعافغبي تس٨يالت ٝبٙي ث ٦سطٝبيٕ ٦صاضاٟ
ثرص ٓضزضٖطي خ٨ت احساث  -ت٤سق٦
 -اصالح  ٣ثبظسبظي  ٣تد٨يع

ٝطاّع ذ٤زپصيطايي (٧ت٘
5

آپبضتٞب-ٟپب١سي-ٟ٤
ظايطسطا )..٣

6

7

8

ّٞپيّ ٣ ٔ٢بض٣ا٧ٟب

9

٢ٝبعٌ ٕ ٦١٤ٞ١طزضٖطي

سبظٝبٝ ٟيطاث
ىطٖ٢٧ي

سبظٝبٝ ٟيطاث
ىطٖ٢٧ي

 -اصالح  ٣ثبظسبظي  ٣تد٨يع

ٕطزضٖطي ٝ -ح٤ع٦

تقغيالت)

ىطٖ٢٧ي

ىطٖ٢٧ي

 -اصالح  ٣ثبظسبظي  ٣تد٨يع

تيطيحي (ٝطاّع

سبظٝبٝ ٟيطاث

ثرص ٕطزضٖطي خ٨ت احساث  -ت٤سق٦

ثرص ٕطزضٖطي خ٨ت احساث  -ت٤سق٦

ٝطاّع سطٕطٝي ٣

ض٨ط ت٨طاٟ

سبظٝبٝ ٟيطاث

تيطخٖب - ٥اضزٕ٣ب٥

تيطيحي

ض٤ضاي اسالٝي

مجزي

ملي

ض٨طزاضي ت٨طاٟ

محلي
ت٨طاٟ

۞

۞

۞

افغبي تس٨يالت ٝبٙي ث ٦سطٝبيٕ ٦صاضاٟ

افغبي تس٨يالت ٝبٙي ث ٦سطٝبيٕ ٦صاضاٟ

ٝدبٝـ سيبحتي ٣

مصوب

حوسه عمل

افغبي تس٨يالت ٝبٙي ث ٦سطٝبيٕ ٦صاضاٟ
ثرص ٕطزضٖطي خ٨ت احساث  -ت٤سق٦
 اصالح  ٣ثبظسبظي  ٣تد٨يعافغبي تس٨يالت ٝبٙي ث ٦سطٝبيٕ ٦صاضاٟ
ثرص ٕطزضٖطي خ٨ت احساث  -ت٤سق٦
 اصالح  ٣ثبظسبظي  ٣تد٨يعسطٝبي ٕصاضاٟ
٥
افغبي تس٨يالت ٝبٙي ث٦
ثرص ٕطزضٖطي خ٨ت احساث  -ت٤سق٦
 -اصالح  ٣ثبظسبظي  ٣تد٨يع

سبظٝبٝ ٟيطاث
ىطٖ٢٧ي

سبظٝبٝ ٟيطاث
ىطٖ٢٧ي

سبظٝبٝ ٟيطاث
ىطٖ٢٧ي

سبظٝبٝ ٟيطاث
ىطٖ٢٧ي

۞

۞

۞

۞

۞

11

حمايتهاي قانوني

رديف

حوسه عمل

تسهيالت
نوع

مصوب

ملي

مجزي

محلي

افغبي تس٨يالت ٝبٙي ث٦
سطٝبيٕ ٦صاضا ٟثرص
10

ٕطزضٖطي خ٨ت احساث
 -ت٤سق- ٦

اٍبٝتٕب ٥ثب ٝبْٙيت ظٝب١ي

اصالح ٣

سبظٝبٝ ٟيطاث

۞

ىطٖ٢٧ي

ثبظسبظي  ٣تد٨يع
٣ظاضت اٍتصبز ٣
11

تبسيسبت ايطاٖ١طزي ٣

ٝقبه اظ ٝ %50بٙيبت

خ٨بٖ١طزي

ٍب ٟ٤١چ٨بضٛ

ا٤ٝض ازاضي

۞

ت٤سق٦
استب١ساضي ىبضس

12

٧ت٘

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ٣آٝبز ٥سبظي اظ

٤ٝاىَت ٧ئيت

٣ظاضت ضا٣ ٥

١ؾط زستطسي تسغيح ٣ميط ٥ت٤سظ

٣ظيطا ٟزضا ستبٟ

تطاثطي

استب ٟخ٨ت ٧ 12ت٘

ىبضس 86/2/11

ض٨طزاضي٨بي

۞

استب ٟىبضس
استب١ساضي ىبضس
٣ظاضت ضا٣ ٥
13

ذسٝبت ثي ٠ضا٧ي

(

ّٞپي)ٔ٢

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ٣آٝبز ٥سبظي اظ
١ؾط زستطسي تسغيح ٣ميط ٥ت٤سظ
استب ٟاحساث زٝ ٥د٤ٞف٦

٤ٝاىَت ٧ئيت

تطاثطي

٣ظيطا ٟزضاستبٟ

ض٨طزاضي٨بي

ىبضس 86/2/11

استب ٟىبضس

استبٟ
ىبضس

ضطّت ت٤سق٦
ٕطزضٖطي

14

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ٣آٝبز ٥سبظي اظ
١ؾط زستطسي تسغيح ٣ميط ٥ت٤سظ
استب ٟخ٨ت احساث ٝ30د٤ٞف٦

ٝد٤ٞف ٦ذسٝبت ثي٠
ضا٧ي

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزضاستبٟ
ىبضس 86/2/11
ٝص٤ث٧ ٦ئيت

احساث ٝ ٦١د٤ٞف٦
15

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز  ٣تبٝي ٠افتجبض ثطاي

٣ظيطاٟ

تبٝي ٠ظيطسبذت٨بي الظ ٛخ٨ت احساث 9

/145638

ّٞپي)ٔ٢

ٝد٤ٞف٦

٤ٝ-38706ضخ

اٍبٝتي  ٣اضز٣يي

(

1386/09/10

16

استب١ساضي

-

زستٖب٨٧بي
شيطثظ

ٚٝي

استبٟ
٣

ىبضس

استب١ي
استب١ساضي-

استبٟ

زستٖب٨٧بي

ي٘
اضزة

شيطثظ ٚٝي ٣
استب١ي

٤ٝاىَت ٧ئيت

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

احساث ٝ 30د٤ٞف٦

ت٨ي ٦افتجبضات الظ ٛت٤سظ سبظٝبٟ

٣ظيطا ٟزض استبٟ

ذ٤ظستبٟ

ذسٝبت ثي ٠ضا٧ي

ٝسيطيت ٣ثط١ب ٦ٝضيعي ّط٤ض

ذ٤ظستبٟ

سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣

1385/10/25

ثط١ب ٦ٝضيعي ّط٤ض

-

ذ٤ظستبٟ

12

رديف

حمايتهاي قانوني
تسهيالت
نوع

مصوب
ٝص٤ث ٦ضٞبض٥

احساث زٝ ٥د٤ٞف٦
17

اٍبٝتي  ٣اضز٣يي

٧ 137207ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ

(

ّٞپي)ٔ٢

ذ٤ظستبٟ
1385/10/25
تإٝي ٠ظٝي ٣ ٠آٝبش ٥سبظي آ ٟضب٘ٝ

18

حوسه عمل

تسغيح  ٣زستطسي  ٣تإسيسبت ظيطث٢بيي

احساث ٧ت٘

ثط ف٨س ٥استب ٟخ٨ت احساث ٧10ت٘

مجزي

ملي

محلي

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي
ذ٤ظستب- ٟ

ذ٤ظستب

سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣

ٟ

ثط١ب ٦ٝضيعي ّط٤ض

٤ٝاىَت ٧ئيت

ذ٤ظستب

٣ظيطا ٟزض استبٟ

ضطّت ت٤سق٦

ٟ

ذ٤ظستبٟ

ٕطزضٖطي

12ض٨ط

1385/10/25
٤ٝاهٍت ٧ئيت

19

ٝد٤ٞف ٦اٍبٝتي
ّٞپي)ٔ٢

(

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ استب- ٟ
تبٝي ٠افتجبض ت٤سظ سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي خ٨ت احساث ٝ31د٤ٞف٦

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ استب-ٟ
20

احساث ٧ت٘

21

احساث ٧ت٘

تبٝي ٠افتجبض ت٤سظ سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي يطاي احساث ٧ 35ت٘

٣ظيطا ٟزض استبٟ

ضطّت ت٤سق٦

اصي٨بٟ

ٕطزضٖطي

اصي٨بٟ

1386/03/22

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ
اصي٨بٟ
1386/03/22

استب١ساضي -
سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣
ض١ب ٦ٝضيعي
ة

اصي٨بٟ

ّط٤ض -ضطّت
ت٤سقٕ ٦طزضٖطي
استب١ساضي -

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ استب-ٟ
تبٝي ٠افتجبض ت٤سظ سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣

٤ٝاىَت ٧ئيت

ثط١ب ٦ٝضيعي خ٨ت ايدبز ظيطسبذت٨بي

٣ظيطا ٟزض استبٟ

الظ ٛثطاي احساث ٝ30د٤ٞف٦

ٕيالٟ
1385/12/09

سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي
ّط٤ض -ضطّت

ٕيالٟ

ت٤سقٕ ٦طزضٖطي

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ استب-ٟ
تبٝي ٠افتجبض ت٤سظ سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي خ٨ت ايدبز ظيطسبذت٨بي
الظ ٛثطاي احساث ٝ10د٤ٞف - ٦صس٣ض
22

اي ثطاي ٕطزضٖطاٟ

ٝد٤ٞف ٦اٍبٝتي

ض٣ازيس ز٧٣يت٦

(ّٞپي)ٔ٢

ذبضخي  -تبٝيٝ ٠تٙل ٝ 15يٚيبضز ضيبٗ
ث ٦ص٤ضت تس٨يالت يبضا ٦١اي ثطاي سيصس

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ
ٕيالٟ
1385/12/09

استب١ساضي -
سبٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي

ٕيالٟ

ّط٤ض -ضطّت
ت٤سقٕ ٦طزضٖطي

١يط اظ سبّ٢ي ٠ض٨طُٝ ،بس٣ ٦ٙ٤
ض٣ستب٧بي ا١ج ٣ ٥٤ث٤ي ٦ث ٦اظاء ٧ط١يط ٝجٚل
ٝ 50يٚي ٟ٤ضيبٗ.

13

رديف

حمايتهاي قانوني
تسهيالت
نوع

23

احساث ٝد٤ٞف ٦اٍبٝتي
(ّٞپي)ٔ٢

24

احساث ٝد٤ٞف ٦اٍبٝتي
( ّٞپي)ٔ٢

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ استب-ٟ
تبٝي ٠افتجبض ت٤سظ سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي خ٨ت ايدبز ظيطسبذت٨بي
الظ ٛثطاي احساث ٝ10د٤ٞف - ٦صس٣ض
ض٣ازيس ز٧٣يت ٦اي ثطاي ٕطزضٖطاٟ
ذبضخي  -تبٝيٝ ٠جٚل ٝ 15يٚيبضز ضيبٗ
ث ٦ص٤ضت تس٨يالت يبضا ٦١اي ثطاي سيصس
١يط اظ سبّ٢ي ٠ض٨طُٝ ،بس٣ ٦ٙ٤
ض٣ستب٧بي ا١ج ٣ ٥٤ث٤ي ٦ث ٦اظاء ٧ط١يط ٝجٚل
ٝ 50يٚي ٟ٤ضيبٗ.

مصوب

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ
ٕيالٟ
1385/12/09

٤ٝاىَت ٧ئيت
تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ استب-ٟ
تبٝي ٠افتجبض ت٤سظ سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي خ٨ت احساثٝ 10د٤ٞف٦

٣ظيطا ٟزض استبٟ
ّطٝبٟ
1386/02/22ضٜ
اض٥
24793/37293

احساث ٝد٤ٞف ٦اٍبٝتي
25

(ّٞپي)ٔ٢

26

احساث ٧ت٘

اذتصبظ افتجبض ٤ٝضز ١يبظ ثطاي ايدبز
ظيطسبذت٧بي ز٤ٝ ٣ضز زض سغح ٚٝي اظ
ٝح٘ افتجبضات استبٟ

تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ ت٤سظ استب-ٟ
تبٝي ٠افتجبض ت٤سظ سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي يطاي احساث ٧ 7ت٘

٣ظيطا ٟزض استبٟ
ّطٝبٟ
1386/02/22ضٜ
اض٥
24793/37293

احساث ٝد٤ٞف ٦اٍبٝتي
(ّٞپي)ٔ٢

احساث ٝد٤ٞف ٦اٍبٝتي
28

اضز٣ييّٞ(1پي)ٔ٢

تبٝي ٣ ٠ـأٝبز ٥سبظي ظٝي ( ٠تسغيح ،
زستطسي  ٣ميط ) ٥ت٤سظ استب -ٟتبٝي٠
افتجبض ثطاي ظيطسبذت ٧ب ت٤سظ سبظٝبٟ
ٝسيطيت  ٣ثط١ب ٦ٝضيعي خ٨ت احساث 10
ٝد٤ٞف٦
تبٝي ٠ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ  ٣آٝبز ٥سبظي
ظٝي(٠تسغيح،زستطسي  ٣ميط ) ٥ت٤سظ
استب١ساضي  -تبٝي ٠افتجبض ت٤سظ سبظٝبٟ
ٝسيطيت  ٣ثط١ب ٦ٝضيعي خ٨ت ايدبز
ظيطسبذت٨بي الظ ٛزض ث٤زخ ٦سبٗ 1387
ثطاي احساث ٝ 11د٤ٞف٦

مجزي

ملي

محلي

استب١ساضي -
سبٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٥ ٛضيعي

ٕيالٟ

ّط٤ض -ضطّت
ت٤سقٕ ٦طزضٖطي

استب١ساضي -
سبظٛاٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي
ّط٤ض -سبظٝبٟ
ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

استبٟ
ّطٝبٟ

ٝطبضّت ثرص
ميطزٙ٣تي

٤ٝاىَت ١ب٦ٝ
٧ئيت ٣ظيطا ٟزض
استبٟ
آشضثبيدبٟضطٍي
٤ٝاىَت ٧ئيت

27

حوسه عمل

آشضثبيدبٟ
ضطٍي
استب١ساضي -
سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي
ّط٤ض -سبظ ٛاٟ
ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

استبٟ
ّطٝبٟ

ٝطبضّت ثرص
ميطزٙ٣تي
استب١ساضي -

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ
يعز
1386/01/29

سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي

استب ٟيعز

ّط٤ض -سبظٝب- ٟ
ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزضاستبٟ

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

يعز ٤ٝضخ

يعز استب١ساضي -

1386/1/29ضٞب

سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣

ض٥

ثط١ب٦ٝضيعي

استب ٟيعز

37018/11048

14

رديف
29

تسهيالت

تبسيسبت ايطاٖ١طزي ٣
خ٨بٖ١طزي

حمايتهاي قانوني
نوع

حوسه عمل

مصوب

مجزي

تجصطٝ 3 ٥بز132 ٥
ٝقبىيت اظ پطزاذت  50زضصس ٝبٙيبت

ملي

محلي

۞

ٍبٝ ٟ٤١بٙيبت٨بي
ٝستَيٜ

سبظٝب ٟظٝي ٠ض٨طي ،ض٨طزاضي٨ب ،سبظٝبٟ
خ٨ٖٚ٢ب ٝ ٣طاتـ ّط٤ض  ٣سبيط ٣ظاضترب٧ ٦١ب ٣
30

تبسيسبت ايطاٖ١طزي ٣
خ٨بٖ١طزي

سبظٝب٨١بي شيطثظ ٤ٝؽي٢س ظٝي٤ٝ ٠ضز ١يبظ
ثطاي احساث تبسيسبت ايطاٖ١طزي  ٣خ٨بٖ١طزي
ضا ثب ٝقطىي ٣ظاضت ىط ٣ ٔ٢٧اضضبز اسالٝي ث٦

ٝبز٥

ٍ 6بٟ٤١
۞

ت٤سق ٦ايطاٖ١طزي ٣
خ٨بٖ١طزي

ٍيٞت ٢ٝغَ ٦اي يب تٞب ٛضس ٥ثٝ ٦تَبضيبٟ
٣إصاض ٞ١بي٢س.

- 1افغبي ظٝي ٠اظ عطه سبظٝبٚٝ ٟي ظٝي٠

31

تبسيس ٧ت٘

32

تبسيسبت ٕطزضٖطي

ٝ٣سْ٠

ٝبزٍ 22 ٥بٟ٤١

سبظٝبٚٝ ٟي ظٝي٠

- 2افغبي اضاضي ٤ٝضز١يبظ ثٍ ٦يٞت ٢ٝغَ ٦اي

اٙحاً ٤ٝازي ث٦

ٝ ٣سْ-٠

سبظٝب ٟخ٧ ٖ٘٢ب ٝ ٣طاتـ  ٣آثريعزاضي ّط٤ض

ٍب ٟ٤١ت٢ؾيٜ

خٖٚ٢ساضي ٢ٝ ٣بثـ

 ٣ازاضات ّ٘ ٢ٝبثـ عجيقي استب٨١ب  ٣سبظٝبٟ

ثرطي اظ َٝطضات

عجيقي-

ٝبٙي زٙ٣ت

ض٨طزاضي

ا٤ٝض اضاضي ٣ظاضت خ٨بز ّطب٣ضظي
- 3ثطضسي تنييط ّبضثطي ث ٦ع٤ض ى ً٤اٙقبز٥

۞

- 4تَسيظ ف٤اضض ١بضي اظ تنييط ّبضثطي

تبسيسبت ايطاٖ١طزي  ٣خ٨بٖ١طزي  ٣زىبتط
ذسٝبت ٝسبىطتي اظ ١ؾط ٧عي٧ ٦٢بي س٤ذت،
آة ،ثطً  ٣تٚي ٠اف ٜاظ ا١طقبة ٝ ٣صطه
ٝط ٗ٤ٞتقطى٧ ٦بي ثد

ش ص٢بيـ است ٣

زستٖب٨٧بي شيطثظ ٤ٝؽي٢س ٧عي٧ ٦٢بي

ث٢س ة ٝبز12 ٥
آيي١ ٠ب ٦ٝاخطايي
ٍب ٟ٤١ت٤سق٦
ص٢قت ايطاٖ١طزي
 ٣خ٨بٖ١طزي

۞

ٝطث٤ط ضا ىبضك اظ ٤١ؿ پط٣ا ٦١سبذتّ ،بضثطي
ٝح٘ ٝ ٣يعاٝ ٟصطه ثطاسبس تقطى ٦ثرص
ص٢قت ٝحبسج ٣ ٦زضيبىت ّ٢٢س.

ثب ِ١ت٤سق ٦صبزضات ايطا ٟزض ضاستبي ا٧ساه
ثط١ب٧ ٦ٝبي ت٤سق ٦اٍتصبزي  ،اختٞبفي ٣

33

افغبي تس٨يالت ث ٦عطح

ىطٖ٢٧ي زٙ٣ت  ٣ثب ٧سه ٕستطش ص٢قت

ثب ِ١ت٤سق٦

٧بي ٕطزشٕطي

ٕطزضٖطي  ،خصة ٕطزضٖط  ٣اىعايص زضآٝس

صبزضات

۞

اضظي ّط٤ض  ،عطح ٧بي ٝطث٤ط ث ٦ت٤سق ٦اي٠
ص٢قت ضاتإٝيٝ ٠بٙي ٝي ٞ١بيس.

15

 -7-2-2كاربزي فرهنگي و هنزي

رديف
1

حمايتهاي قانوني
تسهيالت

نوع

مصوب

ملي

مجزي

ث٢س ٗ ٝبز٥

ا١تطبضاتي ٣

ٝقبه اظ ٝبٙيبت

ٝغج٤فبتي

محلي

۞

ٍ132بٟ٤١
ٝبٙيبت٨بي ٝستَيٜ

٤ٝسسبت ١طط
2

حوسه عمل

ّتبثيط٣ضي ٣

ىقبٙيت زض اٝبّ ٠ميط تدبضي  ٣ميط ازاضي

ضطّت پرص

ٝدبظ ٝيجبضس

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط
ت٨طاٟ

ض٨طزاضي ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

ّتبة
٣ظاضترب٧ ٦١بي
ىط ٣ ٔ٢٧اضش

ّ ِٞث ٦ثجت حَٝ ً٤بزي ٝ ٣ق٤٢ي اثط
ىضب٧بي ٝدبظي
ىطٖ٢٧ي٢٧،طي،
3

ٝغج٤فبتي زض
ٝحيظ ٧بي
اي ٣

ضايب٦١
اي٢تط١تي

تٙ٤يس يبايدبزضسٝ ٥قطىي ٝتَبضيب ٟاذص
تس٨يالت ث ٦ضجْ ٦ثبْ١ي ّط٤ض،افغبي
٣ا ٛاظ عطيٌ ص٢س٧ ً٣بي ٍطض
اٙحس،٦٢پطزاذت ثرطياظ س٤ز ّ ٣بضٝعز
تس٨يالت ثبْ١ي اذص ضس ٥ثب ضفبيت
ٍ٤ا١يٝ ٠طث٤ط،تبٝي ٠ثرطي اظ ٧عي٦٢
ىقبٙيت ٧ب،ذطيس ١سر٧ ٦بيي اظ آثبض
ٝصّ٤ض

4

5

٣ظيطاٟ

ى٢ب٣ضي

/84674ت34252

اعالفبت،ف،ٛ٤ٚتحَيَب

-٥

٤ٝضخ

ت  ٣ى٢ب٣ضي

 1386/05/28ث٦
است٢بز

ث٢س

ط

٣آ٤ٝظش

ٝبز 104 ٥ثط١ب٦ٝ

پعضْي،آ٤ٝظش ٣

چ٨بض ٛت٤سق٦

پط٣ضش  ٣سبظٝبٟ
صسا  ٣سيٞب ..٣

٣ا ٛثطاي ىقبٙيت ٧بي ٝغج٤فبتي ث٦
ٝسيطاٝ ٟسئ ٣ ٗ٤صبحجب ٟاٝتيبظ ١ططيبت

عطح اضتنبٗ

اضضبز اسالٝي

١بضطا ٟزىبتط

ىقبٙيت ١بضطا ٟزىبتط ت٤ظيـ  ٣مط٣ش

ٝص٤ث ٦ضٞبض

ت٤ظيـ  ٣هض٣ش

ّتبة زض اٝبّ ٠ميط تدبضي  ٣ميط ازاضي

16021731

ّتبة

ٝدبظ ثالاضْبٗ است

٤ٝضخ 1387/2/18

١ططيبت

٤ٝظ٥

٧بي

ضرصي

اٝب١ي خ٨ت حٞبيت يب ٝطبضّت ثب
٢٧ط٢ٝسا ٟيب ٝد٤ٞف ٦زاضا١ي ٍّ ٦صس
ايدبز ٤ٝظ ٥ضرصي آثبض ٢٧طي ذ٤يص

٤ٝظ٥
ضرصي

٧بي

ثٝ ٦د٤ٞف ٦زاضا ٟذص٤صي ٝ 6بٝ ٥د٤ظ
ٍ٤ٝت سپس زض ص٤ضت احطاظ ٣يژٕي٨بي
الظٝ ٛد٤ظ زاي ٣ ٜتس٨يالت زازٝ ٥يض٤ز

۞

ث٨ساضت،زضٝبٟ

تجصط 3 ٥زض ٍبٙت

زاض١س
7

اسالٝي،اضتجبعبت ٣

٣ظاضت ىط٣ ٔ٢٧

استيبز ٥اظ ىضب٧بي زٙ٣تي ث ٦ص٤ضت
6

ٝص٤ث٧ ٦ئيت

از

ث٢س ح ٝبز٥

٥

104

ٍب ٟ٤١چ٨بض ٛت٤سق٦
ىطٖ٢٧ي ،سيبسي،
اختٞبفي ايطاٟ
سبظٝبٟ
ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

۞

ض٤ضا٧بي اسالٝي

ت٨طاٟ

ض٨ط  ٣ض٣ستب

٣ظاضت ىط٣ ٔ٢٧
اضضبز اسالٝي٣ -ظاضت
ٝسْ ٣ ٠ض٨طسبظي-
ّٚي ٦ض٨طزاضي ٧ب ٣
زستٖب٨٧بي اخطايي
شيضثظ

۞

۞

16

رديف

حمايتهاي قانوني

تسهيالت

نوع

مصوب

پيصثي٢ي افتجبض ٤ٝضز ١يبظ زض سَو
افتجبضات سبظٝبٝ ٟيطاث

حوسه عمل

ىطٖ٢٧ي

8

٤ٝظٝ ٥طبيد

9

٤ٝظ ٥زىبؿ َٝسس

ت٨ي ٦عطح  ٣ا١دبٝ ٛغبٙقبت

٤ٝظ٧٥بي ٝحٚي

پيص ثي٢ي افتجبض ٤ٝضز١يبظ زض ٤ٙايح

خ٨ت ايدبز ٤ٝظٝ ٥طبيد

مجزي

ملي

محلي

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ىبضس

استب ٟىبضس

استب١ساضي

ىبضس

1386/2/11
٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ىبضس

ىبضس

استب١ساضي

ىبضس

1386/2/11

ث٤زخ ٦سب٨ٙبي ثط١ب ٦ٝچ٨بض ٛت٤سق٦

10

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ىبضس

ىبضس

استب١ساضي

٢ٝ ٣غَ٦اي

خ٨ت ٕستطش ٤ٝظ٧٥ب

٤ٝظ ٥ثبستب ٟض٢بسي

اذتصبظ ٝجٚل زٝ ٣يٚيبضز ضيبٗ خ٨ت

ٕيالٟ

٤ٝظٝ ٥طز ٛض٢بسي

تقٞيط،ثبظسبظي ،تد٨يع  ٣ضا ٥ا١ساظي

1385/12/09

ٝغبٙق ٣ ٦احساث

ىبضس

1386/2/11

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ
11

12

٤ٝظ ٥صي٤ي٦

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ٕيالٟ

ض٣زثبضتبٗ
ش

اذتصبظ ٝ 20يٚيبضز ضيبٗ اظ افتجبضات

٤ٝاىَت ٧ئيت

٨١بز ضيب ست خ٤٨ٞضي  -سبظٝبٝ ٟيطاث

٣ظيطا ٟزض

استبٟ

ىطٖ٢٧ي -استب١ساضي پيص ثي٢ي افتجبض

استب ٟاضزثي٘

اضزثي٘

٤ٝضز ١يبظ زض ٤ٙايح ث٤زخ ٦س٤٢اتي

1386/9/01
٤ٝاىَت ٧ئيت

ايدبز ٤ٝظ٥
13
٢ٝغَ٦اي اصي٨بٟ

٣ظيطا ٟزض استبٟ

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

اصي٨بٟ

اصي٨بٟ

اصي٨بٟ

1386/03/22
٤ٝاىَت ٧ئيت

14

٤ٝظ ٥تبضيد زىبؿ
َٝسس

تد٨يع  ٣ضا ٥ا١ساظي
احساث سبذتٞبٟ

٣ظيطا ٟزض استبٟ
ٕيالٟ

استب١ساضي

سييسض٣ز

1385/12/09

17

رديف

حمايتهاي قانوني

تسهيالت

نوع

حوسه عمل
مجزي

مصوب

ملي

محلي

تد٨يع  ٣ضا ٥ا١ساظي ٝد٤ٞف ٦ثعضٓ
٤ٝظ٧٥بي ٕيال ٟزض سبذتٞب٧ ٟبي
تبضيري ثجت ضس ٥زض ٝيساٟ
15

٤ٝظ٧٥بي ٕيالٟ

ض٨طزاضي ضضت ضبّ ٘ٝتبثرب٦١
ٚٝي/پست /سبذتٞب ٟض٨طزاضي /

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض
استبٕ ٟيال1385/12/09 ٟ

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي
ضضت

ٕيالٟ

٧ت٘ ايطا ٟسبثٌ  /سبذتٞبٍ ٟسيٜ
استب١ساضي
ايدبز ٤ٝظ٥
16

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

ص٢بيـ زستي

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض

ذطاسب ٟخ٤٢ثي -

٢٧٣ط٧بي زستي

استب ٟذطاسب ٟخ٤٢ثي

ٝقب١٣ت ثط١ب ٦ٝضيعي

استب ٟذطاسبٟ

1386/08/28

١ ٣ؾبضت ضا٧جطزي

خ٤٢ثي
17

خ٤٢ثي

ضييس خ٤٨ٞض

ايدبز ٤ٝظ٥

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض

ثعضٓ استبٟ

استب ٟذطاسب ٟخ٤٢ثي

ذطاسب ٟخ٤٢ثي

1386/08/28

احساث ٤ٝظ٥
18

ذطاسبٟ

پيصثي٢ي افتجبض ٤ٝضز ١يبظ زض

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض

٤ٙايح ث٤زخ ٦سب٨ٙبي ثط١ب ٦ٝچ٨بضٛ

استب ٟذ٤ظستبٟ

ذ٤ظستبٟ

ت٤سق٦

1385/10/25

٤ٝظٝ ٥يطاث

تْٞي٘ ٤ٝظٝ ٥يطاث ض٣ستبيي

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض

ض٣ستبيي

ٕيالٟ

استبٕ ٟيال1385/12/09 ٟ

اي

٢ٝغَ٦

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

ذطاسبٟ

ذطاسب ٟخ٤٢ثي

خ٤٢ثي

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

ا٤٧اظ

ذ٤ظستبٟ
ٝيطاث ىطٔ٢٧
ٕيال ٟسبظٝبٟ

19

پبضُ

ٝسيطيت  ٣ثط١ب- ٦ٝ

خٖٚ٢ي

ضيعي ّط٤ض-

سطا٣اٟ

حيبؽت ٝحيظ
ظيست  ٣خ٧ ٖ٘٢ب ٣
٢ٝبثـ عجيقي

20

٤ٝظ ٥زىبؿ
َٝسس

اذتصبظ ٝجٚل زٝ ٣يٚيبضز ٣

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض

پب١صس ٝيٚي ٟ٤ضيبٗ خ ٦ت تْٞي٘

استب ٟايال1386/9/24 ٛ

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي
ايالٛ

ايالٛ

 ٣تد٨يع ٤ٝظ ٥زىبؿ َٝسس

تد٨يع ٤ٝظ٧ ٥بي
21

ٝحٚي  ٣ايدبز
٤ٝظ٥

٧بي

٤ٝظ٧٥بي ٝحٚي  ٣ايدبز ٤ٝظ٧٥بي

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطا ٟزض

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

ٝدبظي ثب ْٞ٧بضي استبٟ

استب ٟاصي٨ب1386/3/22 ٟ

اصي٨بٟ

اصي٨بٟ

ٝدبظي
ٝص٤ث٧ ٦ئيت ٣ظيطاٟ
حٞبيت ٝ ٣سبفست ٝبٙي ث٦
22

ايدبز ٤ٝظ٥

/27855ت-٥33407
 08/05/1384ث٦

سبظٝب٧ٟبي ميطزٙ٣تي  ٣اضربظ

٤ٝضخ

زض خ٨ت ايدبز ٤ٝظ٥

است٢بز ث٢س ج ٝبز 105 ٥ثط١ب٦ٝ

۞

چ٨بض ٛت٤سق٦

18

رديف

حمايت هاي قانوني

تسهيالت

نوع

مصوب

اذتصبظ ٝجٚل چ٨بض ٝيٚيبضز ضيبٗ
خ٨ت احساث ٤ٝظ ٥زض ض٨ط ّطٝب٣ ٟ

23

احساث ٤ٝظ٥

24

٤ٝظ ٥زىبؿ َٝسس

حوسه عمل

٨ٖ١ساضي ٤ٝظ٧٥بي استبٟ

مجزي

ملي

محلي

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زض استبّ ٟطٝبٟ

ّطٝبٟ

1386/02/22ضٞبض٥
24793/37293
٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ

اذتصبظ ٝجٚل زٝ ٣يٚيبضز ض يبٗ خ٨ت

زض استبّ ٟطٝبٟ

تد٨يع ٤ٝظ ٥زىبؿ َٝسس

1386/02/22ضٞبض٥

ّطٝبٟ

24793/37293

تبٝي ٠سبذتٞب٧ ٟب ت٤سظ استب١ساضي

ايدبز ٤ٝظ٧٥بي
25
ٝطز ٛض٢بسي

يعز

زض استب ٟي

تبٝي ٠تد٨يعات ٤ٝظ٥

1386/01/29

اذتصبظ ٝجٚل
26

1.000.000.000

ضيبٗ خ٨ت ايدبز سيست ٜحيبؽتي

تد٨يع ٤ٝظ٥

سبذت ٝربظ ٟا ٠ٝزض ٤ٝظ٥

٧بي

استبٟ
پيصثي٢ي  ٣تإٝي ٠افتجبضثطاي احساث
27

٤ٝظ٢ٝ ٥غَ٦

اي

ّ٤يط يعز

٤ٝظ٢ٝ ٥غَ ٦اي ّ٤يط يعز – اذتصبظ
ظٝيّ ٠بضذب١ ٦١سبخي سقبزت ثطاي
اي ٠اٝط

28

٤ٝظ ٥ثبظي ٣

ض٨طزاضي ٤ٝؽو ث ٦پيص ثي٢ي

اسجبةثبظي ٧بي

افتجبضات زض ضزيو ث٤زخ ٦س٤٢اتي

ٍسيٞي ايطاٟ

ٕطزيس
افغبي تس٨يالت الظ ٛة ضاي ايدبز

29

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ

پبيٖب٧٥بي ضايب- ٦١

پبيٖب٧٥بي ضايب ٦١اي  ٣اعالؿ ضسب١ي

اي  ٣اعالؿ

حب٣ي اعالفبت ىطٖ٢٧ي زي٢ي،

ضسب١ي

تبضيري  ٣فٞٚي ث ٦ظثب ٣ ٟذظ
ىبضسي

ظز

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي
/سبظٝبٝ ٟسيطيت

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زضاستب ٟيعز ٤ٝضخ
1386/1/29ضٞبض٥

ٝسيطيت  ٣ثط١ب- ٦ٝ

37018/11048

ضيعي

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

زضاستب ٟيعز ٤ٝضخ

يعز  -استب١ساضي

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط
ت٨طاٟ

عجس

ّط٤ض
ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

ضٞبض37018/11048 ٥

صسً٣

 ٣ثط١ب ٦ٝضيعي

ي ظز –سبظٝبٟ

1386/1/29

ذبتٜ

يعز

يعز
سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣
ثط١ب٦ٝضيعي

ض٨طزاضي ت٨طاٟ

ث٢س ط ٝبزٍ 104 ٥بٟ٤١

٣ظاضت ىط٣ ٔ٢٧

س ٛ٤ت٤سق ٦ىطٖ٢٧ي

اضضبز اسالٝي-

،سيبسي ،اختٞبفي

زستٖب٧ ٥بي

ايطاٟ

اخطايي شيطثظ

ت٨طاٟ

۞

19

رديف

حمايتهاي قانوني

تسهيالت

نوع

حوسه عمل
مجزي

مصوب

ملي

محلي

٣ظاضترب٧ ٦١بي
ّ ِٞث ٦ثجت حَٝ ً٤بزي ٝ ٣ق٤٢ي اثط

ىضب٧بي ٝدبظي
30

ىطٖ٢٧ي٢٧ ،طي،
ٝغج٤فبتي ضايب- ٦١
اي  ٣اي٢تط١تي

ىط ٣ ٔ٢٧اضضبز

تٙ٤يس يبايدبزضسٝ ٥قطىي ٝتَبضيب ٟاذص

ٝص٤ث٧ ٦ئيت ٣ظيطاٟ

اسالٝي،اضتجبطات ٣

تس٨يالت ث ٦ضجْ ٦ثبْ١ي ّط٤ض ،افغبي

/84674ت٥34252

ى٢ب٣ضي
اعالفبت،ف،ٛ٤ٚتحٌ

٤ٝضخ

٣ا ٛاظ عطيٌ ص٢س٧ ً٣بي ٍطض

-

اٙحس،٦٢پطزاذت ثرطي اظ س٤ز ّ ٣بضٝعز

 28/05/1386ث٦

يَبت  ٣ى٢ب٣ضي

تس٨يالت ثبْ١ي اذص ضس ٥ثب ضفبيت

است٢بز ث٢س ط

ث٨ساضت،زضٝبٟ

ٍ٤ا١يٝ ٠طث٤ط،تإٝي ٠ثرطي اظ ٧عي٦٢

ٝبز 104 ٥ثط١ب٦ٝ

٣آ٤ٝظش

ىقبٙيت ٧ب،ذطيس ١سر٧ ٦بيي اظ آثبض

چ٨بض ٛت٤سق٦

پعضْي،آ٤ٝظش ٣

ٝصّ٤ض

۞

پط٣ضش  ٣سبظٝبٟ
صسا  ٣سيٞب ..٣

31

32

33

ض٨طزاضي ٤ٝؽو ث ٦پيص ثي٢ي افتجبضات

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط

زض ضزيو ث٤زخ ٦س٤٢اتي ٕطزيس

ت٨طاٟ

ض٨طُ

ض٨طزاضي ٤ٝؽو ث ٦پيص ثي٢ي افتجبضات

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط

ٝي٢يبت٤ضي

زض ضزيو ث٤زخ ٦س٤٢اتي ٕطزيس

ت٨طاٟ

ض٨طزاضي ٤ٝؽو ث ٦پيص ثي٢ي افتجبضات

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط

زض ضزيو ث٤زخ ٦س٤٢اتي ٕطزيس

ت٨طاٟ

ض٨طزاضي ٤ٝؽو ث ٦پيص ثي٢ي افتجبضات

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط

زض ضزيو ث٤زخ ٦س٤٢اتي ٕطزيس

ت٨طاٟ

زض سبٗ ١ 75طخ ٧عي ٦٢ثطً ٝصطىي ثط

ٍب ٟ٤١ث٤زخ ٦سبٗ

ٝج٢بي تقطى ٦آ٤ٝظضي

75

سطاي ّ٤زُ

ذب ٦١اسجبةثبظي
ٝعضف٤ّ ٦زُ

34

(ثبمچ ٦آ٤ٝظضي
ّ٤زّب)ٟ

35

سب ٠ٙسيٞ٢ب

ٝد٤ظ سبذت تدبضي حس
سيٞ٢ب  ٣تبالض
36

ٞ١بيص ٝ ٣دتٞـ
ىطٖ٢٧ي

اّثط ٝقبزٗ

ظيطث٢بي سب٧ ٠ٙبي ٞ١بيص فس ٛاذص ٧ط
٤١ؿ ف٤اضض  ٣زضيبىت ٧عي ٦٢خ٨ت صس٣ض
ٝد٤ظ سبذت تدبضي  ٣ذسٝبتي خ٨ت
احساث  ٣ثبظسبظي سيٞ٢ب  ٣تبالض ٞ١بيص ٣
ٝدتٞـ ىطٖ٢٧ي -
ّ ِٞزٙ٣ت ث ٦تْٞي٘ ٝطاّع ىطٖ٢٧ي ٣

37

ٝطاّع ىطٖ٢٧ي ٣
٢٧طي

٢٧طي ١ي ٦ٞتٞب ٛثرص ميطزٙ٣تي
حساّثط تب  ٦ّ %50استيبز ٣ ٥ث٨ط ٥ثطزاضي
اظ آ٨١ب ثطاي استيبز ٥فٝ٤ٞي ضط٣ضي
است

ض٨طزاضي ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

ض٨طزاضي ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

ض٨طزاضي ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

ض٨طزاضي ت٨طاٟ

۞

ٝص٤ث٧ ٦ئيت ٣ظيطاٟ
/27892ت٥33408
-

٤ٝضخ

 1384/05/08ث٦

ض٨طزاضي٧ب

۞

است٢بز ث٢س ج
ٝبز 161 ٥ثط١ب٦ٝ
چ٦اض ٛت٤سق٦
ث٢س ٗ ٝبز٥

104

ٍب ٟ٤١س ٛ٤ت٤سق٦
ىطٖ٢٧ي  ،سيبسي،

۞

اختٞبفي ايطاٟ

20

رديف

حوسه عمل

حمايتهاي قانوني
تسهيالت
نوع

مجزي

مصوب

ملي

محلي

ٝص٤ث٧ ٦ئيت ٣ظيطاٟ
/27892ت٥33408
ٝدتٞـ ٧بي

حٞبيت ٝ ٣سبفست ٝبٙي ث ٦سبظٝب٧ ٟبي

-

38

ىطٖ٢٧ي ٢٧ ٣طي

ميطزٙ٣تي  ٣اضربظ زضخ٨ت ثطپبيي

 1384/05/08ث٦

ٝدتٞـ٧بي ىطٖ٢٧ي ٢٧ ٣طي

است٢بز ث٢س

39

ّتبثرب٦١

40

ّتبثرب٦١

اْٝب ٟاستيبز ٥اظ ىضب٧بي خ٢جي ٝسبخس،
ٝساضس ٣اٝبٍّ٣ ٠يي  ٣فب ٣ ٛذبظ
٤٢ٝط ثط اي٤ٝ ٦ّ ٠ضزاستيبز ٥فٍ ٛ٤ٞطاض
ٕيط١س

41

ّتبثرب٦١

١بٕٛصاضي ّتبثرب ٦١ث١ ٦ب ٛذيطيٝ ٠سضس٦
سبظ زض ٤ٝاضزي ّ ٦ثيص اظ ٧ %50عي٦٢
 ٥اي تٞب ٛضس ٥ضا تَج٘ ٤ٞ١ز ٥ثبض٢س

42

ّتبثرب٦١

43

ٞ١بيطٖب٥

ض٤ضا٧بي اسالٝي

٤ٝضخ

ض٨ط  ٣ض٣ستب

۞

ج

ٝبز 161 ٥ثط١ب٦ٝ
چ٨بض ٛت٤سق٦
ٝص٤ث ٦ضٞبض٥
زضيبىت ٝقبزٗ ١ي ٜزضصس اظ ف٤اضض
ٝإذص ٝص٤ة

(ف٤اضض پصيط،٥

تنييطّبضثطي ،ظيطث٢ب  ٣تطاّ)ٜ

-799- 21019

ت٨طاٟ

ض٨طزاضي ت٨طاٟ

 160ض٤ضاي
اسالٝي ض٨ط ت٨طاٟ
ٝص٤ث ٦ضٞبض٥
-799- 21019
 160ض٤ضاي
اسالٝي ض٨ط ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

ض٨طزاضي ت٨طاٟ

ٝص٤ث ٦ضٞبض٥
-799- 21019

ت٨طاٟ

ض٨طزاضي ت٨طاٟ

 160ض٤ضاي
اسالٝي ض٨طت٨طاٟ

استيبز ٥اظ ىضب٧بي زٙ٣تي ث ٦ص٤ضت
اٝب١ي خ٨ت حٞبيت يب ٝطبضّت ثب
٢٧ط٢ٝسا ٟيب ٝد٤ٞف ٦زاضا١ي ٍّ ٦صس
ايدبز ٤ٝظ ٥ضرصي آثبض ٢٧طي ذ٤يص
زاض١س
ٝص٤ث٧ ٦ئيت ٣ظيطاٟ
/27855ت٥33407
حٞبيت ٝ ٣سبفست ٝبٙي ث ٦سبظٝب٧ ٟبي
ميطزٙ٣تي  ٣اضربظ زض خ٨ت ثطپبيي
ٞ١بيطٖب٥

-

٤ٝضخ

 1384/05/08ث٦
است٢بز ث٢س ج

ض٤ضا٧بي اسالٝي
ض٨ط  ٣ض٣ستب

۞

ٝبز 105 ٥ثط١ب٦ٝ
چ٨بض ٛت٤سق٦

21

رديف

حمايتهاي قانوني

تسهيالت

44

ايدبز پبيٖب٥
پژ٧٣طي ض٨ط
تبضيري تٟ٤

45

ايدبز پبيٖب٥
پژ٧٣طي ض٨ط
تبضيري ٍبئ٠

46

ايدبز پبيٖب٥
پژ٧٣طي ض٨ط
تبضيري
ذ٤سِ

47

ايدبز پبيٖب٥
پژ٧٣طي ض٨ط
تبضيري
٨١جساٟ

نوع

مصوب

ايدبز پبيٖب٥
پژ٧٣طي
48

ثبم٨بي
تبضيري
استبٟ
احساث پبضُ

49

ٕطزضٖطي ٣
ىطٖ٢٧ي

مجزي

٤ٝاىَت ٧ئيت

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ذطاسبٟ

٣ظيطا ٟزض استبٟ

خ٤٢ثيٝ -قب١٣ت ثط١ب ٦ٝضيعي

ض٨طستبٟ

ذطاسب ٟخ٤٢ثي

١ ٣ؾبضت ضا٧جطزي ضييس

تٟ٤

1386/08/28

خ٤٨ٞض

٤ٝاىَت ٧ئيت

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ذطاسبٟ

٣ظيطا ٟزض استبٟ

خ٤٢ثي ٝ -قب١٣ت ثط١ب٦ٝ

ض٨طستبٟ

ذطاسب ٟخ٤٢ثي

ضيعي ١ ٣ؾبضت ضا٧جطزي

ٍبئ٠

1386/08/28

ضييس خ٤٨ٞض

٤ٝاىَت ٧ئيت

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ذطاس

٣ظيطا ٟزض استبٟ

خ٤٢ثي ٝ -قب١٣ت ثط١ب٦ٝ

ض٨طستبٟ

ذطاسب ٟخ٤٢ثي

ضيعي ١ ٣ؾبضت ضا٧جطزي

ذ٤سِ

1386/08/28

ضييس خ٤٨ٞض

٤ٝاىَت ٧ئيت

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ذطاسبٟ

٣ظيطا ٟزض استبٟ

خ٤٢ثي ٝ -قب١٣ت ثط١ب٦ٝ

ض٨طستبٟ

ذطاسب ٟخ٤٢ثي

ضيعي ١ ٣ؾبضت ضا٧جطزي

٨١ج٢ساٟ

1386/8/28

ضييس خ٤٨ٞض

٤ٝاىَت ٧ئيت

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ذطاسبٟ

٣ظيطا ٟزض استبٟ

خ٤٢ثي ٝ -قب١٣ت ثط١ب٦ٝ

ذطاسبٟ

ذطاسب ٟخ٤٢ثي

ضيعي ١ ٣ؾبضت ضا٧جطزي

خ٤٢ثي

1386/8/28

ضييس خ٤٨ٞض

٣ظيطا ٟزض استبٟ

ٝغبٙق٦

ذ٤ظستبٟ

اٟ

ا١سيٞطِ

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ذ٤ظستبٟ

1385/10/25
ٝقبىيت ٝ %50بٙيبت ٧طسب ٦ٙثطاي

50

ملي

محلي

٤ٝاىَت ٧ئيت

تيطيحي

تبسيسبت
ايطاٖ١طزي ٣
خ٨بٖ١طزي

حوسه عمل

ّٚي ٦تبسيسبت ايطاٖ١طزي ٣
خ٨بٖ١طزي زاضاي پط٣ا ٦١ث٨ط٥
ثطزاضي اظ ٣ظاضت اضضبز

-

آئي١ ٠ب ٦ٝاخطايي
ٝبزٍ 132 ٥بٟ٤١

۞

ٝبٙيبت٧بي ٝستَيٜ

22

رديف

تسهيالت
پطزاذت

51

حمايتهاي قانوني
نوع

%50

مجزي

مصوب
ث٢س اٙو ٝبز٥

ملي

محلي

9

٧عي ٦٢تْٞي٘

ّ ِٞثالف٤ض ثطاي تْٞي٘ ٝطاّع

ٍب ٟ٤١پ٢د ٜت٤سق٦

ٝطاّع ىطٖ٢٧ي،

ىطٖ٢٧ي ٢٧ ٣طي

ىطٖ٢٧ي ،سيبسي،

٢٧طي

حوسه عمل

۞

اختٞبفي ايطاٟ
اٍساٝبت ٍب١٤١ي زض خ٨ت اْٝبٟ
ايدبز ٝطاّع ىطٖ٢٧ي ٕ ٣طزضٖطي
١ ٣ح ٥٤تإسيس ٝطاّع ترصصي
ميطزٙ٣تي ضا زض ظٝيٝ ٦٢يطاث
ىطٖ٢٧ي اظ ٍجي٘ ٤ٝظ٧ ٥بٝ ،طٝت

52

ايدبز ٝطاّع
ٕطزضٔضي

11

ث٢س اٙو ٝبز٥

آثبض ىطٖ٢٧ي  ٣تبضيري،

ٍب ٟ٤١ثط١ب ٦ٝپ٢دٜ

ّبضض٢بسي ا٤ٝاٗ تبضيري ٣

ت٤سق ٦ىطٖ٢٧ي

ىطٖ٢٧ي ٞ٧ ٣چ٢يٝ ٠طاّعي

،سيبسي ،اختٞبفي

خ٨ت ١ؾبضت ثط ٝطاّع اٍبٝتي،

ايطاٟ

سبظٝبٝ ٟيطاث ىطٖ٢٧ي

۞

پصيطايي ،زىبتط ذسٛات ٝسبىطتي ٣
ٕطزضٖطي ثب استب١ساضز الظ٣ ٛ
ضطايظ س ٣ ٘٨آسب ٟضا ىطاٜ٧
ٞ١بيس.
ث٢س ة
53

ٝبز٥

11

٤ٝظ٧ ٥بي

حٞبيت ٝبٙي اظ ٤ٝظ٧ ٥بي

ٍب ٟ٤١ثط١ب ٦ٝپ٢دٜ

ترصصي  ٣زىبؿ

ترصصي  ٣ث٣ ٦يژ٤ٝ ٥ظ ٥زىبؿ

ت٤سق ٦ىطٖ٢٧ي

َٝسس

َٝسس

،سيبسي ،اختٞبفي

سبظٝبٝ ٟيطاث ىطٖ٢٧ي

۞

ايطاٟ
ٝطاّع حيؼ آثبض
54

 ٣ىط ٔ٢٧س٢تي
فطبيطي ٣
ض٣ستبيي

پطزاذت
55

حٞبيت ٝبٙي اظ ايدبز ٝطاّع حيؼ

ث٢س ج ٛ

آثبض  ٣ىط ٔ٢٧س٢تي فطبيطي ٣

ٍب ٟ٤١ثط١ب ٦ٝپ٢دٜ

ض٣ستبيي ت٤سظ ثرص ذص٤صي ٣

ت٤سق ٦ىطٖ٢٧ي

٨١بز٧بي فٝ٤ٞي ميطزٙ٣تي ٣

،سيبسي ،اختٞبفي

تقب١٣ي

ايطاٟ

%50

ث٢س اٙو ٝبز٥

٧عي ٦٢تْٞي٘

ّ ِٞثالف٤ض ثطاي تْٞي٘ ٝطاّع

ٍب ٟ٤١پ٢د ٜت٤سق٦

ٝطاّع ىطٖ٢٧ي،

ىطٖ٢٧ي ٢٧ ٣طي

ىطٖ٢٧ي ،سيبسي،

٢٧طي

56

از11 ٥
سبظٝبٝ ٟيطاث ىطٖ٢٧ي

9

۞

۞

اختٞبفي ايطاٟ

ّبضٕب ٥ص٢بيـ

زضآٝس ّبضٕب٧ ٥بي ص٢بيـ زستي ٣

ٝبزٍ 142 ٥بٟ٤١

زستي

ىطش

ٝبٙيبت٨بي ٝستَيٜ

۞

23

 -8-2-2كاربزي بهذاشتي و درماني

رديف

1

تسهيالت

مصوب

تْٞي٘  ٣احساث

پطزاذت ثرطي اظ س٤ز تس٨يالت

ثيٞبضستبٟ

-پطزاذت ثرطي اظ ٧عي ٦٢تْٞي٘

ت٤ا١جرطي ٝقٙ٤ٚي٣ ٠
2

حمايتهاي قانوني
نوع

ذسٝبت ث ٦فَت
ٝب١سٕب ٟش٢٧ي

حوسه عمل
مجزي

٣ظاضت ث٨ساضت

زضصس اظ اظ ؽطىيت ث ٦اىطاز ٝقطىي
ضس ٥ت٤سظ ث٨عيستي اذتصبظ

ّط٤ض

يبثس
ٝقبه اظ ٝبٙيبت ثط زضآٝس إط ز٥

3

٨ٖ١ساضي ٝقٙ٤ٚي٣ ٠

زضصس اظ اظ ؽطىيت ث ٦اىطاز ٝقطىي

سبظٝب ٟث٨عيستي

ّ٤زّب ٟثي سطپطست

ضس ٥ت٤سظ ث٨عيستي اذتصبظ

ّط٤ض

يبثس
4

ٝطاّع ٨ٖ١ساضي ٣
ت٤ا١جرطي ٝقٙ٤ٚي٠

پطزاذت تس٨يالت افتجبضي ٣
يبضا ٦١اي  -تبٝي ٣ ٠تح٤ي٘ ٣سبي٘
ّ ِٞت٤ا١جرطي

5

6

7

عت س٢تي

اٍتصبز ٣

۞

ا٤ٝض ازاضي
٣ظاضت
اٍتصبز ٣

۞

ا٤ٝض ازاضي

۞

ّط٤ض
٣ظاضت

زضآٝس ٝقبه اظ ٝبٙيبت

ٍب ٟ٤١چ٨بض ٛت٤سق٦

حطّتي

ٕطٝبث ٦فٝ٤ٞي

٣ظاضت

سبظٝب ٟث٨عيستي

٤ٝسسبت ٨ٖ١ساضي
ٝقٙ٤ٚي ٠ش٢٧ي ٣

ٝطّع استبٟ

ثعضْي

سبظٝب ٟث٨عيستي

ملي
ثدع ض٨ط٧بي

زضٝب ٣ ٟآ٤ٝظش

ٝقبه اظ ٝبٙيبت ثط زضآٝس إط ز٥

محلي

اٍتصبز ٣

۞

ا٤ٝض ازاضي
اْٝب ٟتجسي٘ تب حساّثط %75
سغح اضنبٗ ٕطٝبث ٦ث ٦ىضبي
٣ضظضي يب ث٨ساضتي ،زضٝب١ي يب
ٕطزضٖطي  -تس٨يالت تط٤يَي
ىضبي تدبضي ثس ٟ٣پطزاذت تقطى٦
تنييط ّبضثطي  -تطاّ ٜپبيٝ ٦بٙي
 %200زض احيب ثب اذص ف٤اضض
.%50اصالح تقطى٧٦بي ذسٝبتي -
حٞبيت ٝسيطيتي خ٨ت حيؼ
ٕطٝبث٧ ٦بي ثجتي

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط

ض٨طزاضي

ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

٣ظاضت ث٨ساضت ،زضٝب ٣ ٟآ٤ٝظش
پعضْي ٤ٝؽو است ظٝي ٦٢الظٛ
ثطاي ت٤سق ٦عت س٢تي  ٣استيبز٥
اظ زاض٧٣ب  ٣ىطآ٣ضز٧٥بي عجيقي ٣
ٕيب٧ي ضا ىطاٞ١ ٜ٧بيس.

ت٨طاٟ

٣ظاضت
ث٢س ٝ ٥بز 34 ٥ثط١ب٦ٝ
پ٢د ٜت٤سق٦

زضٝبٟ
ث٨ساضت

۞

٣آ٤ٝظش
پعضْي

24

 -9-2-2كاربزي آئيني

رديف

حمايتهاي قانوني
تسهيالت

1

2

حوسه عمل

نوع

مصوب

مجزي

اٝبّٝ ٠ص٧جي

ٝقبه اظ ف٤اضض اي٢ٞي سبذتٞبٟ

ض٤ضاي اسالٝي
ض٨ط ت٨طاٟ

ض٨طزاضي
ت٨طاٟ

ٝسبخس-اٝبّ٠

تب ز ٥زضصس ظيطث٢بٝ ٣....ستنالت ٤ٍ٤ٝى٣ ٦اثست٦

ٝتجطّٝ-٦قبثس-

تب ٝسبحت ز٣يست ٝتط ٝطثـ ٝقبه اظ ف٤اضض

ٝساضس ف ٛ٤ٚزي٢ي

سبذتٞب١ي ٤١ ٣سبظي ٝبْٙب٦١

ض٤ضاي اسالٝي
ش٧ط ت٨طاٟ

ض٨طزاضي

ملي

محلي

ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

حساّثط پ٢دب ٥زضصس (٧ )%50عي ٦٢تْٞي٘
ٝطاّع ىطٖ٢٧ي٢٧ ،طي ،زي٢ي ٍ ٣طآ١ي زاضاي
پطزاذت ٧عي٦٢
3

تْٞي٘ ٝطاّع
ىطٖ٢٧ي٢٧ ،طي،
زي٢ي ٍ ٣طآ١ي

پيططىت ىيعيْي حساٍ٘ پ٢دب ٥زضصس ()%50
ثرص ميطزٙ٣تي ٞ٧ ٣چ٢ي ٠احساث اٝبّ٠
٣ضظضي ٞ٧د٤اض ٝ ٣تق ٌٚثٝ ٦سبخس ّ ٣ب٨١٤١بي
ىطٖ٢٧ي ٣ضظضي خ٤ا١ب ٟثسيح ضا ّ ٦تْٞي٘ ٣
ث٨ط٥ثطزاضي اظ آ٨١ب ثطاي استيبز ٥فٝ٤ٞي ضط٣ضي

ث٢س اٙو ٝبز9 ٥
ٍب ٟ٤١ثط١ب٦ٝ
پ٢د ٜت٤سق٦
()1390-1394

است ثط اسبس آئي١٠بٝ ٦ٝص٤ة ٧يإت ٣ظيطا ٟث٦
ص٤ضت ّ ِٞثالف٤ض تإٝيٞ١ ٠بيس.

٣ظاضت ٝسْ ٣ ٠ض٨طسبظي ،ث٢يبز ٝسْ ٠اَ١الة
اسالٝي  ٣ض٨طزاضي٧ب ٤ٝؽي٢س زض عطاحي ٣
زضاذتيبض ٍطاضزازٟ
4

اضاضي ٢ٝبست
خ٨ت احساث
ٝسبخس

اخطاي عطح٨بي خبٝـ تيصيٚي ض٨طي ٧ ٣بزي
ض٣ستبيي  ٣ض٨طّ٨ب  ٣ض٨ط٧بي خسيساالحساث،
اضاضي ٢ٝبسجي ضا ثطاي احساث ٝسدس  ٣ذب٦١
فب ٜٙپيصثي٢ي  ٣پس اظ آٝبز٥سبظي ،ثسٟ٣
زضيبىت ٧عي ٣ ٦٢ثب حيؼ ٝبْٙيت فٝ٤ٞي ٣

٣ظاضت
ث٢س اٙو ٝبز6 ٥
ٍب ٟ٤١ثط١ب٦ٝ
پ٢د ٜت٤سق٦
()1390-1394

زٙ٣تي زض اذتيبض ٝتَبضيب ٟاحساث ٝسبخس ٍطاض

ٝسْ٣ ٠
ض٨طسبظي
ث٢يبز

۞

ٝسْ٠
ض٨طزاضي
٧ب

ز٢٧س.

5

پطزاذت ث٨بي

ٝسبخس  ٣تْبيب اظ پطزاذت ث٨بي ذسٝبت پسٞب١س

ذسٝبت پسب٢ٝس

ٝقبه ٝيتاض٢س .

تجصطٝ 2 ٥بز٥
40اليح ٦ف٤اضض

ض٨طزاضي

۞

ض٨طزاضي
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 -10-2-2كاربزي مسكوني

تسهيالت
ٝطٝت َٝ ٣ب ٛ٣سبظي

1

٣احس٧بي ٝسْ١٤ي زض
ثبىت ىطس٤ز٥

2

حمايتهاي قانوني

ٝطٝت ٣

ثبظسبظي

اث٢ي ٦ثب اضظش

نوع

حوسه عمل

مصوب

استيبز ٥اظ تس٨يالت ثبْ١ي ثب ١طخ س٤ز

تص٤يت ١ب٧ ٦ٝيئت

%5

٣ظيطا84/8/11 ٟ

مجزي

محلي

ملي
۞

افغبي تس٨يالت خقب ٦ٙثطاي ٝطٝت ٣
ثبظسبظي ٣احس٧بي ٝسْ١٤ي ٣اٍـ زض

ثبٝ ِ١سْ٠

ثبٝ ِ١سْ٠

۞

ثبىت ٍسيٞي ض٨ط٧ب
فس ٛزضيبىت ف٤اضض اظ ٝبْٙب ٟذب٧٦١بي

3

ذب٧٦١بي تبضيري

4

ذب٧٦١بي تاضيري

تبضيري زض ص٤ضت تنييط ّبضثطي ِٚٝ
ذ٤ز ث ٦ىضبي ىطٖ٢٧ي ٢٧ ٣طي
فس ٛزضيبىت ف٤اضض اظ ٝبْٙب ٟذب٧ ٦١بي
تبضيري زض ص٤ضت تنييط ّبضثطي ِٚٝ

ض٤ضاي ض٨ط

ذ٤ز ث ٦ىضبي ىطٖ٢٧ي ٢٧ ٣طي
5

ذب٧ ٦١بي ٝسْ١٤ي
تبضيري

افغبي تس٨يالت ّ ٜث٨ط ٥اظ ٢ٝبثـ ثبِ١

٤ٝاىَت ٧ئيت

٧ب ثٝ ٦بْٙي٣ ٠احس٧بي ٝسْ١٤ي ٣اٍـ زض

٣ظيطا ٟزض استبٟ

ثبىت تبضيري استب ٟيعز

يعز 1386/1/29

ثرط٤زٕي ّ ٣ب٧ص ف٤اضض اظ ٝبْٙبٟ
6

ذب٧٦١بي تبضيري

7

ذب٧٦١بي تبضيري

8

ذب٧٦١بي تبضيري

ذب٧٦١بي تبضيري  ٣اٝالُ ٣اٍـ زضحطيٜ

ض٤ضاي ض٨ط

آ٨١ب
اخبظّ ٥بضثطي تدبضي زض ص٤ضت تجسي٘ ث٦
ّبضثطي ٞ١بيطي ٝقبزٗ ىضبي ٞ١بيطي

ض٤ضاي ض٨ط

فس ٛزضيبىت ف٤اضض اظ ٝبْٙب ٟذب٧ ٦١بي
تبضيري زض ص٤ضت تنييط ّبضثطي ِٚٝ

ض٤ضاي ض٨ط

ذ٤ز ث ٦ىضبي ىطٖ٢٧ي ٢٧ ٣طي
9

ٝطٝت  ٣احيبي

افتجبض زض اصالحيٝ ٦ت ٜٞث٤زخٙ ٦حبػ

ض٤ضاياسالٝيض٨ط

ذب٧٦١بي تبضيري

ٕطزز

ت٨طاٟ

ض٤ضا٧بي اسالٝي
ض٨ط  ٣ض٣ستب
ض٤ضا٧بي اسالٝي
ض٨ط  ٣ض٣ستب

ض٤ضا٧بي اسالٝي
ض٨ط  ٣ض٣ستب
ض٤ضا٧بي اسالٝي
ض٨ط  ٣ض٣ستب
ض٤ضا٧بي اسالٝي
ض٨ط  ٣ض٣ستب

ض٨طزاضي ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

يعز

ت٨طاٟ

ت٨طا ٟذيبثبٟ
ٙ٣ي فصط

٤ٝاىَت ٧ئيت

10

ٝغبٙقٝ ،٦طٝت  ٣حيؼ
ثبىت٧بي تبضيري

اذتصبظ ٝجٚل

 500.000.000ضيبٗ

خ٨ت ٝغبٙقٝ ،٦طٝت  ٣حيؼ ثبىت ٧بي
تبضيري

٣ظيطا  ٟزض استبٟ

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي

يعز ٤ٝضخ

يعز

1386/1/29

سبظٝبٝ ٟسيطيت ٣

ضٞبض٥

ثط١ب٦ٝضيعي

37018/11048
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 -11-2-2حمايت خاص

رديف

حمايتهاي قانوني
تسهيالت

1

ّ٧ ٣ ِٞسي ٦ث٦
ٛئ سسبت ذيطي٦

ٝقبه اظ ٝبٙيبت

2

اٝبّ ٠تبضيري

ٝقبزٗ اْٝب ٟتطاّ ٜزض ٝح٘ زيٖط
اخبظ ٥سبذت يب تطاّ ٜزاز ٥ض٤ز

حوسه عمل

نوع

موب
تص٤يت ١ب٧ ٦ٝيت١ب٦ٝ
٣ظيطاٟ
/83360ت٥34086
٤ٝضخ 1386/5/27

مجزي

ملي

محلي

۞

ض٤ضاياسالٝيض٨ط
ت٨طاٟ

ض٨طزاضي
ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

حيبؽت احيبء ٣
ٝسيطيت يْپبضچ ٦ثبظاض
ت٨طاٟ

اليح ٦ت٨ي ٣ ٦تس٣يٕ ٠طزز

ض٤ضاياسالٝيض٦ض
ت٨طاٟ

ض٨طزاضي
ت٨طاٟ

ت٨طا -ٟثبظاض
تبضيري

4

ٝطٝت سبذتٞب٨١بي
ثبىت ّ ٠٨يعز

تس٨يالت تب سَو صس ٝيٚي ٟ٤ضيبٗ

ثبٝ ِ١سْ٠

5

يبضا ٦١س٤ز تس٨يالت
ٝطٝت َٝ ٣بٛ٣سبظي
٣احس٧بي ثب اضظش
زضثبىت ىطس٤ز٥
ض٨طي

تس٨يالت تب سَو صس ٝيٚي ٟ٤ضيبٗ ٣
ٝقبزٗ پ٢ح ٣احس زضصس

ثبٝ ِ١سْ٠

6

٤ٍ٤ٝىبت ثَبؿ ٝتجطّ٦

ٝقبه اظ ٝبٙيبت

ٍب ٟ٤١چ٨بض ٛت٤سق٦

٣ظاضت
اٍتصبز ٣
ا٤ٝض ازاضي

7

ذطيس حطي ٣ ٜاث٢ي٣ ٦
اضيبء ثب اضظش تبضيري
استب ٟيعز

اذتصبظ ٝجٚل  4.000.000.000ضيبٗ
ذطيس حطي ٣ ٜاث٢ي ٣ ٦اضيبء ثب اضظش
تبضيري استب ٟيعز

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
استب ٟيعز
زض
٤ٝضخ 1386/1/29
ضٞبض٥
37018/11048

ٝيطاث
ىطٖ٢٧ي
يعزسبظٝبٟ
ٝسيطيت ٣
ثط١ب٦ٝضيعي

8

ٝقٙ٤ٚي٠

تبٝي ٠حٌ ثي ٦ٞسّ ٜ٨بضىطٝب
پطزاذت تس٨يالت افتجبضي زض َٝبث٘
اضتنبٗ ٝقٙ٤ٚي١ ٣ ٠يع ث٣ ٦احس٧بي
تٙ٤يسي زاضاي س٨ب ٛثيص اظ%60
ٝتق ٌٚث ٦اىطاز ٝقٝ ٗ٤ٚقٙ٤ٚيٝ ٠قبه
اظ پطزاذت ٧عي٧٦٢بي صس٣ض پط٣ا٦١
سبذتٞب١ي ،آٝبز٥سبظي ظٝي٣ ٠
ف٤اضض ٤١سبظي

سبظٝب ٟث٨عيستي
ّط٤ض

3

ثبىت ّ٠٨
يعز

۞

۞

۞
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رديف

تسهيالت

حمايتهاي قانوني
نوع

حوسه عمل
ملي

محلي

مصوب

مجزي

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زض استب ٟىبضس
1386/2/11

ٝيطاث
ىطٖ٢٧ي
ىبضس
استب١ساضي

استبٟ
ىبضس

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زض استب ٟىبضس
1386/2/11

ٝيطاث
ىطٖ٢٧ي
ىبضس
استب١ساضي

استبٟ
ىبضس

ٝيطاث
ىطٖ٢٧ي
ىبضس

استبٟ
ىبضس

9

سبٝب١س٧ي ثبىت٨بي تبضيري

10

احيبي ٝد٤ٞف ٦حبىؾي٦

پيص ثي٢ي افتجبض ٤ٝضز
١يبظ ثب ايدبز ضزيو
ٝستَ٘ زض سب٨ٙبي
ثط١ب ٦ٝچ٨بضٛ

11

احيبي ٝد٤ٞف ٦سقسي٦

پيصثي٢ي افتجب ض ٤ٝضز
١يبظ ثب ايدبز ضزيو
ٝستَ٘ زض سب٨ٙبي
ثط١ب ٦ٝچ٨بضٛ

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زض استب ٟىبضس
1386/2/11

12

ٝح٤ع٧ ٦ب  ٣ثبك ٧بي
تبضيري ،ثَبؿ تبضيري ،ثَبؿ
ٝتجطّ ،٦آضاٖٝب٧٥بي ٝيبذط

اذتصبظ ٝجٚل
 1000.000.000ضيبٗ
خ٨ت سبٝب١س٧ي
ٝح٤ع٧ ٦ب  ٣ثبك ٧بي
تبضيري،ثَبؿ تبضيري،
ثَبؿ ٝتجطّ ،٦آضاٖٝب٧ ٥بي
ٝيبذط

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
استب ٟيعز
زض
٤ٝضخ 1386/1/29
ضٞبض٥
37018/11048

ٝيطاث
ىطٖ٢٧ي
يعز سبظٝبٟ
ٝسيطيت ٣
ثط١ب٦ٝضيعي

13

سبٝب١س٧ي ثَبؿ ضيد صيي
٣ضيد حيسض سبيط اث٢ي٦
تبضيري

اذتصبظ ٧يتبز ٝيٚيبضز
ضيبٗ اظ افتجبضات ٨١بز
ضيبست خ٤٨ٞضي -
سبظٝبٝ ٟيطاث ىطٖ٢٧ي-
استب١ساضي

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
استب ٟاضزثي٘
زض
1386/9/1

ٝيطاث
ىطٖ٢٧ي
اضزثي٘

استبٟ
اضزثي٘

14

ت٨ي ٦سطيـ عطح خبٝـ
ٕطزضٖطي خٔ٢

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زض استب ٟذ٤ظستبٟ
1385/10/25

ٝيطاث
ىطٖ٢٧ي
ذ٤ظستبٟ

استبٟ
ذ٤ظستبٟ

15

ٝطٝت  ٣احيبء  ٣سبٝب١س٧ي
ثبىت٨بي تبضيري

اذتصبظ تس٨يالت
ثبْ١ي ث٢ٚس ٝست

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زض استب ٟاصي٨بٟ
1386/03/22

استب١ساضي

اصي٨بٟ

16

٢٧ط٢ٝسا ٣ ٟص٢قتٖطاٟ

اذتصبظ ٝجٚل سي
ٝيٚيبضز ضيبٗ تس٨يالت
اضظاٍ ٟيٞت ثب ّبضٝعز
%6

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زض استب ٓ ٟيالٟ
1385/12/9

سبظٝبٟ
ٝسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي
ّط٤ض

ٕيالٟ

17

ٝغبٙقبت عطح سبح

اذتصبظ ٝجٚل س٦
ٝيٚيبضز ضيبٗ خ٨ت ا١دبٛ
ٝغبٙقبت تيصيٚي
ٕطزضٖطي زض ٝح٤ض٧ب ٣
ح٤ظ٧ ٥ب  /ايدبز
ظيطسبذت٨بيالظٛ

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زض استب ٓ ٟيالٟ
1385/12/9

سبظ ٛاٟ
ٝسيطيت ٣
ثط١ب ٦ٝضيعي
/
ّط٤ض
استب١ساضي

ٕيالٟ
ٛاظ١سضاٟ

/
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رديف

حمايتهاي قانوني

تسهيالت
نوع

مصوب

18

اذتصبظ تس٨يالت اضظاٟ
ٍيٞت

حوسه عمل
مجزي

ملي

محلي

اذتصبظ تس٨يالت اضظاٍ ٟيٞت
ثب ّبضٝعز  %6ثطاي ٢٧ط٢ٝسا٣ ٟ
ص٢قتٖطا ٟاستب ٟثب پيص ثي٢ي
يبضا ٦١تس٨يالت پطزاذتي ت٤سظ
سبظٝبٝ ٟسيطيت  ٣ثط١ب ٦ٝضيعي
ّط٤ض

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ
يالٟ
ٓ
1385/12/9

ٝيطاث ىطٖ٢٧ي
سبظٝبٝ ٟسيطيت
ثط١ب ٦ٝضيعي
ّط٤ض استب١ساضي

استبٟ
ٕيالٟ

19

٢٧ط٢ٝسا ٣ ٟص٢قتٖطاٟ

اذتصبظ ٝجٚل پ٢دبٝ ٥يٚيبضز
ضيبٗ تس٨يالت ثبْ١ي ث٢ٚس ٝست
خ٨ت افغبي ٣ا ٛث ٟ ٦ح٤ي ّ٦
يبضا ٦١س٤ز ثبْ١ي ت٤سظ ض٤ضاي
پ ٣ ٗ٤افتجبض تبٝيٕ ٠طزز

٤ٝاىَت ٧ئيت
٣ظيطا ٟزض استبٟ
اصي٨بٟ
1386/03/22

سبظٝبٝ ٟسيطيت
ثط١ب ٦ٝضيعي
ّط٤ض

اصي٨بٟ

20

ث٢ب٧بي ثب اضظش ٝقٞبضي
 ٣ىطٖ٢٧ي

پطزاذت ٣اٝ 14 ٛيٚي ٟ٤تٝ٤ب١ي
ثطاي ٝطٝت ث٢ب٧بي ثب اضظش
ٝقٞبضي  ٣ىطٖ٢٧ي

٣زخ86 ٦
ٍب ٟ٤١ة

٣ظاضت ٝسْ٣ ٠
ض٨طسبظي

--

21

ٝطٝت  ٣ثبظسبظي اث٢ي٦
ثب اضظش

افغبي تس٨يالت خقب ٦ٙثطاي
ٝطٝت  ٣ثبظسبظي ٣احس٧بي
ٝسْ١٤ي ٣اٍـ زض ثبىت ٍسيٞي
ض٨ط٧ب

ثبٝ ِ١سْ٠

22

اضائ ٦تس٨يالت ثطاي ا٤ٝض
ٍ٣يي

23

٤١سبظي زض ثبىت ٧بي
ىطس٤ز٥

تبٝي ٠تس٨يالت ٤ٝضز ١يبظ ٣اٍيي٠
ثطاي احساث سبذتٝب ٟتد٨يعات
 ٣تبسيسبت ٍ٣يي اظ ثب٧ ِ١بي
زٙ٣تي -فس١ ٛيبظ ث٣ ٦ثيَْٚٝ ٦ي
زض ٍجبٗ پطزاذت تس٨يالت

اضائ ٦تس٨يالت ٣ا ٛثبْ١ي ثطاي
٤١سبظي ٣احس٧بي تدبضي ٣
ٝسْ١٤يّ -ب٧ص %50اظ ٧عي٦٢
٧بي پط٣ا ٣ ٦١تطاّ ٜپبيٝ ٣ ٦بظاز
ٝت١بست ثب ٝيعا ٟتدٞيـ
٣احس٧بي ٝسْ١٤ي پطاّ٢س٣ ٥
ّ٤چِ -اىعايص تطاّ ٜپبي٦
حساٍ٘ ٝ -%60حي٤ػ ٝب١س ٟحٌ
اٝتيبظ ذسٝبت ظيطث٢بيي پس اظ
٤١سبظي -پطزاذت ثرطي اظثي٦ٞ
سبذتٞب-ٟترييو  %2س٤ز ثبْ١ي
تس٨يالت زض ص٤ضت تدٞيـ -
ا١تطبض ا٣ضاً ٝطبضّت ت٤سظ
٣ظاضت ٝسْ ٣ ٠ض٨طزاضي٨ب

ثبٝ ِ١سْ٠

۞

۞

ٝدٚس ض٤ضاي
اسالٝي

٣زخ86 ٦
ٍب ٟ٤١ة

ض٨طزاضي٧ب
٣ظاضت ٝسْ٣ ٠
ض٨طسبظي

۞

29

رديف
24

25

حمايتهاي قانوني
تسهيالت

ٝطٝت آثبض  ٣ث٢ب٧بي ثجت
ضس ٥زض زستٖب٧ ٥بي
اخطايي

عطح٧بي ٕطزضٖطي

نوع
اذتصبظ ٝجٚل 2.000.000.000
ضيبٗ خ٨ت تقٞيط ٝ ٣طٝت آثبض ٣
ث٢ب٧بي ثجت ضس ٥زض زستٖب٧ ٥بي
اخطايي

٧بي
ٝقبىيت ٝبٙيبتي عطح
ٕطزضٖطي زض ٢ٝبعٌ ٝحط٣ ٛ٣
ت٤سق١ ٦يبىت ٦استب٧ ٟطٝعٕب ٟث٦
ٝست 10سبٗ

مصوب
٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زضاستب ٟيعز ٤ٝضخ
 1386/1/29ضٞبض٥
37018/11048

حوسه عمل
مجزي

ملي

ٝيطاث
ىطٖ٢٧ي يعز
استب١ساضي -
سبظٝبٟ
ٝسيطيت ٣
ثط١ب٦ٝضيعي

عي
سب٨ٙبي
٣1386
1387

ٝص٤ث٧ ٦ئيت ٣ظيطاٟ
 21372ت -٥28893/
٤ٝضخ 1382/04/31

26

ٝحبسج ٦تقطى ٦آة  ٣ثطً
ٕ ٣بظ ثط ٝج٢بي آ٤ٝظضي

ضبٝ ٘ٝطاّع ىطٖ٢٧ي ،آ٤ٝظضي ٣
٣ضظضي زٙ٣تي ،ميطزٙ٣تي ،تقب١٣ي
 ٣ذص٤صي ١ؾيط ّتبثرب٧ ٦١ب،
٤ٝظ٧ ٥ب٨ٝ ،سّ٤زُ ٧ب ،
ّ٤زّستب٨١بٝ ،ساضس ،اضزٕ٣ب٧٥بي
زاٟش آ٤ٝظي ،زا١طٖب٨٧ب ٝطاّع
آ٤ٝظش ى٢ي  ٣حطى ٦اي ،ح٤ظ٥
فٞٚيٝ ،٦سبخس ،حسي٢ي٧ ٦ب،
ثبضٖب٧ ٥بي ٣ضظضيٝ ٣ ،طاّع
٨ٖ١ساضي ٝق٤ٚالٟ

ث٢س ح تجصطٍ 5 ٥بٟ٤١
ث٤زخ ٦سبٗ 1384

27

احيبء ٤١ ٣سبظي ثبىت -
٧بي ىطس٤ز٥

محلي

استبٟ
٧طٝعٕبٟ

۞

صس٣ض پط٣ا ٦١ضايٖب ٟزض ٢ٝبعٌ
ىطس٤ز 7 ٥تب  20زض چبضچ٤ة
عط ح تيصيٚي يب عطح ٣يژ٥
ٝساذ ٦ٚزض ثبىت ٧بي ىطس٤ز٥
٢ٝبعٌ  1تب ١ 22 ٣ 21 ٣ 6يع
%80
صس٣ض پط٣ا ٦١ثب افٞبٗ
ترييو ا١دبٝ ٛيض٤ز

ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط
ت٨طاٟ

ض٨طزاضي
ت٨طاٟ

ت٨طاٟ

27

ٝطٝت آثبض  ٣ث٢ب٧بي ثجت
ضس ٥زض زستٖب٧ ٥بي
اخطايي

اذتصبظ ٝجٚل 2.000.000.000
ضيبٗ خ٨ت تقٞيط ٝ ٣طٝت آثبض ٣
ث٢ب٧بي ثجت ضس ٥زض زستٖب٧ ٥بي
اخطايي

٤ٝاىَت ٧ئيت ٣ظيطاٟ
زضاستب ٟيعز ٤ٝضخ
1386/1/29ضٞبض٥
37018/11048

ٝيطاث
ىطٖ٢٧ي يعز
استب١ساضي- -
سبظٝبٟ
ٝسيطيت ٣
ثط١ب٦ٝضيعي

عي
سب٨ٙبي
٣1386
1387

28

اٝالُ ٣اٍـ زض حطيٜ
آثبضتبضيري  ٣ىطٖ٢٧ي

حٞبيت ٝ ٣سبفست ٝبٙي ٣
اخطايي

ٝص٤ث٧ ٦ئيت ٣ظيطاٟ
27855ت٣ٛ -٥3407/ضخ
 1384/05/08ث ٦است٢بز
ث٢س ج ٝبز 105 ٥ثط١ب٦ٝ
چ٨بض ٛت٤سق٦

ض٤ضا٧بي
اسالٝي ض٨ط
 ٣ض٣ستب

۞

30

31

