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  کشور کل 1392  سال بودجه مندرج در قانون سازي خصوصی احکام مرتبط با

 مفاد  بند قانونی ردیف

1 13  

) ایمیدرو و ایدرو( ایران معادن نوسازي و توسعه سازمان و ایران صنایع نوسازي و گسترش سازمان 1383 سال واریزي وجوه 

 و هزار سه آن معادل و محاسبه مذکور بانک نزد دولت سرمایه مینتأ عنوان به معدن و صنعت بانک نزد سهام خرید جهت

 منابع یا بنگاهها یا  اموال، یا الشرکه سهم سهام، واگذاري از حاصل منابع محل از ریال) 3.300.000.000.000(میلیارد  سیصد

 حساب به تجارت و معدن صنعت، روزی و دارایی و اقتصادي امور وزیر تأیید مورد روز کارشناسی قیمت با آنها فروش از حاصل

 معادل همچنین. شود هزینه یافته توسعه کمتر مناطق طرحهاي اتمام و اجراء راستاي در تا گردد می واریز مذکور هاي سازمان

 افزایش عنوان به صادرات ضمانت صندوق نزد ارزي ذخیره حساب سپرده از دالر )200.000.000( میلیون دویست مبلغ ریالی

) 200.000.000( میلیون دویست مبلغ ریالی معادل همچنین. گردد می تسویه و یابد می اختصاص صندوق این به ولتد سرمایه

 اختصاص صندوق این به دولت سرمایه افزایش عنوان به صادرات ضمانت صندوق نزد ارزي ذخیره حساب سپرده از دالر

  .گردد می تسویه و یابد می

2 1-27  

 مصوب اساسی قانون) 44(چهارم  و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراي قانون رعایت با شود می داده اجازه دولت به

 اموال، الشرکه، سهم سهام، فروش به نسبت ریال  )370.000.000.000.000( میلیارد هزار هفتاد و سیصد سقف در 25/3/1387

 منابع و نموده اقدام وابسته و تابعه تیدول شرکتهاي و مؤسسات و دولت به متعلق نیروگاههاي و مالی حقوق و ها دارایی

 ـ 9 اعتبارات محل از واریزي وجوه ازاي به. نماید واریز قانون این ) 5(شماره  جدول 310502 درآمدي ردیف به را حاصله

 مطالبات کلیه به پرداخت اولویت با قانون این) 19(شماره  جدول در مندرج مصارف به قانون این) 8( شماره جدول 101000

  .یابد می اختصاص کاظمی شهید طرح مشمول کُرد پیشمرگان و بازنشستگان به مربوط هاي هزینه و ایثارگران

 براي صرفاً یادشده سقف در مذکور موارد واگذاري به نسبت فروش، بر عالوه تواند می مربوط قوانین رعایت با دولت: تبصره

  *.ایدنم اقدام قانون این) 19(شماره  جدول در مندرج مصارف

 اقتصادي امور وزارت تأیید و حسابرسی سازمان اعالم و رسیدگی از پس بند این موضوع تعهدات و مطالبات تمامی-1-1-27

 و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراي قانون) 29(ماده  رعایت به الزام بدون قبلی هاي واگذاري و مبالغ احتساب با دارایی و

  .است اقدام قابل دولت تصویب از پس اساسی قانون) 44(چهارم 

 قانون) 13(ماده  تفسیر قانون مفاد و شهداء معظم خانواده و آزادگان جانبازان، ایثارگران، دیون و مطالبات پرداخت -تبصره

 دستگاه رئیس و حساب ذي پیشنهاد با و شود نمی حسابرسی سازمان تأیید مشمول 1389/ 12/ 4 مصوب آزادگان از حمایت

 .پذیرد می انجام جمهور رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه عاونتم تأیید و اجرایی

بند فوق به شرح  20/09/1392مورخ 149956به شماره کل کشور، ابالغی  1392به موجب قانون اصالح قانون بودجه سال *

  :زیر اصالح گردید

قانون اساسـی مصـوب   ) 44(چهل و چهارم هاي کلی اصل  سیاستشود با رعایت قانون اجراي  به دولت اجازه داده می -1-27

ریال نسبت به فـروش سـهام، سـهم الشـرکه،      )250،000،000،000،000(در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد  25/3/1387

هاي دولتـی تابعـه و وابسـته اقـدام نمـوده و       هاي متعلق به دولت و موسسات و شرکت ها و حقوق مالی و نیروگاه اموال، دارایی

  اعتبـارات  به ازاي وجـوه واریـزي از محـل   . این قانون واریز نماید) 5(جدول شماره 310502صله را به ردیف درآمدي منابع حا

هاي مربوط بـه بازنشسـتگان و پیشـمرگان کـرد      این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه) 8(جدول شماره 9-101000

اي موضـوع مصـارف سیصـد و هفتـاد هـزار میلیـارد        اي سـرمایه هـ  و اعتبـارات تملـک دارایـی    مشمول طرح شـهید کـاظمی  

  .یابد تحقق درآمد اختصاص می ریال به نسبت) 370،000،000،000،000(

 هـاي عمرانـی   پروژه اجراي نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي تواند با رعایت قوانین مربوطه دولت می -2تبصره 

  .اقدام نماید

3 2-1-27  
 کارشـناس  به پرداخت و تأمین قابل دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط ها واگذاري یا حاصله منابع محل از اسیکارشن هزینه

  .است

4 3-1-27  

 دولت تصویب از پس مکلفند دارند قرار واگذاري فهرست در آنها زیرمجموعه شرکتهاي که اجرایی هاي دستگاه تمامی

 امور وزارت به را بنگاهها مالکیتی اسناد سایر و سهام اوراق سازي، خصوصی انسازم درخواست زمان از روز ده ظرف حداکثر

 .نمایند تحویل) سازي خصوصی سازمان(دارایی  و اقتصادي

5 3-1-27  
 اجرایـی  دسـتگاه  مقـام  بـاالترین  یـا  وزیـر  عهـده  بر واگذاري تسهیل سازي زمینه و فوق اسناد تحویل و سازي آماده مسئولیت

  .است مربوطه

 واگـذاري  مشـمول  هاي بنگاه اسناد دریافت عدم درصورت است مجاز) سازي خصوصی سازمان(دارایی  و اقتصادي امور وزارت  3-1-27 6
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  .نماید اقدام بنگاه واگذاري و جایگزین سهام اوراق انتشار به نسبت وزیران، هیأت تصویب با مقرر مهلت در

7 1-4-27  
 و آزمایشگاهها نوسازي و تجهیز بابت ریال) 6.000.000.000.000( میلیارد هزار شش لغمب ها، واگذاري از حاصله منابع محل از

  .یابد می اختصاص یافته توسعه کمتر و جدیدالتأسیس عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها توسعه و کارگاهها تجهیز

8 5-1-27  

 و دولـت  مـالی  حقـوق  و هـا  دارایـی  امـوال،  شـرکه، ال سهم سهام، از ریال) 3.000.000.000.000( میلیارد هزار سه مبلغ سقف تا

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 143( ماده) ي( بند رعایت با جهادکشاورزي وزارت به وابسته دولتی شرکتهاي و مؤسسات

  .یابد می اختصاص کشاورزي بخش توسعه از حمایت صندوقهاي سرمایه افزایش جهت ایران اسالمی جمهوري

9 2-27  

 و واگـذاري  حـال  در بنگاههـاي  توسـط  تسـهیالت  أخـذ  همچنین و غیرجاري هاي دارایی یا اموال فروش بر نظارت ظورمن به

 و کشـور  امـالك  و اسـناد  ثبـت  سـازمان  به سازي خصوصی سازمان سوي از بنگاهها این اسامی کنترلی، صورت به واگذارشده

 تغییرات هرگونه ثبت است مکلف کشور امالك و اسناد تثب سازمان. شود می اعالم ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک

 انتقـال،  و نقـل  جملـه  از مزبـور  شرکتهاي اموال در تصرف و دخل هرگونه ثبت همچنین و سرمایه اساسنامه، زمینه در

 جمهـوري  مرکـزي  بانـک . دهـد  انجـام  سـازي  خصوصـی  سازمان از کتبی مجوز أخذ از پس را اجاره و فروش و خرید ترهین،

 سـازي  خصوصـی  سازمان از مجوز أخذ به مشروط را مذکور شرکتهاي به تسهیالت هرگونه اعطاي است موظف ایران یاسالم

 .نماید

10 2-27  
 دیـوان  و دارایـی  و اقتصـادي  امـور  وزارت بـه  یکبـار  مـاه  سه هر را جزء این حکم رعایت است موظف سازي خصوصی سازمان

  .نماید گزارش کشور محاسبات

11 3-27  
 واگذاري از قبل مالیاتی نرخ براساس واگذاري، سال طول در) کنترلی سهام( واگذار شده شرکتهاي کارکنان کلیه حقوق تمالیا

  .شود می پرداخت و محاسبه

12 4-27  

 محاسبات قانون) 5(ماده  و8/7/1386 مصوب کشوري خدمات مدیریت قانون) 5(ماده  موضوع اجرایی هاي دستگاه و دولت به

 یـا  و واگـذاري  بـا  مرتبط احکام اجرایی عملیات آغاز درصورت مورد حسب) 27(بند  سقف در شود می داده اجازه کشور عمومی

 الزم اقـدامات  اسـت،  نرسـیده  انجام  به مذکور سال پایان تا که قبل سنواتی بودجه قوانین و قانون این اجراي در اموال فروش

 .برساند جامان  به 1392 سال طی را اجرایی عملیات تکمیل جهت

13 7-27  

 ربـط  ذي اجـزاي  اجراي در که هایی دارایی و اموال و الشرکه سهم سهام، ریالی ارزش معادل است موظف کشور کل داري خزانه

 محاسـبات  قـانون ) 101(مـاده   اجراي در ربط ذي اجرایی دستگاه یا سازي خصوصی سازمان اعالم با است واگذارشده) 27(بند 

 و ریزي برنامه معاونت به یکبار ماه سه هر را بند این عملکرد گزارش و ثبت خود پرداخت و دریافت هايحساب در کشور عمومی

 محاسـبات  قـانون ) 103(مـاده   اجـراي  در اسـت  مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت. کند ارائه جمهور رئیس راهبردي نظارت

  .کند درج کشور کل 1392 سال بودجه قانون عملکرد صورتحساب در را مبالغ این کشور عمومی

14 8-27  

 اجـراي  قـانون  ششـم  فصـل  موضـوع  عمـومی  مجـامع  مصـوب  شده تقسیم عدالت سهام سود مکلفند پذیر سرمایه شرکتهاي

 اجـراي  قـانون  تصـویب  زمـان  از اقسـاط  کامـل  حسـاب  تسـویه  تا را اساسی قانون) 44(چهارم  و چهل اصل کلی سیاستهاي

 مکلـف  مـذکور  سازمان و نمایند پرداخت سازي خصوصی سازمان به اساسی قانون) 44(چهارم  و چهل اصل کلی هاي سیاست

 سـود  وصـول  جهت تواند می مذکور سازمان. کند واریز کشور کل داري خزانه نزد عمومی درآمد حساب به را وصولی مبالغ است

 اقـدام  کشـور  عمـومی  محاسـبات  قـانون ) 48(ماده  طریق از واگذارشده شرکتهاي معوق اقساط سایر و بند این موضوع سهام

 سازي خصوصی سازمان با اقساط این وصول درخصوص نوبت از خارج است موظف کشور مالیاتی امور سازمان اجرائیات. نماید

  .نماید همکاري

 ارواگـذ  شـرکتهاي  سـهام  نمایـد  می دریافت را استان هر به مربوط عدالت سهام اقساط که نسبتی همان به است مکلف دولت

  . نماید آزاد را استانی گذاري سرمایه توسعه شرکتهاي به شده

 در اقتصـادي  هـاي  پـروژه  و طرحهـا  شـروع  بـراي  را زمینه شده آزاد سهام واگذاري با مکلفند استانی گذاري سرمایه شرکتهاي

  .نماید فراهم خود استان
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15 9-27  

 بنگاه هر عنوان تصویب زمان از اساسی، قانون) 44(چهارم  و  چهل اصل کلی هاي سیاست اجراي قانون) 18(ماده  اجراي در

 هیأت تصویب با است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت واگذاري، هیأت توسط واگذاري قابل بنگاههاي فهرست در

 ،يدادگستر و) مجمع رئیس(دارایی  و اقتصادي امور وزراي از متشکل بنگاهها آن عمومی مجامع تشکیل به نسبت وزیران

 االختیار تام نمایندگان یا و ربط ذي اجرایی دستگاه مقام باالترین و جمهور رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاون

 و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق نماینده و واگذاري هیأت نماینده سازي، خصوصی سازمان رئیس حضور با و آنها

  .نماید اقدام ایران کشاورزي

  .است عمومی مجامع وظایف بقیه و مدیره هیأت اعضاي انتخاب دار عهده مربوط مقررات و قوانین عایتر با عمومی مجمع

 و شرکتها ثبت مرجع و است اعتبار فاقد بند این ضوابط از خارج مذکور شرکتهاي مدیره هیأت و مجامع صورتجلسات

 .نمایند خودداري رمزبو صورتجلسات ثبت و پذیرش از موظفند مراجع سایر و غیرتجاري مؤسسات

16 9-27  

 دیون رد یا و قسطی نقدي، از اعم خریداران به شده فروخته سهام انتقال به موظف الذکر فوق شرکتهاي عمومی مجمع

 اعضـاي  جاي به مدیره هیأت در شده فروخته کنترلی و مدیریتی سهام نمایندگان جایگزینی در و باشد می ماه یک ظرف حداکثر

 .ایدنم می اقدام قبلی

17 9-27  

 عملکرد مالیات و سود پرداخت در و باشند نمی دولتی شرکتهاي بر حاکم مقررات مشمول مصوب شرکتهاي واگذاري، زمان از

 قرارداد در مندرج تعهدات ایفاي و اقساط تمامی پرداخت زمان تا موظفند خریداران. نمایند می عمل مقررات طبق گذشته، سال

 سازمان تأیید با را تسهیالت أخذ همچنین و آنها ترهین یا توثیق یا غیرجاري هاي دارایی نتقالا و نقل هرگونه واگذاري،

  .دهند انجام سازي خصوصی

18 9-27  

 بر است مکلف غیربورسی و بورسی سهام برحسب فرابورس و بهادار اوراق و بورس سازمان طریق از سازي خصوصی سازمان

 دولت وثیقه در آنها سهام از بخشی که واگذارشده بنگاههاي تسهیالت أخذ و جاريغیر هاي دارایی فروش و خرید عملیات

 .نماید اعمال را الزم هاي کنترل است،

19 9-27  

 سـهام  موظفنـد  غیردولتـی  عمـومی  نهادهـاي  مذکور، قانون) 6(ماده  اجراي بر نظارت و اطالعات تجمیع و شفافیت جهت در

 اقتصـادي  امور وزارت به ششماهه مقاطع در را شرکتها سایر در تابعه شرکتهاي و خود سهام و تابعه شرکتهاي و خود مالکیتی

 تمهیـدات  بنـد  این حکم اجراي جهت در است مکلف سازي خصوصی سازمان. نمایند اعالم) سازي خصوصی سازمان(دارایی و

 نهادهـا  این به جدید سهام اگذاريو از مجاز سقف از بیش غیردولتی عمومی نهادهاي سهم افزایش درصورت و اعمال را الزم

  .کرد جلوگیري

 در و گردد می تهاتر و مذاکره و مزایده بورس، قبیل از واگذاري روشهاي کلیه و اقساطی و نقدي فروشهاي کلیه شامل بند این

  .شود می نیز قبلی هاي واگذاري برگیرنده

 نهادهـاي  سهم افزایش درصورت و اعمال را زمال تمهیدات بند این حکم اجراي جهت در است مکلف سازي خصوصی سازمان

 بـه  جدید سهام واگذاري از نرسانند فروش  به 1392 سال پایان تا را سقف مازاد چنانچه مجاز سقف از بیش غیردولتی عمومی

  .کرد ممانعت نهادها این

20 10 -27  

 فهرسـت  در یـا  و باشـند  مـی  واگـذاري  حـال  در یا و واگذارشده که اساسی قانون) 44(چهارم  و چهل اصل مشمول شرکتهاي

 ایثارگران به مربوط مقررات و قوانین از واگذاري، از بعد و قبل شاغل ایثارگران براي موظفند گیرند، می یا گرفته قرار واگذاري

  .نمایند تبعیت
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  کشور کل 1392  سال بودجه مندرج در قانون سازي خصوصی احکام مرتبط با

 مفاد  بند قانونی ردیف

21 11 -27  

 همچنـین  و 1380/ 11/ 27 مصـوب  دولـت  مـالی  مقـررات  از بخشـی  تنظـیم  قـانون ) 2(ماده  موضوع دولتی شرکتهاي کلیه

) 44(و چهـارم   چهـل  اصـل  کلی هاي سیاست اجراي قانون از موادي اصالح قانون) 18(ماده ) 3(بند  موضوع دولتی شرکتهاي

) 76(مـاده   مفـاد  رعایت عدم. باشند می کشور عمومی محاسبات قانون) 76(و ) 39( ،)31(مواد  مقررات مشمول اساسی، قانون

 امـوال  در غیرمجـاز  تصـرف  است، یافته گشایش مذکور مقررات خالف که حسابهایی مورد در کشور عمومی محاسبات قانون

 کـل  داري خزانـه  مجـوز  شرکتها قبیل این براي حساب افتتاح از قبل مکلفند عامل بانکهاي تمامی و گردد می محسوب دولتی

 جـزء  ایـن  بـر  نظـارت . نماینـد  اقدام اند، دهش افتتاح جزء این برخالف که حسابهایی بستن به نسبت و نمایند دریافت را کشور

  .است کشور کل داري خزانه و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک عهده به مشترکاً

 حکـم  ،»شـرکت  مـالی  امـور  مـدیر « نیسـتند  عمـومی  مقـررات  مشـمول  مربـوط  قانونی احکام طبق که دولتی شرکتهاي در

 و اقتصـادي  امـور  وزارت توسـط  کـه  دارد را یادشـده  قـانون ) 76(ماده  اخیر قسمت و) 31(ماده  موضوع »شرکت حساب ذي«

  .گردد می محسوب دولتی اموال در غیرمجاز تصرف حکم این رعایت عدم. شود می منصوب دارایی

22 12 -27  

 1391 سال پایان تا که  را فارس خلیج پتروشیمی صنایع ) هلدینگ(مادرتخصصی  شرکت سهام از بخش آن است مکلف دولت

 بـه  را شـده  أخـذ  ومنـابع  رسانده فروش به قسطی و نقدي صورت به مقررات، و قوانین رعایت با است نرفته قطعی وشفر به

 کلیـه  پرداخـت  بـراي  اولویـت  با) 13 ـ 3(جزء  موضوع حکم اجراي جهت تا نماید واریز 310502 ردیف عمومی درآمد حساب

  .شود هزینه ایثارگران قانونی مطالبات

23 14 -27  
 بـورس  طریـق  از مقررات و قوانین رعایت با را پیروزي و استقالل جمله از ورزشی باشگاههاي در خود سهام است جازم دولت

 .نماید واریز 310502 ردیف عمومی درآمد حساب به را حاصل درآمد و واگذار تعاونی و خصوصی بخشهاي به

 
24 

15 -27  

 موجـودي،  امتیـازات،  سـهام،  ها، دارایی اموال، وظایف، کلیه با ار فوالد صنعت کارکنان بازنشستگی صندوق است مکلف دولت

 وزارت بـه  خـود  مسـتخدمین  و حقـوق  سایر و) بازنشستگان قانونی مطالبات از اعم تعهدات کلیه شامل(تعهدات  اوراق، اسناد،

  .نماید منتقل اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 و وابسـته  مؤسسـات  و شرکتها و تجارت و معدن صنعت، وزارت مالی حقوق و اموال مذکور صندوق کسري و بدهیها میزان  به

  .شود می منتقل فوالد صندوق به اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر و مربوط وزیر تأیید با آنها) سهام یا کلی صورت به( تابعه

25 16 -27  

 بـدهی  بابـت  قضـائیه  قـوه  و مسـلح  نیروهـاي  تابعـه،  هاي سازمان و ها وزارتخانه درخواست به بنا شود می داده اجازه دولت به

 دسـتگاه  اجرایـی  مقـام  بـاالترین  توسـط  آنها ارزش که را) ره(خمینی امام امداد کمیته اقتصادي مجتمع به مذکور هاي دستگاه

 .نماید تسویه واگذاري قابل شرکتهاي سهام واگذاري محل از است، تأیید مورد مربوطه

26 31  

 مکلفنـد  دارنـد  قـرار  1392 سـال  واگـذاري  فهرسـت  در کـه  قـانون  این) 3(شماره  پیوست در مندرج دولتی شرکتهاي تمامی

 أخـذ  و واگـذاري  زمان تا را قانون این) 3(شماره  پیوست در شرکت بودجه در شده بینی پیش سهام سود و مالیات دوازدهم یک

 ردیفهـاي  حسـاب  بـه  ماهـه  سـه  مقـاطع  در سـازي  خصوصی سازمان توسط سهام انتقال قرارداد ابالغ و فروش از حاصل ثمن

  .نمایند واریز قانون این) 5(شماره  جدول 110102 و 130101 درآمدي

27 36  

 تهیـه  منظور به را دولتی شرکتهاي سهام فروش محل از ریال) 8.000.000.000.000( هزارمیلیارد هشت مبلغ است مکلف دولت

 آبرسـانی  روستایی، راههاي نگهداري و احداث روستاها، بهسازي زمینه در اولویت داراي هاي پروژه و هادي  طرحهاي اجراي و

  .دهد اختصاص شهرستان هر برخورداري شاخصهاي براساس روستایی ورزش توسعه و بهداشت خانه احداث روستایی،

  

 


