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  فصل اول ـ تعاریف 

  شود: کار برده می در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به -1ماده      

  کنند.بادله میشود که در آن خریداران و فروشندگان، کاالها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبه فضایی جغرافیایی یا مجازي اطالق می بازار: -1        

  گیرد. تواند مورد مبادله و استفاده قرار منقول و یا غیرمنقول که میهرشیء  کاال: -2        

  محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست. خدمت: -3        

  که داراي شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.کند، اعم از آنمی واحد اقتصادي که در تولید کاال یا خدمت فعالیت بنگاه: -4        

  شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد. شرکت: -5        

  مدیره شرکت دارد.میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت  سهام مدیریتی: -6        

  که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد. حداقل میزان سهام مورد نیاز براي آن سهام کنترلی: -7        

المی و موادي از قانون مجلس شوراي اس 1370ایران مصوب شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی شرکت تعاونی: -8        

  شود.این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می تشکیل شده باشد. هاآناست و اصالحات بعدي که نسخ نشده 1350ي تعاونی مصوب هاشرکت

  قانون تشکیل شده باشد. هاي مذکور در اینعام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتنوعی شرکت سهامی عام:شرکت تعاونی سهامی -9        

ایر افراد عضویت س شود.عام است که براي فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدي تشکیل مینوعی تعاونی متعارف یا سهامی شرکت تعاونی فراگیر ملی: -10        

  یین درآمدي باشند. دهک پا) اعضاء آن باید از سه%70( در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد

طوري که د، بهکننوضعیتی در بازار که در آن تعدادي تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل براي تولید، خرید و یا فروش کاال یا خدمت فعالیت می رقابت: -11        

  .به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد هابنگاهند یا براي ورود یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشهیچ

کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید انحصار: -12        

  ي جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.هابنگاهه باشد، یا ورود و یا مقدار را در بازار داشت

ن تواند کاال یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگري با آوضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می انحصار طبیعی: -13        

  عالیت در بازار نباشد. قیمت قادر به ورود یا ادامه ف

  یرد.گوضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کاال و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می انحصار قانونی: -14        

ضه یا تقاضاي کاال یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عر وضعیت اقتصادي مسلط: -15        

  شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد. 

که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدي تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگري اقدامیادغام:  -16        

  جذب شوند. 

  که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. اقدامی یه:تجز -17        

ي اقتصادي هالیتفعابنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر،  کننده:بنگاه یا شرکت کنترل -18        

  کند.ي دیگر را در یک بازار کنترل میهاشرکتیا  هابنگاه



گیري در شرکت، به موجب قانون و اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد داراي عناوین مشابه یا هر شخص دیگري که مسؤولیت تصمیم مدیران شرکت: -19        

  واگذار شده باشد. هانآصالح قانونی به ، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذيیا اساسنامه آن

مواردي که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص،  اخالل در رقابت: -20        

  کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادي بیگانه بر کشور شود.

عه سهر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعالم، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که براي شروع، ادامه، تو کسب و کار: مجوز -21        

) قانون محاسبات عمومی مصوب 5و ماده ( 8/7/1386) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 5برداري فعالیت اقتصادي توسط دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (یا بهره

 ها، شوراها، مجامع و نظامهاي، شوراهاي اسالمی شهر و روستا، اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي، اتاقهاي تعاون یا اصناف، تشکلهاي اقتصادي، اتحادیه1/6/1366

  .2شودصادر می هاآنصنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم 

پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، رسانی مجوزهاي کسب و کار: پایگاه اطالع -22        

  .3شودوزهاي کسب و کار محسوب میاالجراء شدن این قانون، مرجع رسمی اعالم شرایط صدور یا تمدید مجصنایع، کشاورزي، خدمات به تفکیک در آن درج و پس از الزم

  هاي دولتی، تعاونی و خصوصی ي هر یک از بخشهافعالیتفصل دوم ـ قلمرو 

  شود: ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می ي اقتصادي در جمهوري اسالمیهافعالیت -2ماده

  ي اقتصادي به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.اهفعالیتگروه یک ـ تمامی        

  اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.) قانون 44ي اقتصادي مذکور درصدراصل چهل و چهارم (هافعالیتگروه دو ـ         

   هاي مشمول این گروه عبارتند از:، مؤسسات و شرکتهافعالیتـ گروه سه         

   (فرکانس)، هاي مادر مخابراتی و امور واگذاري بسامد) شبکه1        

    هاي اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،) شبکه2        

    و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهاي مسلح،، انتظامی) تولیدات محرمانه یا ضروري نظامی3        

   هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز،فت ایران و شرکت) شرکت ملی ن4        

    ) معادن نفت و گاز،5        

    توسعه صادرات، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک) بانک مرکزي جمهوري اسالمی6        

    و شرکت بیمه ایران، ) بیمه مرکزي7        

    هاي اصلی انتقال برق،) شبکه8        

  ایران، ) سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی9        

    هاي بزرگ آبرسانی،) سدها و شبکه10        

                                                             
  مجلس شوراي اسالمی. 01/04/1393) قانون اساسی مصوب 44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (7) و (6)، (1الحاقی به موجب قانون اصالح مواد ( - 2

  مجلس شوراي اسالمی. 01/04/1393) قانون اساسی مصوب 44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (7) و (6)، (1الحاقی به موجب قانون اصالح مواد ( - 3



   .) رادیو و تلویزیون11        

ماه به تصویب هیأت  و دارایی ظرف ششي اقتصادي موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادي هابنگاهو  هافعالیتبندي تشخیص، انطباق و طبقه

  ) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح برسد.3رسد و در مورد بند (وزیران می

  شود: شرح زیر تعیین میولت به ي اقتصادي دهافعالیتقلمرو  -3ماده

 ) این قانون است، اعم از2مشمول گروه یک مادة ( هاآني اقتصادي که موضوع فعالیت هابنگاهگذاري و مدیریت براي دولت در آن دسته از مالکیت، سرمایه الف ـ        

هاي خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هر نحو و به هر میزان با بخشاي، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت هاي سرمایهي تملک داراییهاطرح

   ممنوع است.

 و هابنگاه، هاشرکتبرداري و مدیریت خود را در ، حق بهرهالشرکه، حقوق مالکانهالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمدولت مکلف است سهم، سهم -1 تبصره       

) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 2جزء گروه یک مادة ( هاآنولتی که موضوع فعالیت مؤسسات دولتی و غیرد

  غیردولتی واگذار نماید.هاي خصوصی، تعاونی و عمومیایران به بخشاسالمی

) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی 2( ي مربوط به گروه یک مادههااهبنگتداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در  -2 تبصره       

  و براي مدت معین مجاز است.و یا شروع فعالیت در موارد ضروري تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراي اسالمیو فرهنگی جمهوري اسالمی 

ربط و احراز عدم تمایل بخشهاي غیر اي پس از فراخوان عمومی از سوي وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذيهاي توسعهاند از طریق سازمانتودولت می -3تبصره        

یا در صنایع پیشرفته ) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و 2هاي گروه یک ماده (ي اقتصادي موضوع فعالیتهاطرحگذاري بدون مشارکت دولت، در دولتی براي سرمایه

گذاري مشترك با بخشهاي غیر دولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعالن فراخوان عمومی محرز شود با فناوري باال و یا صنایع خطر پذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه

ا گذاري در طرح مورد نظر تتوانند نسبت به سرمایهاي میهاي توسعهند، سازماني مورد نظر را به هر میزان ندارهاطرحگذاري در که بخشهاي غیر دولتی تمایلی به سرمایه

داکثر شود حربط پیشنهاد میي موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذيهاطرح) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات %100صددرصد (

ه ماه از تاریخ شود که ظرف مدت ساي تعیین مینامهساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوري باال و صنایع خطر پذیر به موجب آیینظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب بر

  رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میتهیه می» صنعت، معدن و تجارت«و » امور اقتصادي و دارایی«هاي ابالغ این قانون توسط وزارتخانه

اي مربوطه، موضوع طرح، محل اجراي ي موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطالع رسانی (که در آن نام سازمان توسعههاطرحست دولت مکلف ا

فراخوان عمومی و بررسی  شود) به اطالع عموم برساند. حداکثر مدت زمان الزم برايطرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می

  باشد.رسانی میي موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطالعهاطرح

نون واگذار ابرداري با رعایت مقررات این قگذاري باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهرهسهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه

  شود.شود. عدم واگذاري بنگاه، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می

) این قانون را در ردیفهاي 29) ماده (7) و (5)، (3) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهاي (7اي از اعتبارات موضوع تبصره (هاي توسعهدولت مکلف است سهم سازمان

  اي به منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.هاي توسعهبودجه ساالنه کل کشور درج و به سازمان مستقل و مشخص

ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به ها را همهگذاريو سرمایه هاطرحریزي کشور) موظف است فهرست و مشخصات این دولت (سازمان مدیریت و برنامه

  اسالمی تقدیم کند.مجلس شوراي 

  4هاي جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.گذاريحکم این تبصره در مورد سرمایه

                                                             
قانون اجراي ) 24) و (6)، (3) قانون اصالح مواد (1ماده (مجلس شوراي اسالمی و  11/12/1389) قانون اساسی، مصوب مورخ 44اصالح قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (قانون  ماده واحده اصالحی به موجب - ٤

 مجلس شوراي اسالمی. 07/6/1395مصوب مورخ  ،) قانون اساسی44هاي کلی اصل چهل و چهارم (سیاست



ي اهرحطاي مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهاي توسعه اي دولتی براي اعطاء تسهیالت یا کمک به سازمانهاي توسعه -4تبصره       

  5مصوب در حوزه هاي نوین با فناوري پیشرفته به بخشهاي غیر دولتی اختصاص دهند.

مول مش هاآناي تعیین می شود و امور حاکمیتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران و واحدهاي تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه -5تبصره       

  باشد.واگذاري نمی

) قانون اساسی و قانون 44ي کلی اصل چهل و چهارم (هاسیاستکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهاي تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجراي تفکیک وظایف حا

  گیرد.مدیریت خدمات کشوري صورت می

انجام  31/2/1387واگذاري مالکیت و اداره امور شهرکهاي صنعتی مصوب  کماکان بر طبق قانون نحوه هاآنواگذاري شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهاي مستقر در 

ي هاشرکته وانتقال مدیریت بمی پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران نسبت به اجراي کامل قانون 

  خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

د، واحدهاي باشنهرها میر مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرك یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شد

  نظارت، حمایت هاي الزم را به عمل آورند. تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذي ربط مکلف به صدور پروانه براي متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال

صنعتی وجود  داث شهرك یا نواحیدر مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی براي اح

  ها را برعهده دارند.ي تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیر ساختندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران و واحدها

رمایه توسعه مدیریت و س نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري معاونتآیین

  6رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میوزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می انسانی رئیس جمهور و

  

شرکت پژوهش و فناوري پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادي و توسعه اي است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت  -6تبصره        

  کند .می

  

) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن 2) ماده (2ي موضوع گروه (هافعالیتاي کشور در هاي توسعهشارکت سازمانگذاري و مسرمایه -7تبصره        

) باشد و 2در گروه (ي گذارسرمایه) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و 3) بند (ب) ماده (1ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (سازمان

  برداري واگذار شود.ي این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهرههافعالیتمازاد بر سقف تعیین شده براي 

شود. وجوه  ربط اداره می) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه اي ذي2) و (1هاي موضوع گروههاي (ها در بنگاهالشرکه و حق تقدم سازمانسهام، سهم

) 44ي کلی اصل چهل و چهارم (هاسیاست) قانون اجراي 29) قانون اساسی و ماده (44ي کلی اصل چهل و چهارم (هاسیاستحاصل از واگذاري ها جهت اجراي مفاد بند (د) 

هاي مذکور براي مشارکت با اي کشور در اختیار سازمانن توسعهي وابسته به سازماهاشرکت) وجوه حاصل از واگذاري %70شود. هفتاد درصد (قانون اساسی به خزانه واریز می

ي نیمه تمام، ایفاي وظایف حاکمیتی در حوزه هاي نوین با فناوري پیشرفته و پر خطر و هاطرحبخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل 

  شود.ها جهت واگذاري مصرف میسازي بنگاهآماده

) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاري سایر 44ي کلی اصل چهل و چهارم(هاسیاست) قانون اجراي 29و ماده ( هاسیاستبراي انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د)  

  شود.ها عمل میشرکت

آهن را به ) این قانون به استثناء راه و راه2عالیت مشمول گروه دو ماده (ي دولتی در هر فهابنگاه) از ارزش مجموع سهام %80دولت مکلف است هشتاد درصد(ب ـ         

  غیردولتی واگذار نماید. هاي خصوصی، تعاونی و عمومیبخش

استقالل کشور، عدالت ) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، 2ي گروه دو ماده (هافعالیتدولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در  -1 تبصره       

  در بازار بیشتر نباشد.  هافعالیت) ارزش این %20گذاري نماید که سهم دولت از بیست درصد (اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادي به میزانی سرمایه

اي نامهي راه و راه آهن مطابق آیینهافعالیتردولتی در بخشهاي دولتی و غیآهن هستند.سهم بهینه بخشهاي غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه -2 تبصره       

) قانون اساسی 44ي کلی اصل چهل و چهارم (هاسیاستترابري و وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب شوراي عالی اجراي وخواهد بود که به پیشنهاد مشترك وزارت راه

  خواهد رسید.

  ابله با بحران نسبت به تأمین کاالهاي اساسی مانند گندم و سوخت براي مدت معین، تمهیدات الزم را بیندیشد.دولت مکلف است درحد مق -3 تبصره       

                                                             
  .مجلس شوراي اسالمی 07/6/1395) قانون اساسی مصوب مورخ 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست24) و (6)، (3) قانون اصالح مواد (2اصالحی به موجب ماده ( - ٥

  مجلس شوراي اسالمی. 30/11/1392، مصوب مورخ ") قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (3) بند (الف) ماده (5اصالح تبصره ("اصالحی به موجب قانون  - ٦



  ) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.2(ي مشمول گروه سه مادةهابنگاهو  هافعالیتگذاري، مالکیت و مدیریت در سرمایه ج ـ        

) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد 2( ي گروه سه مادههافعالیتهاي غیر دولتی در ي بخشهابنگاهالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از خرید خدمات م -1 تبصره       

رسد، مجاز زیران میربط به تصویب هیأت واقتصادي و دارایی با هماهنگی دستگاه هاي ذي ماه به پیشنهاد وزارت اموراي که ظرف مدت ششنامه) دولت طبق آیین100%(

  است. 

و امنیتی نیروهاي مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهیه ، انتظامی نامه مربوط به کاالها و خدمات نظامیآیین        

  و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهاي مسلح تقدیم خواهد شد.

هاي سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتی و غیردولتی و همچنین ي حوزههاالیتفع -2 تبصره       

  رسد.ی میسال از ابالغ این قانون به تصویب مجلس شوراي اسالماي خواهد بود که ظرف مدت یکها مطابق الیحههرگونه واگذاري به بخش غیردولتی در این حوزه

    شود:ي اقتصادي بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین میهافعالیتقلمرو  -4 ماده        

  ) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است. 2ي گروه یک مادة (هافعالیتگذاري، مالکیت و مدیریت در سرمایه الف ـ        

  ) این قانون مجاز است.3) بند (الف) ماده (3) و (2هاي (با رعایت تبصره هافعالیتورود دولت در این  تبصره ـ        

  غیردولتی مجاز است. هاي خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی ) این قانون براي بخش2ي گروه دو ماده (هافعالیتگذاري، مالکیت و مدیریت در سرمایه ب ـ        

) این قانون مجاز  3ماده (» ج«) بند 1) این قانون با رعایت تبصره (2غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (و عمومی فعالیت بخشهاي خصوصی و تعاونی ج ـ          

  است.

و بانکهاي دولتی  شوندي واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میهابنگاهبانکهاي غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباري و سایر  -5ماده         

طور مستقیم یا غیرمستقیم براي سقف مجاز تملک سهام به عام مجاز به فعالیت هستند. سهامی عام و تعاونیسهامی ي هاشرکتشود صرفاً در قالب واگذار می هاآنکه سهام 

) تعیین %5) و براي اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (%10(درصد غیردولتی دهعام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی عام یا تعاونی سهامی سهامی هر شرکت

افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم  األثر است.هاي مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیمعامالت بیش از سقف شود.می

افزایـش قهري سـقف مجاز سهام به هر  م به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود.ملز هاآناست و وراث و یا اولیاء قانونی 

  هاي مجاز این ماده کاهش یابد. ماه به سقفطریق دیگر باید ظرف مدت سه

تا سقفی  شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً هاآني موضوع این ماده و اعضاء خانواده هابنگاهاشخاص حقیقی سهامدار  -1 تبصره       

  مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند. 

رسد، اقدامات قانونی الزم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اعتبار می دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزي که به تأیید شوراي پول -2 تبصره       

  موضوع این ماده به انجام رساند. يهابنگاهو اداره 

  ق دهند.سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیي غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکهابنگاه -3 تبصره       

پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات الحسنه میاي که منحصراً به امر قرضالحسنههاي قرضو صندوقالحسنه هاي اعتباري قرضتعاونی -4 تبصره       

  خود می باشند.

  مندرج در این ماده مستثنی است.در تاسیس بانک مشترك ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف هاي  -5تبصره        

  دولت جمهوري اسالمی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه اي نماید. -1



  .7شوند) سهام ایرانی، ایرانی محسوب می%51اشخاص حقوقی خارجی با حداقل ( -2

هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ایجاد امنیت براي سرمایه این بخشها مقرر الیتبه منظور تسهیل حضور بخشهاي غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فع -6ماده 

 :8گرددمی

ها و مؤسسات خیریه کشور، ) قانون محاسبات عمومی، نهادهاي نظامی و انتظامی کشور، سازمان5اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی موضوع ماده ( -1

رائی و وابسته به هاي اجهاي بازنشستگی وابسته به دستگاهنظیر صندوقهاي بازنشستگی اعم از کشوري و لشکري، قفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهاي ونهادها و سازمان

تصادي را که قانوناً مجوز فعالیت اق هاآني تابعه و وابسته هاشرکتو کلیه  ب اسالمیمستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهاي انقال هاآنهایی که شمول قانون بر دستگاه

موجب اخالل در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و  هاآنتوانند در بازار تولید کاال و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت دارند، می

اقع بودن و ي تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر شش ماه یکبار به شوراي رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطالعات و یا خالفهاتشرکغیر مستقیم کلیه 

  9) این قانون است.72آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (

) سهم بازار هر کاال و یا %40حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد ( هاآنوابسته  ي تابعه وهاشرکت) این ماده و 1اشخاص حقوقی بند ( -2

 10خدمت را دارند.

ننده در کتوانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل، نمیهاآنهاي تابعه و وابسته به ) این ماده و شرکت1اشخاص حقوقی بند ( -1 تبصره

فاد این حکم شود. اجراي مهاي کنترل کننده در بازار توسط شوراي رقابت انجام میبازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجراي این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت

  11شود.انجام می و نهادهاي مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان هاشرکتدر خصوص 

به  هاآندر قانون تأسیس یا اساسنامه  هاآندر مواردي که ارائه کاال و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و واحدهاي تابعه و وابسته  -2 تبصره

ي عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخالل شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کاال و خدمات مذکور در جهت رفع نیازها هاآنعنوان وظیفه اصلی 

 هانگاهبربط و تأیید شوراي رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این دسته از در تولید، تأمین و یا عرضه آن کاال و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذي

  12شود.می درج هاآنهاي کثیراالنتشار با مشخصات کامل بنگاه و کاال و خدمات تولیدي و یا عرضه شده از سوي و یکی از روزنامهدر پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت 

د عمومی ) براي هر مؤسسه و نها%40مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد ( -3

 13.باشد) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادي دارند، مجاز می5غیردولتی موضوع ماده (

) احداث نمایند.در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار %100توانند واحدهاي تولیدي و خدماتی با مالکیت صد در صدي (مؤسسات و نهادهاي موضوع این بند می -1تبصره 

 برداري، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.پس از بهره سال

سال  نجاي حداکثر تا پمؤسسات و نهادهاي عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله -2تبصره 

  پس از ابالغ این قانون واگذار نمایند.

                                                             
  مجلس شوراي اسالمی. 4/3/1389) قانون اساسی مصوب مورخ 44هاي کلی اصل(ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون اجراي سیاستالحاقی به موجب  -7

) 7( و) 6( ،)1( مواد اصالح قانون و اسالمی شوراي مجلس 07/6/1395 مورخ مصوب، اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی هايسیاست اجراي قانون) 24( و) 6( ،)3( مواد اصالح قانون موجب به اصالحی -8

  .اسالمی شوراي مجلس 01/04/1393 مصوب اساسی، قانون) 44( اصل کلی سیاستهاي جرايا قانون

ن قانو) 2ماده (و  مجلس شوراي اسالمی 07/6/1395مورخ  ،) قانون اساسی مصوب44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست24) و (6)، (3) قانون اصالح مواد (3ماده () 1بند (موجب اصالحی به . 9

 .مجلس شوراي اسالمی 01/04/1393مصوب  ،قانون اساسی )44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (7) و (6)، (1اصالح مواد (

قانون ) 2ماده (مجلس شوراي اسالمی و  07/6/1395مصوب مورخ  ،) قانون اساسی44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست24) و (6)، (3) قانون اصالح مواد (3) ماده (2اصالحی به موجب بند (. 10

  .مجلس شوراي اسالمی 01/04/1393مصوب  ،قانون اساسی  44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 7) و (6)، (1اصالح مواد (

  مجلس شوراي اسالمی. 07/6/1395مصوب مورخ  ،) قانون اساسی44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست24) و (6)، (3) قانون اصالح مواد (3) ماده (3الحاقی به موجب بند (.  11

  مجلس شوراي اسالمی. 07/6/1395مصوب مورخ  ،) قانون اساسی44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست24) و (6)، (3) قانون اصالح مواد (3) ماده (3الحاقی به موجب بند (.  12

  .اسالمی شوراي مجلس 01/04/1393 مصوب اساسی، قانون )44( اصل کلی سیاستهاي اجراي قانون) 7( و) 6( ،)1( مواد اصالح نقانو) 2( ماده موجب به اصالحی.  13



از طریق  هاآني وابسته به هاشرکتو بانکها و  هاآني تابعه و وابسته به هاشرکت) این ماده و 1تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهاي قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند ( -4

 ي دولتیهاشرکتهاي خود و ها و اموال و داراییتواند از طریق فروش سهام بنگاهدولتی ممنوع است.دولت می يهاشرکتهاي دولت و ها، اموال و داراییواگذاري سهام بنگاه

  14هاي سنواتی بدهیهاي خویش را تأدیه نمابد.و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه

زیر هستند موظفند نسبت به ارائه اطالعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان  اقتصادي که در مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی يهابنگاهو  هاشرکت -5

مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگري مالی برابر قوانین و  يهابنگاه بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند.

هاي مالی مربوطه را ارائه کند. اشخاص حقوقی موضوع سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارشمقررات بازار سرمایه اقدام کنند.

 15مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند. يهابنگاهو  هاشرکتاین بند موظفند صورتهاي مالی تلفیقی 

 ) قانون محاسبات عمومی.5و نهادهاي عمومی غیر دولتی موضوع ماده (موسسات  -الف

  نهادهاي نظامی و انتظامی کشور. -ب

  سازمانها و مؤسسات خیریه کشور. -ج

  هاي وقفی و بقاع متبرکه.نهادها و سازمان -د

 هاآن ستگاههاي اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون برهاي بازنشستگی اعم از کشوري و لشگري، نظیر صندوقهاي بازنشستگی وابسته به دکلیه صندوق -ه

  مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

  نهادهاي انقالب اسالمی. -و

  ) این قانون است.1) ماده (5) و (4منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهاي ( -1تبصره 

  ملکرد ساالنه در خصوص اجراي این بند به مجلس شوراي اسالمی اقدام کند.هاي عسازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش -2تبصره 

بوط مکلف است امور ثبتی مر هاشرکتاز زمان ابالغ این قانون نهادهاي مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجراي تکالیف مقرر در این بند هستند. مرجع ثبت  -3تبصره 

در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه یی که موضوع این بند هستند را هاشرکتبه 

و حوه باشد؛ نت میهاي مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطالعاگزارش

شود. همچنین در انجام می 1/9/1384با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب  هاشرکتسطح دسترسی عموم به اطالعات 

ت غیربانکی موظفند حسابهاي بانکی اعضاي هیأت صالح، بانکها و مؤسساصورت تخلف از اجراي این بند، با اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذي

  ي مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.هاشرکتمدیره 

تا  ه صورت درصدي از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکتتواند بابت اجراي تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار بسازمان بورس و اوراق بهادار می

سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعالمی بانک سقف صد میلیون ریال، کارمزدي را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه

یابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجراي تکالیف قانونی افزایش می عالی بورس و اوراق بهادارمرکزي جمهوري اسالمی ایران با تصویب شوراي

هاي ) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراي سیاست14تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدي بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (

  16داري کل کشور واریز شود.ها باید به حساب خزانهشوند. وجوه حاصل از این جریمهمحکوم می 25/9/1388) قانون اساسی مصوب 44م (کلی اصل چهل و چهار

داراي  هاآناند و افشاي اطالعات اقتصادي هاي خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهاي قانونی تشکیل شدهاشخاص مذکور در این بند که براي انجام مأموریت -4تبصره 

  باشند.باشد، با تأیید شوراي عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمیبندي میطبقه

  باشد.عدم اجراي این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ایشان می -5تبصره 

هاي کلی رت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شوراي عالی اجراي سیاستوزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است بر حسن اجراي این ماده نظا -6تبصره 

  ) جهت اتخاذ تصمیم اعالم کند.44اصل چهل و چهارم (

                                                             
) قانون 2مجلس شوراي اسالمی و ماده ( 07/6/1395) قانون اساسی، مصوب مورخ 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست24) و (6)، (3) قانون اصالح مواد (3) ماده (4. اصالحی به موجب بند ( 14

  .مجلس شوراي اسالمی 01/04/1393قانون اساسی، مصوب  )44() قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 7) و (6)، (1اصالح مواد (

مجلس شوراي اسالمی و ماده  07/6/1395مصوب مورخ  ،) قانون اساسی44ل و چهارم (هاي کلی اصل چه) قانون اجراي سیاست24) و (6)، (3) قانون اصالح مواد (3ماده ( )6و ( )5( هاياصالحی به موجب بند.  15

  .مجلس شوراي اسالمی 01/04/1393قانون اساسی، مصوب  )44() قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 7) و (6)، (1) قانون اصالح مواد (2(

  مجلس شوراي اسالمی. 07/6/1395مصوب مورخ  ،) قانون اساسی44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست24) و (6)، (3) قانون اصالح مواد (3ماده ( )7(اصالحی به موجب بند . 16



نند به نحوي ساده ک گذاري در ایران، مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهاي کسب و کار رابه منظور تسهیل سرمایه -7ماده 

رسانی مجوزهاي کسب و کار، بتوانند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدرك مصرح در پایگاه اطالع

تعیین و در پایگاه اطالع رسانی مذکور اعالم » هاي کسب و کارهیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز«کند.سقف زمانی براي صدور مجوز در هر کسب  و کار، توسط 

  .17شودمی

مجوز  ع کند، متقاضیدر صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطالع رسانی یاد شده امتنا -1تبصره 

ا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از باالترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را تواند عالوه بر ارائه شکایت حضوري یمی

دور ت از متقاضی ص، با دعودرخواست کند.در این موارد، باالترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاري از تاریخ ثبت درخواست

  مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم کند.

فات اداري معرفی کند.این اند را به هیأت تخلباالترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخالل یا اهمال کرده

  شوند.محکوم می 7/9/1372) قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 9اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات مقرر در بندهاي (د) به بعد ماده (

 رسانی مذکور دریافت وو کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطالع هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب  -2تبصره 

  از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» اشباع بودن بازار«صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل  بررسی کنند.

رسانی مذکور در صدور مجوز براي متقاضیانی که مدارك معتبر مصرح در ی تعیین شده در پایگاه اطالعامتناع از پذیرش مدارك و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمان

نفع رسیدگی و باالترین ) این قانون است و شوراي رقابت موظف است به شکایت ذي45موضوع ماده (» اخالل در رقابت«اند، مصداق رسانی یاد شده را ارائه داده پایگاه اطالع

  ) این قانون محکوم کند.61) ماده (12ول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (مقام مسئ

وطه کنند را به همراه مبانی قانونی مربکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر میکلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می -3تبصره 

مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال کنند.این » زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کارهیأت مقررات«ز ابالغ این قانون، تهیه و به ظرف مدت یک ماه پس ا

لس شوراي سی کل کشور، دو نماینده مجاالختیار دادستان کل کشور، نماینده تام االختیار رئیس سازمان بازرهیأت به ریاست وزیر امور اقتصادي و دارایی با حضور نماینده تام

تگاه کشور، و حسب مورد نماینده دس اسالمی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی ایران، نماینده اتاق اصناف

قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در کشور جمهوري اسالمی ایران را به نحوي شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ این ربط تشکیل میذي

مذکور  یأتهاي آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیر حضوري و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.مصوبه هتسهیل و هزینه

  باشد.االجرا میتصادي و دارایی الزمپس از تأیید وزیر امور اق

هاي اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهاي الزم براي اصالح قوانین، ها، یا رویهدر صورتی که تحقق این اهداف به اصالح قوانین، مقررات، بخشنامه

  ربط باالتر پیگیري کند.را از مراجع ذي هاآنهاي اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصالح مقررات و رویه

) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون 3موضوع تبصره (» هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار« -4تبصره 

  نی مجوزهاي کسب و کار منتشر کند.رساشرایط صدور مجوزهاي کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطالع

تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهاي کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بالفاصله به دستور » رسانی مذکورپایگاه اطالع«پس از راه اندازي 

شامل افزایش مراحل یا مدارك مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط شود و چنانچه تغییر، رسانی یاد شده اعمال میرئیس هیأت در پایگاه اطالع

  جدید باید از شش ماه قبل از اجراء در این پایگاه اعالم شود.

 پایگاه اطالع رسانی مربوطه تصریح شده، ازاي بیش از آنچه در مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه

هاي ) قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات600متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند.تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (

  ) است.2/3/1375بازدارنده، مصوب 

شود، عیناً و با اولویت براي بنگاه یا فعالیت اقتصادي ) این قانون مقرر 2دولتی با فعالیت اقتصادي گروه یک و دو ماده ( يهااهبنگهر امتیازي که براي  -8 ماده         

 غیردولتی باید درنظر گرفته شود. مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی

   امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد. دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه  تبصره ـ        

                                                             
  مجلس شوراي اسالمی. 01/04/1393) قانون اساسی مصوب مورخ 44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (7) و (6)، (1. اصالحی به موجب قانون اصالح مواد ( 17



  ي توسعه بخش تعاون هاسیاستفصل سوم ـ   

  ، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: 1393) تا پایان سال %25( درصدو پنج منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست  به  -9 ماده      

و دارایی، وزارت ریزي کشور، وزارت اموراقتصاديو برنامهکشاورزي، سازمان مدیریتسند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاري وزارت جهاد لف ـا        

) و مسؤولیت %25وپنج درصد (هم بیستایران که در آن مجموعه راهکارهاي نیل به سمرکزي جمهوري اسالمیتعاون ایران و اطاق بازرگانی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی

  هاي ساالنه قرار گیرد. شود.این سند باید مبناي تدوین بودجهوزیران تقدیم میهر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد، تهیه و براي تصویب به هیأت

) بیش از %20درصد (کند، این حمایت براي تعاونی ها بیستاتها ـ ارائه میجز مالیدر کلیه مواردي که دولت براي حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ به ب ـ        

  بخش غیرتعاونی خواهدبود. 

    تعاونی انجام خواهد گرفت: يهاشرکتهاي زیر در این ماده، حمایت» ب« عالوه بر حمایت موضوع بند ج ـ         

که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک  ي تعاونیهاشرکتتأمین تمام یا بخشی از آورده الحسنه براي ـ کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض1        

  اول درآمدي جامعه باشند. 

  ). %20میزان بیست درصد ( بیمه سهم کارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاونی بهـ تخفیف حق2        

  صورت رایگان. وري، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزي، بهـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره3        

  اندازي شرکت تعاونی. گذاري اولیه براي راههاي سرمایهـ پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر هزینه4        

  ضی.سازي ارااندازي بانک اطالعاتی، تملک و آمادهـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه 5        

  هاي فراگیرملی براي فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.عام و تعاونیي تعاونی سهامیهاشرکتکمک به تشکیل د ـ         

  حمایت مالی براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون. هـ ـ        

  اون.اي بخش تعارزي توسط دولت براي تأمین منابع سرمایهیارد ریال از محل حساب ذخیرهتأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میل و ـ        

تصادي و زارت امور اقاساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون و و        

  بانک مذکور خواهد بود. رسد.وزیر تعاون رییس مجمع عمومیزیران میدارایی به تصویب هیأت و

گذاري تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه -1تبصره         

  شود.می

  شود.ی و نیروي انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار میشعب صندوق با کلیه امکانات، دارای        

ظرف حداکثر  ریزي کشوردارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهو اقتصادي مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امورحساب فیتسویه        

  گردد.ماه پس از واگذاري شعب انجام میسه

  شود.هاي دولت به بخش تعاون صرف میسهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون براي تأمین بخشی از کمک -2تبصره         

ران و ارگحمایتهاي مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمایتی، ایث -3تبصره         

  نظایر آن نخواهد بود. 

  منظور خواهد شد.» هاگیري و توانمند سازي تعاونیشکل«منـابع الزم براي اجراي این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلی تحت عنوان  زـ        



ي توسعه بخش، با همکاري اطاق تعاون مرکزي هاسیاستا و بهبود وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ه ح ـ        

ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگري در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران ایران ظرف ششجمهوري اسالمی

  پیشنهاد نماید.

) سهـام خود را با امکان اعمال رأي %49ونه درصد (هاي تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهلتحادیهو ا هاشرکتکلیه  -10 ماده        

امدار ) کل آراء و تصدي کرسیهاي هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین براي سهم و رأي هر سه%35وپنج (حداکثر تا سی

گذاري ت حاکم بر سرمایهغیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند.فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررا

 1350ي تعاونی مصوب سال هاشرکت) قانون 62( ) و61هاي تعاونی تخصصی در چارچوب مواد (ي تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیههاشرکتهمچنین  خارجی باشد.

هاي تعاونی میزان رأي اعضاء اقدام نمایند.در مجمع عمومی انواع اتحادیه 1370ایران مصوب) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی43ماده (» 2«و بدون رعایت تبصره 

هاي ي تعاونی و اتحادیههاشرکتگردد.معامالت مدیران وفق اساسنامه تعیین می هاآناتحادیه یا تلفیقی از با  هاآنمتناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معامالت 

  ) قانون تجارت خواهد بود.129تعاونی مشمول ماده (

  گردد: الحاق میو اصالحات بعدي آن  1366) قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 105به ماده (» 6«متن زیر به عنوان تبصره  -11 ماده        

تخفیف از نرخ )%25عام مشمول بیست وپنج درصد(ي تعاونی سهامیهاشرکتهاي تعاونی متعارف و و اتحادیه هاشرکتدرآمد مشمول مالیات ابرازي  -6تبصره         

  باشد. موضوع این ماده می

عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراي آن هاي سهامیل و توسعه تعاونیوزارت تعاون موظف است تمهیدات الزم را به منظور تشکی -12 ماده        

  نظارت نماید:  

  ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.1        

) سهام %10درصد (عام باشند حداکثر حق مالکیت دهفراگیرملی یا تعاونی سهامیعام، هرگاه خود شرکت تعاونی  عاونی سهامیـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت ت2        

  ) از سهام را دارند.%5را دارند.سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (

) %20درصد() و در سایر مناطق تا بیست%49ونه درصد (یافته تا چهلبا رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه هاآناشخاص حقوقی دولتی و مجموع  ـ هر یک از3        

) %49(درصدونه) و جمعاً تا چهل%20ت درصد(ي مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند.مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیسهافعالیت

  مجاز به مشارکت هستند.

ز هاي هیأت مدیره نباید اي دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسیهاشرکتغیردولتی و و مؤسسات عمومی هابنگاهدر هر حال سهم مجموع         

  ) بیشتر گردد.%49درصد (ونهچهل

  .هام تقدم دارنددر زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این س ـ4        

هد شد.هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوك، بندي برگزار خواعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوكدر تعاونی سهامیـ مجامع عمومی 5        

تعاون ط وزارتشود که مشترکاً توساي تعیین مینامهبندي در آیینحضور یابند.براي رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوكنماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی

  رسد.هیأت وزیران می و وزارت امور اقتصادي و دارایی پیشنهاد و به تصویب

هیأت مدیره  تشخیصـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به  6        

  و بالاثر خواهد بود.است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند.هر توافقی بر خالف حکم این بند باطل 

  هاي تعاون درآیند.توانند به عضویت اطاقعام میي تعاونی سهامیهاشرکتـ 7        

  ي دولتی هاشرکتفصل چهارم ـ ساماندهی         

) این قانون در 3یی که با رعایت ماده (هاشرکتوري و اداره مطلوب ي دولتی و افزایش بازدهی و بهرههاشرکتمنظور ساماندهی و استفاده مطلوب از به  -13 ماده        

  مانند دولت مکلف است: بخش دولتی باقی می



و سال از شود طی دگذاري و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب دولت تعیین میکلیه امور مربوط به سیاستالف ـ         

  ربط محول کند.ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذيي دولتی منفک و به وزارتخانههاشرکتون از تاریخ تصویب این قان

  اي خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.نامهي موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آیینهاشرکتتبدیل وضعیت کارکنان  تبصره ـ        

  رد: ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کشوند به استثناي بانکها و بیمهمانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل میلتی باقی مییی که دوهاشرکت ب ـ        

  جمهور است. ) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رییس مجمع عمومی آن رییس1        

 هارکتشي دیگر توسط این هاشرکتي مادرتخصصی یا اصلی هستند.تأسیس شرکت جدید یا تملک هاشرکت هاآنی یا فرعی که سهامداران ي عملیاتهاشرکت) 2        

ه یا به تملک ي تأسیس یا تملک شده دولتی بودهاشرکت) سهام %100تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد ( هاآناي که قانون براي در محدوده به شرطی مجاز است که اوالً

  دولت درآید. 

الیت شرکت پذیر با فعي دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایههاشرکتگذاري هر شرکت دولتی در سایر مشارکت و سرمایه -1تبصره         

  شود.نمی هاآنگذاري ي سرمایههاشرکتها و ي، بیمهگذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند.این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتبارسرمایه

اقتصادي توسط بانکهاي تجاري و تخصصی دولتی به پیشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصویب هیأت  يهابنگاهمیزان و چگونگی مالکیت سهام سایر  -2تبصره         

  اي باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیالت، خللی ایجاد نماید. دیگر نباید به گونه يهابنگاهگذاري بانکها در وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه

 ریزيبرنامه مدیریت وو دارایی و سازمان ي دولتی تنها با پیشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي هاشرکتافتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور  -3تبصره         

  هاي دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.وزیران مجاز است.بانکها و بیمهکشور و تصویب هیأت

 دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاري يهابنگاهدولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه  -4 تبصره        

  صالح برسد.ند به تصویب مراجع ذيگیرقرار می

  االثر اعالم نماید.هاي آن را ملغیهاي مغایر با موضوع این ماده و تبصرهالعملها و دستورنامهدولت موظف است آیین -5 تبصره        

  ها خاتمه یابد.یه واگذاريکل 1393عملیات واگذاري توسط دولت باید به نحوي انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال  -14 ماده        

اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نماید.این انجمنها براي هاي تأسیس انجمنهاي صنفی ـ حرفهماه زمینهاست حداکثر ظرف ششدولت موظف -15 ماده        

 نمایند.دستگاه هاي اجرایی موظفند در تدوین واصالح ضوابطي مرتبط فعالیت میهاو تکنولوژي در رشتهاي و توسعه علمیحرفهاي، اصول اخالقتحقق مقررات صنفی و حرفه

  ها نظر مشورتی اخذ نمایند. و مقررات از این انجمن

ر شرکت کارکنان همشمول واگذاري، هیأت واگذاري مکلف است کلیه  يهابنگاهمنظور حمایت از نیروي انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در به -16 ماده        

  در برابر بیکاري بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:  را پیش از واگذاري،

  گردد.تمدید می 1393تا پایان سال  هابنگاهکه براي این  26/10/1385) قانون بازسازي و نوسازي صنایع مصوب 10) و (9ـ بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (1        

  ـ بازخرید بر اساس توافق. 2        

ار شده ي واگذهاشرکت ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و این شرط را در شرایط واگذاري بگنجاند که مدیران3        

  تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.

یی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاري افزایش دهند مشوقهاي مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت هاشرکتخریداران ـ براي 4        

  اعالم نماید.

  وغیرمالی. شوقهاي مالیبا استفاده از م هابنگاهکارگیري نیروي مازاد در واحدهاي دیگر راساً و یا به کمک خریداران ـ آموزش و به 5        



راي جاعمال مشوقهاي مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاري به تصویب شوراي عالی ا -1تبصره         

  ) قانون اساسی خواهد رسید.44ي کلی اصل چهل و چهارم (هاسیاست

 رکلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي کارکنان بنگاه دخریداران م -2تبصره         

  حال واگذاري به هیأت واگذاري ارائه کنند.

  ي دولتی هابنگاهفصل پنجم ـ فرآیند واگذاري        

) 2) و (1هاي (ي دولتی مشمول گروههابنگاهماه از تصویب این قانون کلیه ) این قانون مکلفند ظرف شش86موضوع ماده(کلیه دستگاه هاي دولتی  -17 ماده        

 آوري، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدي) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن2ماده(

را به همراه تعداد نیروي انسانی، فهرست  هاآن) این قانون، پیشنهاد واگذاري 3ماده (» 1«و حقوق و دارایی هاي مصرح در تبصره  هاشرکتبندي نموده و فهرست شرکت طبقه

  اقتصادي و دارایی ارائه نمایند.اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطالعات و مدارك الزم و آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده را به وزارت امور 

قابل واگذاري را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا  يهابنگاههاي مالی مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است اطالعات و مدارك و صورت الف ـ        

  حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.

  قرار دهد. هاآنمکلف است در صورت تقاضاي خریدار، اطالعات، مدارك و صورتهاي مالی تأیید شده را در اختیار  وزارت امور اقتصادي و دارایی ب ـ        

مشمول واگذاري بازاریابی نموده و فرآیند واگذاري را پس از طی مراحل  يهابنگاهسازي مکلف است با رعایت مفاد این ماده براي فروش سازمان خصوصی ج ـ        

  بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.ر این قانون با زمانمذکور د

و دارایی مشمول واگذاري بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادي  يهابنگاه، تأیید صورتهاي مالی و بازاریابی هابنگاهبندي نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقهآیین        

  اهد رسید.ماه به تصویب هیأت وزیران خوحداکثر ظرف مدت سه

  ) این قانون است. 85تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطالعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطالعات مشمول حکم ماده ( -1تبصره         

الی غیر واقع، جهت پنهان نمودن وضعیت هاي می که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارشیهابنگاهمدیره، مدیرعامل و سایر مدیران اعضاء هیأت -2تبصره         

  ) این قانون محکوم خواهند شد. 75) و (72واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (

ربط به خریداران مراجع ذي هاي مالی غیر واقع را با رأيسازي مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارشسازمان خصوصی -3تبصره         

  خسارت دیده پرداخت نماید.

  شود: توسط هیأت واگذاري اقدامات زیر انجام می هابنگاهمشمول واگذاري، از زمان تصویب فهرست  يهابنگاهجهت تسهیل امر واگذاري  -18ماده         

  شود.اقتصادي و دارایی منتقل میبه وزارت امور  هابنگاهـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت 1        

تی قانونی در اموال دول از زمان تصویب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارایی در حکم تصرف غیر -2       

  محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

سال و قابل تمدید تا دوسال) ي قابل واگذاري به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یکهاشرکتشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر میه ـ به هیأت واگذاري اجازه داد3        

ي هاشرکتبر  مشمول مقررات حاکم هاشرکت، اصالحات الزم را انجام دهد.در دوره زمانی مذکور این هاشرکتدر قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاري و اداره 

  دولتی نیستند.

) این قانون فراهم 20ماده (» الف« مشمول بند  يهابنگاهـ وزارت امور اقتصادي و دارایی ملزم است کلیه شرایط الزم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي 4        

  نماید. 

و تصـدیهاي اقتصادي و زیربنایی دولتی قابل واگذاري را که به صورت شرکت  هاطرحست آن دسته از ـ در اجراي این قانون وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز ا 5        

باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمیشوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره میمستقل اداره نمی



 1392) این قانون اقدام نماید.این حکم تا پایان سال 3ماده (» الف« بند» 3«و » 2«هاي ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره هاآنبت به واگذاري و سپس نس

  معتبر است.

خاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد تواند از خدمات حقوقی و فنی اشمی هابنگاهوزارت امور اقتصادي و دارایی جهت امر واگذاري  تبصره ـ        

  استفاده کند. 

و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش  هابنگاههیأت واگذاري مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهاي ممکن براي واگذاري  -19ماده         

حسب مورد به شرح ذیل  هاشرکتو پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاري، انحالل و ادغام ي مدیریت (اجاره، پیمانکاري عمومی تمام یا بخشی از سهام، واگذاري اموال) و واگذار

  استفاده نماید: 

  دهد.واگذاري: در مواردي که شرایط واگذاري از هر جهت آماده است، هیأت واگذاري رأي به واگذاري می الف ـ        

شود، وزارت امور اقتصادي و واگذاري میختاري: در مواردي که مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصالحات ساختاري بنگاه قابلبازسازي سا ب ـ        

  د خاص قابل تمدید است.کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازي ساختاري نماید.دوره بازسازي ساختاري در مواردارایی در چارچوبی که هیأت واگذاري مشخص می

هاي غیردولتی، موافقت نماید.در این تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاري به بخشهمچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاري می        

از طریق برگزاري مناقصه یا مزایده مشخص نماید و پس از بررسی صالحیت فنی و علمی برداري از شرکت مورد اجاره را دقیقاًموارد هیأت واگذاري موظف است چارچوب بهره

  اقدام کند.

هاي غیردولتی ) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاري شرکت دولتی به بخش1() ماده12تجزیه: در مواردي که واگذاري شرکت دولتی در چارچوب بند ( ج ـ        

وري آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و یا افزایش بهرهري میواگذا شود، هیأتمی

  به واگذاري شرکت دهد.

  قتصادي و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نماید.تواند چند شرکت قابل واگذاري دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اادغام: دولت می د ـ        

تواند سهام چند شرکت قابل واگذاري (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاري دیگر (تحصیل تحصیل : دولت می هـ ـ        

  جازه دهد نسبت به واگذاري شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارایی ا

ص داراییهاي انحالل: در مواردي که بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاري شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خال و ـ        

  تواند رأي به انحالل شرکت دهد.تشخیص داده شود، هیأت واگذاري میشرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحالل آن مناسب 

) این قانون 2ي دولتی موضوع گروه دو ماده (هاشرکتتواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض هبـه یا صلح غیرمعوض : در چـارچوب مجوزهاي قانونی، دولت می زـ        

نامه ماید. آیینگیري نکه شرکت مورد واگذاري در چارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیمغیردولتی مشروط بر اینمومی که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات ع

  رسد.ماه به تصویب هیأت وزیران میریزي کشور تهیه و ظرف ششمدیریت و برنامهاجرایی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان 

مشمول واگذاري در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحالل تا زمانی که بنگاه  يهابنگاهالشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم نقل و انتقال سهام، سهم -1تبصره         

یابند تا انتقال میوشوند یا بین دستگاه هاي اجرایی نقلمی ی که در اجراي این قانون واگذاریهابنگاهوانتقال معاف است. دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل

و انتقال ي تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل هاشرکتو انتقال معاف هستند.همچنین انتقال سهام به زمان واگذاري نیز از شمول مالیات نقل 

  معاف است.

  نه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.پرداخت هر گو -2تبصره         

  ) این قانون به شرح زیر خواهد بود: 3ي قابل واگذاري مشمول ماده (هاشرکتتمام ي نیمههاطرحنحوه واگذاري  ح ـ        

  به بخش غیردولتی از طریق مزایده،  اهطرحـ واگذاري 1        

  برداري آن، تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاري سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهرهـ مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه2        



    برداري از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،ـ واگذاري حق بهره3        

  هاي طرح، ي غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح براي مدت معین متناسب با هزینههاطرحبرداري در ـ واگذاري حق بهره4        

 هاآنباره ري قابل واگذاري دولتی، منفک و توسط دولت دهاشرکت، اجتماعی و سیاسی دارد از یی که توجیه فنی، اقتصادي ندارد ولی جنبه عمومیهاطرح تبصره ـ         

  اتخاذ تصمیم خواهد شد.

  گیرد: بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشهاي زیر تصمیم میبا ترجیح  هابنگاههیأت واگذاري براي واگذاري  -20 ماده        

    سهام در بورسهاي داخلی یا خارجی،فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی الف ـ        

    در بازارهاي داخلی و یا خارجی،هام بلوکی از طریق مزایده عمومیفروش بنگاه یا س ب ـ        

    فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره، ج ـ        

ایران ـ میگذاري خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمجوزعرضه سهام در بورسهاي خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه -1تبصره         

  شود. ) قانون اساسی صادر می44چهل و چهارم (ي کلی اصل هاسیاستواگذاري توسط شوراي عالی اجراي ـ به پیشنهاد هیأت 1/9/1384مصوب 

ه هیأت واگذاري مجاز است.همچنین در مواردي که پس از برگزاري دو نوبت مزایده، خریداري وجود نداشته باشد واگذاري از طریق مذاکره به موجب مصوب -2تبصره         

ي مشاور و دانش پایه که داراي داراییهاي فیزیکی و مالی هاشرکتهاي فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاري به تعاونی

به استفاده از تخصصهاي مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از  هاآنعام که در یي سهامهاشرکتمحدودي بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهاي نامشهود باشد و نیز 

  تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاري است. مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است.

) به سایر مدیران %5واگذاري به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد ( مشمول يهابنگاه) از سهام %5فروش اقساطی حداکثر پنج درصد ( -3تبصره         

  شود.باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است.شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاري تعیین می

شوند ترتیبی اتخاذ نماید این ماده واگذار می» ج« و » ب« ی که با روشهاي یهابنگاهسهام وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در زمان عرضه   -4 تبصره        

  تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.

  است.الزامی 1380گذاري خارجی مصوب در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه -5 تبصره        

  دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زیر خواهد بود:  يهابنگاهبندي مناسب واگذاري گذاري و زمانقیمت -21 ماده        

یان استراتژیک و گذاري عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشترسهام، قیمتدر مورد واگذاري از طریق عرضه عمومی الف ـ        

واگذاري  سازي و تصویب هیأتمتقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی

  است.ـ الزامی 1/9/1384ایران ـ مصوباسالمی اوراق بهادار جمهوري   سهام رعایت قانون بازارتعیین خواهد شد.در عرضه عمومی 

الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط االجاره و حقدر مورد فروش داراییها، قراردادهاي اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال ب ـ        

اگذاري سازي و تصویب هیأت وناقصات و معامالت دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصیالزم براي واگذاري مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چارچوب قانون م

  باشد.

قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاري مزایده با مجلس شوراي اسالمی 1383اي در چارچوب قانون مناقصات مصوب اي و دو مرحلهمـزایده یـک مرحله تبصره ـ        

  ررات ناظر بر معامالت دولتی مجري است. احکام این قانون، قوانین و مق

نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده گذاري جهت تعهد پذیرهي تأمین سرمایه و سرمایههاشرکتتواند از خدمات بانک ها و سازي میسازمان خصوصی -22 ماده        

  نویسی که به تأیید هیأت واگذاري خواهد رسید خریداري نمایند.یرهتوانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذگونه مؤسسات مینماید.این

  رسد.ماه از تـصویب این قـانون به تصویب وزیر اموراقتصادي و دارایی میدسـتورالعمل اجرایی این مـاده حـداکثر ظرف مدت سـه        



ویسی ني تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیرههاشرکتک ها، مؤسسات اعتباري و الزحمه بانشود، حقسازي اجازه داده میبه سازمان خصوصی -تبصره        

  الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.گیرند به صورت درصدي از ارزش کل معامله بپردازد.ضوابط پرداخت حقیا تعهد خرید سهام را به عهده می

، بالفاصله با انتشار اطالعیه اي در روزنامه هابنگاهسازي مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مدیریتی و کنترلی خصوصی سازمان -23 ماده        

    کثیراالنتشار موارد زیر را اعالم کند:

    نام بنگاه و خالصه اطالعات مالی و مدیریتی آن، -        

    ه انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،خالصه اي از معامل -        

    اند،اي دادهسازي، خدمات مشاورهنام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی -       

    نام و نشانی خریدار، -        

    نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است، -       

    اند،گذاري بنگاه را انجام دادهدادگستري یا مؤسسات خدمات مالی که قیمتنام کارشناس رسمی -       

ي واگذاري ساالنه طـبق این قانون را، تا پایان اردیبـهشت ماه سال بعـد به اطالع مجلس هافعالیتوزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است گزارش  -تبصره        

  اند. برسشوراي اسالمی 

ت واگذاري، اعضاء وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادي و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هیأ -24 ماده        

مورد واگذاري  هاآنو مؤسسات تابعه و وابسته  هاشرکتهایی که سهام ) قانون اساسی، وزرا، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاه 44ي کلی اصل(هاسیاستشوراي عالی اجراي 

ق اندرکار واگذاري حهاي فنی و تخصصی دستي مشاور و کمیتههاشرکتسازي و اعضاء گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رییس و کارکنان سازمان خصوصیقرار می

داري برداري مدیریت قابل واگذاري را، خریالشرکه، حقوق مالکانه و حق بهرهالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمسهم طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام،ندارند به

  نمایند. 

ده یا امله شگیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معهایی که بر خالف حکم این ماده صورت میکلیه معامالت و واگذاري -1تبصره         

  واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.

و اصالحات بعدي آن تسري  1337حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  -2تبصره         

  یابد.می

  18شود.گیرند نیز مییی که مورد واگذاري قرار میهاشرکت) آن شامل مدیران 2) و (1هاي (حکم این ماده و تبصره -3تبصره         

گذاري جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و ي دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایههاشرکتسازي قبل از واگذاري سهام کنترلی سازمان خصوصی -25ماده         

اید به نماید.چنانچه خریدار به شرایط عمل نمء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط میوري شرکت، تداوم تولید و ارتقابهره

  سازي هیأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.پیشنهاد سازمان خصوصی

د اساس دستورالعملی خواهتقال قطعی سهام یا آزادسازي ضمانت هاي خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود.نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین بران

  گذاري خواهد رسید.ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت وا سازيخصوصیبود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان 

االختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر عنوان نماینده تامسازي را بهتواند رییس سازمان خصوصیوزیر امور اقتصادي و دارایی می -26 ماده        

  واگذاري موضوع این قانون تعیین کند.

                                                             
 .اسالمی شوراي مجلس 07/6/1395 مورخ مصوب اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی هايسیاست اجراي قانون) 24( و) 6( ،)3( مواد اصالح قانون) 4( ماده بموج به اصالحی.  18



  با توجه به مأموریت هاي جدید توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازياساسنامه سازمان خصوصی -27 ماده        

  هاي سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.سازي مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پستسازمان خصوصی -1تبصره         

  سازي کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.لفند بنا به درخواست سازمان خصوصیدستگاه هاي اجرایی مک -2تبصره         

یا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین  سازي مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی وسازمان خصوصی -3تبصره         

  استفاده کند.

، هر ساله یک ردیف اعتبار در سازيخصوصیدولت مجاز است براي آموزش هاي کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان  -4 هتبصر        

) قانون 44چهل و چهارم (ي کلی اصل هاسیاستاي که به پیشنهاد هیأت واگذاري به تصویب شوراي عالی اجراي نامهقانون بودجه منظور نماید.اعتبارات این ردیف طبق آیین

  شود. اساسی خواهد رسید هزینه می

  ) قانون اساسی به شرح زیر است: 44ي کلی اصل چهل و چهارم (هاسیاستمنابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز براي اجراي  -28 ماده        

) دالر خط اعتباري جهت تأمین مالی 10,000,000,000ران مکلفند ساالنه حداقل ده میلیارد (ایـ وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی1        

  هاي غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.هاي بخشگذاريسرمایه

ایران و بانک هاي عامل چهل درصد المییی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزي بانک مرکزي جمهوري اسهاسیاستـ دولت مکلف است 2        

ه فنی و اقتصادي ب) از مانده حساب ذخیره ارزي سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح هاي داراي توجیه 40%(

  ) برداشت از حساب ذخیره ارزي در آن سال کمتر باشد. %40(درصد متقاضیان پرداخت نماید.درهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از چهل

منظور افزایش سهم تسهیالت ارزي به بخش غیردولتی، بخشی از شود بهایران اجازه داده میـ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزي و بانک مرکزي جمهوري اسالمی3        

عنوان سپرده در بانک هاي عامل جهت باز کردن خط اعتباري ارزي توسط بانک هاي عامل و بانک ایران را بهمیارز حساب ذخیره ارزي و یا ارز بانک مرکزي جمهوري اسال

  هاي خارجی و پرداخت تسهیالت بیشتر منظور نماید.

رتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد ي مادهاشرکتهاي موضوع این قانون از جمله ي کلی، وجوه حاصل از واگذاريهاسیاستباتوجه به بند (د)  -29 ماده        

  شود: داري کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میخزانه

    هاي مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،ـ ایجاد خوداتکایی براي خانواده1        

    ) این قانون،34منظور فقرزدایی، شامل تخفیف هاي موضوع ماده (ی بههاي فراگیر مل) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی%30ـ اختصاص سی درصد (2        

    یافته،ـ ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه3        

گذاري ایهواگذار شده و نیز براي سرم يهاگاهبناقتصادي غیردولتی با اولویت  يهابنگاهها و نوسازي و بهسازي ـ اعطاء تسهیالت (وجوه اداره شده) براي تقویت تعاونی4        

    یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،هاي غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهبخش

    یافته،منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه) به%49هاي غیردولتی تا سقف چهل و نه (ي دولتی با بخشهاشرکتـ مشارکت  5        

    ي دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،هاشرکتتمام ـ تکمیل طرح هاي نیمه 6        

    هاي نوین با فناوري پیشرفته و پرخطر،ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه7        

  جهت واگذاري.  هابنگاهسازي ـ بازسازي ساختاري، تعدیل نیروي انسانی و آماده 8        

  اعتبارات بندهاي فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد. -1 تبصره        



ور ریزي کشماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري سازمان مدیریت و برنامهنامه اجرایی این ماده ظرف مدت سهآیین -2تبصره         

  رسد.ب هیأت وزیران میو وزارت تعاون تهیه و به تصوی

  .19گرددایران تنفیذ می) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی24) تا (20مواد ( -30 ماده        

اد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب ماه از تصویب این قانون با پیشنه) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه24دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ( -1تبصره         

  هیأت واگذاري خواهد رسید.

) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي ریاست مجلس شوراي 138) و یکصد و سی و هشتم (85مصوبات این شورا در اجراي اصول هشتاد و پنجم ( -2تبصره         

  ي رییس مجلس شوراي اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.گردد.در صورت اعالم مغایرت از سواسالمی ارسال می

ر دولتی که از نظ يهابنگاهگردد و آن دسته از کارکنان ربط قطع میدولتی واگذارشده با دستگاه هاي اجرایی ذي يهابنگاهکارکنان  ارتباط استخدامی -31 ماده        

ربط رایی ذيبا دستگاه هاي اج هاآني دولتی هستند و ارتباط استخدامی هاشرکتهاي خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و تابع صندوقمقررات بازنشستگی 

 ق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمهتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حگردد، میي فروش سهام، قطع میهاسیاستدر اجراي 

  شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

خت حق بیمه رداکلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پ تبصره ـ        

  هاي فوق مجري خواهد بود.نسبت به افراد و صندوق 1354) قانون تأمین اجتماعی مصوب 50) و (49واد (از جمله م

ـ 1/9/1384ایران ـ مصوبقانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمیقوه قضائیه مکلف است براي رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجراي این -32 ماده        

  نماید.را تعیین کند.این شعب منحصراً به دعاوي و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می شعب خاصی

  

یم ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدقوه قضائیه مکلف است الیحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش تبصره ـ        

  ید.مجلس شوراي اسالمی نما

                                                             
داوري است و این موضوع در قراردادهاي تنظیمی واگذاري سهام رصالحیت هیأترسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک ازتصمیمها در امر واگذاري د - 20ماده  - 19

  رسد.شود و به امضاي طرفین قرارداد میقید می

  

  ) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است:20هیأت داوري موضوع ماده( - 21ماده 

راي مدت سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور و تصویب هیأت وزیران ببه پیشنهاد مشترك وزیر امور اقتصادي و دارائی، وزیر دادگستري و رئیس پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، - 1

  شش سال.

  رئیس اتاق تعاون. - 2

  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران. - 3

ن خواهد اي است که به تصویب هیأت وزیرانامهآن براساس آئینگیري خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیموط به واگذاري، رسیدگی و تصمیماین هیأت در مورد شکایات و اختالفات مرب

  رسید.

ه نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و بداراي اعتبار قانونی است(اعضاي حاضر در جلسه هاي آن با رأي اکثریتجلسات هیأت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم - 22ماده 

  امضاء برسد).

جه براي تأخیر یکی از طرفین نسبت به مذکور صرفاً در صورت وجود عذر مواالجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدترأي هیأت داوري پس از ده روز از تاریخ ابالغ به طرفین، قطعی و الزم - 23ماده 

 صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگیرأي صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که

  االجراست.أي صادره قطعی و الزمنماید. ررأي مقتضی صادر میو

محکومیت قابل خرید دیگر مسؤوالن و مجریان امر واگذاري را درقبال خطاهاي دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر - 24ماده 

ها و مخارجی را که هر یک از مسؤوالن و مجریان امر گر کلیه هزینهاي بیمه کند که بیمهگونهچه به عنوان مسؤولیت انفرادي، به هزینه خود بهوان مسؤولیت جمعی وغیرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عن

  شوند، بپردازد.تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن میواگذاري،



هاي ارزیابی کیفیت با استانداردهاي بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام -33 ماده        

 ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سهنامه اجرایی این ماده شامل زمانباشد.آییناقتصادي می يهابنگاه

  هیأت وزیران خواهد رسید. 

  فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت         

قابل  يهابنگاه ) مجموع ارزش سهام%40منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (به گسترش مالکیت عمومی  در اجراي سیاست -34 ماده          

  ) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید: 2واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (

  تقسیط ده ساله. ) تخفیف در قیمت سهام واگذاري با دوره%50درصد (در مورد دو دهک پایین درآمدي با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه  الف ـ        

  سال حسب مورد داده خواهد شد.در مورد چهار دهک بعدي تقسیط تا ده ب ـ        

   گذاري، قیمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.مبناء قیمت -1تبصره         

  شود.درآمد منظور می هاي بالعوض به اقشار کماین ماده به حساب کمک» الف« هاي مذکور در بند تخفیف -2تبصره         

ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است با همکاري وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهاي ذي -3تبصره         

  هام به مشموالن را فراهم نماید.و دقیق شناسایی و شرایط واگذاري ساین قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهاي علمی 

 گذاريي سرمایههاشرکت هاآنشده و از ترکیب ي تعاونی شهرستانی ساماندهیهاشرکت) این قانون در قالب 34ماده(» ب« و » الف« مشمولین بندهاي  -35 ماده        

ي مذکور در بورس اوراق بهادار هاشرکتاست جهت پذیرفته شدن د. دولت موظف کننتجارت فعالیت میتشکیل و بر اساس قانون سهامی  يهاشرکتاستانی به صورت 

  20هاي الزم را انجام دهد.کمک

گذاري استانی تقسیم کند.سهم ي سرمایههاشرکت) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقیماً بین 34سازي موظف است سهام موضوع ماده(سازمان خصوصی -36 ماده        

  هاي شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.گذاري استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونیي سرمایههارکتشهر یک از 

  گذاري استانی از مالیات معاف است.ي سرمایههاشرکتسازي به نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی -1تبصره         

ونی ي تعاهاشرکتسازي، همچنین افزایش سرمایه در ري استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصیگذاي سرمایههاشرکتافزایش سرمایه در  -2تبصره         

  گذاري استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.ي سرمایههاشرکتشهرستانی ناشی از افزایش دارایی 

به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت  هاشرکتانی قبل از ورود این گذاري استي سرمایههاشرکتفروش سهام واگذار شده به  -37 ماده        

  شود.مشمول تخفیف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می

ي مشمول واگذاري هاشرکتاي واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در گونه) را به 34دولت مکلف است سهام موضوع ماده ( -38 ماده        

نامه اجرایی این گذاري استانی نخواهند بود.آییني سرمایههاشرکت) این قانون مجاز به أخذ وکالت از 86را فراهم ننماید.در انتخاب مدیران، دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده (

ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ذيصل با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت تعاون و با همکاري نهادهاي ف

  ایران خواهد رسید.) قانون اساسی جمهوري اسالمی44ي کلی اصل چهل و چهارم (هاسیاستشوراي عالی اجراي 

) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي ریاست مجلس شوراي 138) و یکصد و سی و هشتم (85مصوبات این شورا در اجراي اصول هشتاد و پنجم ( - تبصره        

  ند.گردد.در صورت اعالم مغایرت از سوي رییس مجلس شوراي اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کاسالمی ارسال می

  فصل هفتم ـ هیأت واگذاري و وظایف آن        
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    گردد:اقتصادي و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل میمنظور هماهنگی در اجراي مواد این قانون هیأت واگذاري به ریاست وزیر اموربه -39 ماده        

    ـ وزیر امور اقتصادي و دارایی،1        

    ،ـ وزیر دادگستري2        

    ریزي کشور بدون حق رأي،ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه3        

    ربط بدون حق رأي،ذيـ وزیر وزارتخانه 4        

  .عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسالمیـ دو نفر از نمایندگان مجلس به 5        

  کند.اقتصادي و دارایی ابالغ میت هیأت مذکور را وزیر امورسازي مستقر است.مصوبادبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی        

  وظایف و اختیارات هیأت واگذاري به شرح زیر است:  -40ماده         

  الف ـ         

    مشمول واگذاري، يهابنگاههاي کلی واگذاري و تعیین تکلیف مشیها و خطـ اجراي برنامه1

    اطی واگذاري و نحوه دریافت بهاي حقوق قابل واگذاري،نامه نظام اقسـ تهیه آیین2        

    هاي مذکور در همین چارچوب،و نحوه اعمال شیوه هابنگاهگذاري هاي قیمتنامه شیوهـ تهیه آیین3        

    ،ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چارچوب تعهدات خریداران و فروشنده4        

    در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروي انسانی شاغل، هابنگاهـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار  5        

    ،ي فرهنگی ـ تبلیغاتی براي بسترسازي، بهبود و شفافیت امر واگذاريهافعالیتنامه ـ تهیه نظام 6        

    مشمول واگذاري در بورس هاي خارجی، يهابنگاهلوکی ـ تهیه پیشنهاد واگذاري ب7        

    نامه نحوه واگذاري سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،ـ تهیه آیین 8        

  ) قانون اساسی برسد.44(چهارم و  چهلي کلی اصل هاسیاستموارد فوق باید به تصویب شوراي عالی اجراي  -1تبصره         

) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي ریاست مجلس شوراي 138هشتم (و ) و یکصد و سی 85مصوبات این شورا در اجراي اصول هشتاد و پنجم ( -2تبصره         

  کند. گردد و در صورت اعالم مغایرت از سوي رییس مجلس شوراي اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقداماسالمی ارسال می

  ب ـ        

    اندرکاران امر واگذاري،نامه نحوه بیمه مجریان و دستـ تصویب آیین1

در هر  هاآنبندي الزم به همراه میزان و روش واگذاري ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان2        

بندي اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاري با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت برنامه زمانسال.فهرست مذکور شامل 

    شود،ربط تهیه میذي

    ـ تصویب قیمت موارد واگذاري،3        



بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین ها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال  ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهاي واگذاري مشتمل4        

  تخفیفات و جرایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، 

    کره با رعایت مفاد این قانون،ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی هاي الزم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاري از طریق مذا 5        

    ،هاآنحمه الزنویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حقـ تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهاي تعهد پذیره 6        

  ) این قانون. 30ـ تصویب دستورالعمل ماده (7         

   ) قانون اساسی و وظایف آن44ي کلی اصل چهل و چهارم(هاسیاستجراي فصل هشتم ـ شوراي عالی ا

  شود: ) قانون اساسی براي ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می44ي کلی اصل چهل و چهارم (هاسیاستشوراي عالی اجراي  -41 ماده        

    نوان رییس شورا،عـ رییس جمهور یا معاون اول وي به1        

    ـ وزیر امور اقتصادي و دارایی (دبیر شورا)،2        

    ـ وزیر تعاون،3        

    ربط،هاي ذيـ وزیر یا وزراء وزارتخانه4        

    ـ وزیر دادگستري، 5        

    ـ وزیر اطالعات، 6        

    ریزي کشور،ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه7        

    ایران،ـ رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی 8        

    ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،9        

    ـ دادستان کل کشور،10        

    ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور،11        

    ـ رییس دیوان محاسبات کشور،12        

    ،شوراي اسالمی ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس13        

    ایران،ـ رییس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی14        

    ـ رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،15        

    ایران،ـ رییس اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی16        

    ی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی با حکم رییس جمهور،هاي خصوصی و تعاونـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش17        

    سازي،ـ رییس سازمان خصوصی18        



  ـ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار.19        

) 42( نامه مشمول تبصره مادهد و این آیینرس) به تصویب می6( ) تا1اي اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهاي(نامهاین شورا طبق آیین -1تبصره         

  خواهد بود.

  شود.دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادي و دارایی تشکیل می -2تبصره         

  ) قانون اساسی به شرح زیر است: 44(و چهارمچهل  ي کلی اصلهاسیاستوظایف و اختیارات شوراي عالی اجراي  -42 ماده        

    هاي اجرایی ساالنه،مشیو خط هاسیاستـ تبیین 1        

    ) قانون اساسی،44( و چهارمچهل ي کلی اصل هاسیاستـ نظارت بر فرآیند اجراي قوانین و مقررات مرتبط با 2        

    ) قانون اساسی،44(و چهارم  چهل ي کلی اصلهاسیاستي فرهنگی ـ تبلیغاتی براي اجراي هافعالیتـ سازماندهی 3        

    ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،نامهها، نظامها، دستورالعملنامهـ تصویب آیین4        

    ،هاآنق بر اجراي منظور اعمال نظارت دقی) قانون اساسی به44(و چهارم  چهل ي کلی اصلهاسیاستهاي اجرایی براي تحقق اهداف ـ تصویب شاخص 5        

    کارهاي جلوگیري از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، و ـ تدوین ساز 6        

    ـ تبیین نقش سیاستگذاري و هدایت و نظارت دولت،7        

    ن اساسی،) قانو44(و چهارم چهل ي کلی اصل هاسیاستـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه هاي اجرایی در اجراي  8        

  گذاري، کارآفرینی و بهبود فضاي کسب و کار.ـ تمهیدات الزم براي تشویق عموم به سرمایه9        

       نماید.مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادي و دارایی ابالغ می تبصره ـ        

  فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار 

  ، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.هاي عمومیی و حقوقی بخشاشخاص حقیقتمامی  -43 ماده        

نبال داشته باشد ه دهرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را ب -44 ماده        

  تواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است : به نحوي که نتیجه آن ب

  ـ مشخص کردن قیمت هاي خرید یا فروش کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.1        

  ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازار.2        

  آمیز در معامالت همسان به طرف هاي تجاري شرایط تبعیض ـ تحمیل3        

  .هاآنـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به 4        

  قرارداد ارتباطی ندارد. ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف هاي دیگر که بنا بر عرف تجاري با موضوع5        

  ـ تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص. 6        

  ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.7        



  تابع قانون کار است. منظور تعیین دستمزد و مزایا،هاي کارگري و کارفرمایی بهقراردادهاي میان تشکل -تبصره         

  شود، ممنوع است: اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت می -45 ماده        

   احتکار و استنکاف از معامله الف ـ        

  ـ استنکاف فردي یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کاال یا خدمت موضوع معامله.1        

  با رقیب. هاآناشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معامالت ـ وادار کردن 2        

سازي، اقدام یا امتناع منجر به باال رفتن ساختگی قیمت کاال یا ـ ذخیره یا نابود کردن کاال یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوي که این ذخیره3        

  که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.عم از اینخدمت در بازار شود، ا

   آمیزگذاري تبعیضقیمت ب ـ        

ن بودن شرایط معامله رغم یکساعرضه و یا تقاضاي کاال یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به 

  هاي جانبی آن باشد.سایر هزینه هاي حمل وو هزینه

   تبعیض در شرایط معامله ج ـ        

  آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.قائل شدن شرایط تبعیض

   گذاري تهاجمیقیمت د ـ         

  دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.تر از هزینه تمام شده آن به نحوي که لطمه جدي به ـ عرضه کاال یا خدمت به قیمتی پایین1        

  ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدي به دیگران شود.2        

  تشخیص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است. -تبصره         

  کننده: هـ ـ اظهارات گمراه         

  ی، کتبی یا هر عملی که: هر اظهار شفاه        

  جلوه دهد. ـ کاال یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کاال و یا خدمت رقبا را نازل1        

  ـ کاالي تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیري یا کهنه را نو معرفی کند.2        

قاء کند، معینی را الوجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداري، تعمیر کاال یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه ـ 3        

  در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

  شود، فریب دهد.است یا می ـ اشخاص را از حیث قیمت کاال یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده4        

  وـ فروش یا خرید اجباري          

  ـ منوط کردن فروش یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر یا بالعکس.1        

  تباط داده شود.ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضاي کاال یا خدمت دیگري ار2        



  ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.3        

   عرضه کاال یا خدمت غیراستاندارد زـ        

ب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا صالح از جمله راجع به کاربرد، ترکیشده توسط مراجع ذيعرضه کاال و یا خدمت مغایر با استانداردهاي اجباري اعالم

  بندي.بسته

   مداخله در امور داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیب ح ـ        

رار، افشاء اس نتقال سهام،ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأي، ا

  هاي مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.یا روش هاشرکتو یا  هابنگاهمداخـله در معامالت 

   سوء استفاده از وضعیت اقتصادي مسلط ط ـ        

  هاي زیر: سوءاستفاده از وضعیت اقتصادي مسلط به یکی از روش        

    یر قیمت یک کاال یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،ـ تعیین، حفظ و یا تغی1        

    ـ تحمیل شرایط قراردادي غیرمنصفانه،2        

    منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به3        

    رقیب در یک فعالیت خاص،ي هاشرکتیا  هابنگاهمنظور مشکل کردن ورود رقباي جدید یا حذف ـ ایجاد مانع به4        

    ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاري، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد، 5        

  صورتی که منجر به اخالل در رقابت شود.به هاشرکتـ تملک سرمایه و سهام  6        

  قیمت فروش مجدد ي ـ محدود کردن          

  مشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر: 

  ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وي در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.1        

ت مزبور کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکرکتی که از او کاال یا خدمت خریداري میـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کاال یا خدمتی معین، براي بنگاه یا ش2        

  در تعیین قیمت به هر شکلی.

  ك ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص          

  ی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.برداري غیرمجاز از هرگونه اطالعات داخلی رقبا در زمینه تجاري، مالی، فنـ کسب و بهره1        

  به نفع خود یا اشخاص ثالث. هاآنو یا کتمان  هاآن، قبل از افشاء یا اعالن عمومی برداري غیرمجاز از اطالعات و تصمیمات مراجع رسمیـ کسب و بهره2        

  ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.3        

طور  ار، بههیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخالل در رقابت در یک و یا چند باز -46 ماده        

  همزمان متصدي سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا داراي فعالیت مشابه باشند.



دیگر را به نحوي تمـلک کند که موجب اخالل در رقابت در یک و یا چند  يهابنگاهیا  هاشرکتیا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام  هیـچ شخص حقیقـی -47 ماده        

  بازار گردد.

  موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:  -تبصره         

که از حق رأي سهام براي اخالل در رقابت ه به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامیگري کوسیله کارگزار یا کارگزار معاملهـ تملک سهام یا سرمایه به1        

  سوءاستفاده نشود.

أي ر که منجر به اعمال حقفعال در بازار یک کاال یا یک خدمت مشروط بر این يهابنگاهو  هاشرکتـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه 2        

  نشود. هابنگاهیا  هاشرکتدر این 

که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطالع شوراي رقابت ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراري تملک شده باشد، مشروط بر این3       

  کند، تملک ادامه نیابد.برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می

  در موارد زیر ممنوع است:  هابنگاهیا  هاشرکتادغام  -48ماده      

  ) اعمال شود.45ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(1        

  ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کاال یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.2        

  شدید در بازار شود. ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز3        

  کننده در بازار شود.ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل4        

ه پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر ببه دانش فنی جز از طریق ادغام امکان هاآنیا دسترسی  هاشرکتو  هابنگاهدر مواردي که پیشگیري از توقف فعالیت  -1تبصره         

  ) این ماده شود، مجاز است.4) و (3دهاي (بن

  کند.دامنه تمرکز شدید را شوراي رقابت تعیین و اعالم می -2تبصره         

مکلف است شوراي رقابت  ) این قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت کسب تکلیف کنند.48) و (47توانند در مورد شمول مواد (می هاشرکتو  هابنگاه -49 ماده        

ر صورت د وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعالم کند.طور کتبی یا بهحداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به

  شود.ورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می) این قانون به اقدامات موضوع استعالم یا عدم ارسال پاسخ از سوي ش48) و (47اعالم عدم شمول مواد (

  پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی (خرده فروشی) کاالها یا خدمات می -50 ماده        

) این قانون شود، در این صورت شوراي رقابت اختیار خواهد داشت 48) تا (44( موجب نقض موادحقوق و امتیازات انحصاري ناشی از مالکیت فکري نباید  -51 ماده        

  یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند: 

    توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاري، -الف        

  رتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن،منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه م -ب        

  این ماده.» ب«و » الف«ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهاي ابطال قراردادها، توافق -ج        

بنگاه یا  آمیز به یک یا چندلی، ارزي، اعتباري، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطالعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیضهرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریا -52 ماده        

  شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود، ممنوع است.

  شرح زیر است: کیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا بهشود.ترتشکیل می» شوراي رقابت« براي نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان  -53 ماده        



  الف ـ ترکیب اعضاء          

وراي جلس شـ سه نماینده مجلس از بین اعضاي کمیسیون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب م1        

  عنوان ناظر.به اسالمی 

  نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه. ـ دو 2        

  ـ دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و حکم رییس جمهور.3        

  جمهور.ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پیشنهاد وزیر دادگستري و حکم رییس4        

  ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور. 5        

  ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور. 6        

  ریزي کشور و حکم رییس جمهور.ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه7        

ـنهاد وزیر امور اقتـصادي و دارایی و حکم رییس جمهور. 8           ـ یـک متخـصص امور مالی به پیش

  ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .9        

  ایران .ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی10        

  شود.) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس جمهور منصوب می2ن صاحبنظران اقتصادي عـضو شورا، مـوضوع بند (رییس شورا از بی -1تبصره         

  شود.نایب رییس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس شورا منصوب می -2تبصره         

  ب ـ شرایط انتخاب اعضاء          

    ی ایران،ـ تابعیت جمهوري اسالم1        

    ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن،2        

ایی و زیربن ـ دارا بودن مدرك دکتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك کارشناسی براي صاحبنظران تجاري و صنعتی و خدمات3        

    مالی،

    و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،قانون مجازات اسالمی ) مکرر 62ـ نداشتن محکومیتهاي موضوع ماده (4        

    ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط، 5        

  ) 7/9/1372) قانون رسیدگی به تخلفات اداري (مصوب 9به باال موضوع ماده(» د« از بند ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی  6        

  به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.  -تبصره         

مهور اي دولتی مستقل زیر نظر رییس جاي شوراي رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسهي دبیرخانههافعالیتمنظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و به -54 ماده        

شنهاد شوراي شود.تغییرات بعدي تشکیالت مرکز ملی رقابت با پیت آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود که تشکیالتشکیل می

  ریزي کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه

  باشد.لی رقابت نیز میرییس شوراي رقابت، رییس مرکز م -1تبصره         



  ها و دستگاه ها و مؤسسات دولتی است.و پیمانی وزارتخانهدر تأمین نیروي انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی -2تبصره         

  د. رسامور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران مینامه تشویق اعضاء شوراي رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت آیین -3تبصره         

  شرح زیر است: دوره تصدي، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به -55 ماده        

و براي سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد  ـ دوره تصدي عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضی دو دوره1        

  بود.

  شوند، به میزان بقیه دوره تصدي عضو قبلی خواهد بود.ـ دوره تصدي کسانی که به دالیلی جانشین اعضاء شورا می2        

  است.لزامیـ اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه براي عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر ا3        

اونی ، خصوصی یا تعتوانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگري در بخش عمومیوقت است.افراد مذکور نمیصورت تمامـ اشتغال رییس و اعضاء شوراي رقابت به4        

  داشته باشند.

) این 53) بند (الف) ماده (10) و (9)، (8دریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تـ اعضاء هیأت علمیتبصره         

  قانون از شمول این بند مستثنی هستند.

دگی حوه رسینون نـ به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رییس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قا 5        

  قضات رسیدگی خواهد شد.هاي انتظامیبه تخلفات اداري و به تخلفات قاضی منتخب رییس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه

  شرح زیر است: تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقالل آن به -56 ماده        

  توان برخالف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر: نمیـ هیچ یک از اعضاء شوراي رقابت را 1        

  ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا. الف ـ        

  ) این قانون.53ماده (» ب«بند » 5«و » 3«محکومیت هاي مذکور در جزءهاي  ب ـ        

  ) این قانون.76) و (75استفاده از مقررات مواد (ءمحکومیت قطعی به دلیل سوج ـ         

  از دست دادن اهلیت استیفاء. د ـ        

  غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شوراي رقابت. هـ ـ        

  ) به تشخیص اکثریت اعضاء شوراي رقابت.76) و (75) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (68ماده ( نقض تکالیف و محدودیت هاي موضوع وـ        

 وگیري داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دالیل و مدارك ـ در صورت کناره2        

داکثر شود.مرجع مزبور مکلف است حکننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعالم میمربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وي به مرجع انتصابمستندات 

  ) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شوراي رقابت معرفی کند.53ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده(

  کنند، تحت تعقیب قرار داد.و یا اظهاراتی که به استناد قانون می توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونیاعضاء شوراي رقابت را نمی ـ3        

  گیري مطابق مقررات این فصل از استقالل کامل برخوردار است.ـ شوراي رقابت در رسیدگی و تصمیم4        



 جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رییس و در غیاب او نایب رییس رسمیت خواهد داشت.تصمیمات شورا با رأي اکثریت اعضاي صاحب -57  ماده        

أي حداقل یک قاضی ) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که ر61که از پنج رأي کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (رأي مشروط بر آن

  عضو نیز در آن مثبت باشد.

  عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:  -58ماده         

  ص امور موردي مندرج در این قانون.هاي ضد رقابتی و معافیت هاي موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها در خصوـ تشخیص مصادیق رویه1        

  ).48) تا (44ـ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها و خدمات مرتبط با مواد (2        

  هاي داخلی شورا.منظور اجراي این فصل و دستورالعملهاي الزم بهـ تدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل3        

  ی به دولت براي تنظیم لوایح مورد نیاز.ـ ارائه نظرات مشورت4        

  ـ تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعایت مقررات مربوط. 5        

تصویب  کننده بخشی را برايطبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیمتواند در حوزه کاال یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار شوراي رقابت می -59 ماده        

  کننده بخشی واگذار نماید.خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیمبه هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی

) 53ماده(» ب«شود.شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند أت وزیران تعیین میکننده بخشی به پیشنهاد شوراي رقابت با تصویب هیترکیب اعضاء نهادهاي تنظیم        

  بینی شده در این قانون براي اعضاء شوراي رقابت را برعهده دارند.در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیت هاي پیش هاآناین قانون است و اعضاء 

  ند.کبگیرد یا اقدامیتواند مغایر با این قانون یا مصوبات شوراي رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمیده بخشی نمیکنندر هر حال هیچ نهاد تنظیم        

  شرح زیر است: اختیار شورا براي بازرسی و تحقیق به -60 ماده        

  الف ـ بازرسی          

را بازرسی کند و اجازه ورود به  هاشرکتو  هابنگاههاي طرح شده، ي خود براي رسیدگی به دعاوي و پروندهشوراي رقابت اختیار دارد در اجراي وظایف و مأموریت ها        

امع عمومی جها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند.شرکت در جلسات مي اقتصادي، اموال، رایانههافعالیتو نیز جواز بازرسی از  هاآنها و تفتیش اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه

      آوري اطالعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است. و جمع

  ب ـ تحقیق  

  ات را انجام دهد: شکای شورا اختیار دارد در اجراي وظایف و مأموریت هاي خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و        

  منظور انجام تحقیقات از او.ـ احضار مشتکی عنه براي حضور در شورا یا مرکز به1        

  منظور رسیدگی به شکایات ضروري تشخیص داده شود.به هاآنـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور 2        

  هاي ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.از کاغذي یا الکترونیکی) مرتبط با رویهابق (اعمگزارش، اطالعات، مدارك، مستندات و سوـ درخواست3        

  ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.4        

اجراي این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از شوراي رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در  -1تبصره         

هفته شوند، درخواست کند.قاضی موظف است حداکثر ظرف دوقاضی که بدین منظور توسط رییس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی میپنج

  وط به حکم قاضی است. انجام تحقیقات و بازرسی من تصمیم بگیرد.



تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیت شورا می -2تبصره         

  اند، ارجاع کند.شده

) این قانون 48) تا (44هاي ضدرقابتی موضوع مواد (که یک یا چند مورد از رویههرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم احراز کند  -61 ماده        

  تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد: توسط بنگاهی اعمال شده است، می

  قانون. ) این48تا ( )44هاي ضدرقابتی موضوع مواد (ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه1        

  هاي ضدرقابتی مورد نظر.هاي مرتبط با آن از ادامه رویهـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق2        

  ضدرقابتی یا عدم تکرار آن. ـ دستور به توقف هر رویه3        

  در جهت شفافیت بیشتر بازار.رسانی عمومیـ اطالع4        

  اند.) این قانون انتخاب شده46که برخالف مقررات ماده (ـ دستور به عزل مدیرانی  5        

  ) این قانون حاصل شده است.47که برخالف ماده ( هاشرکتیا  هابنگاهـ دستور به واگذاري سهام یا سرمایه  6        

  ي ادغام شده.هاشرکتانجام شده و یا الزام به تجزیه ) این قانون 48ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماده (7        

است از طریق مراجع ) این قانون تحصیل شده 48) تا (44هاي ضدرقابتی موضوع مواد (ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه 8        

  صالح قضائی.ذي

  ت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.ـ دستور به بنگاه یا شرکت جه9        

 هاشرکتهاي یا ارائه پیشنهاد الزم به دولت درخصوص اصالح اساسنامه هاشرکتمدیره یا هیأت عمومیـ دستور به اصالح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع10      

  .و مؤسسات بخش عمومی

  به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاري. هاشرکتو  هابنگاهـ الزام 11        

  ) این قانون.45) ریال، در صورت نقض ممنوعیت هاي ماده (1,000,000,000) ریال تا یک میلیارد (10,000,000ـ تعیین جریمه نقدي از ده میلیون (12        

تصویب هیه و بهبازرگانی و دادگستري تهاي امور اقتصادي و دارایی، متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترك وزارتخانهنامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدي آیین        

  رسد.هیأت وزیران می

ه قیقی یا حقوقی از جملهاي ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حشوراي رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه -62 ماده        

هاي فی، انجمنهاي صنهاي بخشی، سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت، تشکلکنندهکل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیمدادستان

شورا  بگیرد.) این قانون تصمیم61هاي ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (کنندگان و دیگر سازمان هاي غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویهحمایت از حقوق مصرف

مایند یا توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نطرفین می مکلف است براي رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابالغ نماید.

  الیحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

ز اختالف، در صورت برو تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. -تبصره        

) قانون نظام صنفی و یک نفر به 53وضوع ماده (اي مرکب از یکی از اعضاء شوراي رقابت به انتخاب رییس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت محل اختالف با کمیته

  محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستري خواهد بود. رأي اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. انتخاب وزیر دادگستري خواهد بود.

) این قانون 64ل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (نفع قاب)، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ به ذي61موجب ماده (تصمیمات شوراي رقابت به -63 ماده        

را در هیأت تجدیدنظر، است.این مدت براي اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود.در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شو

  این تصمیمات قطعی است.



ت شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر در مواردي که تصمیما -تبصره        

  شود.

  شرح زیر است: گیري در این هیأت بهمحل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم -64 ماده        

  شود: ر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل میـ هیأت تجدیدنظ1        

  سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه. الف ـ        

  دو صاحبنظر اقتصادي به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و حکم رییس جمهور. ب ـ        

  جاري و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترك وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رییس جمهور.ي تهافعالیتدو صاحبنظر در  ج ـ        

دي اعضاء، ا دوره تصـ اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل داراي پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند.سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط ب2        

) 56) و (55) و مواد (53ماده (» ب« و حقوق و مزایاي آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی  اشتغال، عزل و

  این قانون ذکر شده است.

  شرح زیر است: گیري هیأت تجدیدنظر بهـ نحوه تصمیم3        

) این قانون در عین حال باید متضمن 61تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأي تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(یدنظر منوط به تصمیمات هیأت تجد الف ـ        

  موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.

 صص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیتتواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخهیأت تجدیدنظر می ب ـ        

  اند، ارجاع کند.شده

  تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصالح کند یا مستقالً تصمیم دیگري بگیرد.هیأت تجدیدنظر می ج ـ        

  االجراي خواهد بود.زمشرح بند فوق قطعی و التصمیمات هیأت تجدیدنظر بهدـ         

ه الیحه توانند حضوراً یا با ارائبنا به تشخیص خود می هاآنتواند طرفین دعوا را براي اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل ـ هیأت تجدیدنظر می4        

د، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی دفاعیه نسبت به اداي توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نماین

  خواهد گرفت.

موجب ماده نفع بهنفع قابل اجراي است و تجدید نظرخواهی ذياین قانون پس از ابالغ به ذي) 61ماده (» 12«تصمیمات شوراي رقابت جز در مورد بند  -65 ماده        

  راي نخواهد شد.) مانع اج63(

گیري هیأت تجدیدنظر، توقف اجراي تصمیم شوراي رقابت را تقاضا کند و هیأت تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیمنفع میدر هر صورت ذي    

  راي تصمیمات شوراي رقابت را صادر کند.تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجتجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می

توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شوراي رقابت هاي ضدرقابتی مذکور در این قانون، میدیده از رویهاشخاص حقیقی و حقوقی خسارت -66 ماده    

دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به  ت به دادگاه صالحیتدار دادخواست بدهند.منظور جبران خسارهاي ضدرقابتی، بهیا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه

  کند که خواهان رونوشت رأي قطعی شوراي رقابت یا هیأت تجدید نظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.دادخواست رسیدگی می

شود، اشخاص ثالث داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیراالنتشار منتشر می ت تجدیدنظر جنبۀ عمومیدر مواردي که تصمیمات شوراي رقابت یا هیأ -تبصره        

، دادخواست خود را به دادگاه صالحیتدار بدهند.صدور حکم به جبران خسارت، منوط به هاآنتوانند با أخذ گواهی از شوراي رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر نفع میذي

رسیدگی خودداري ه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضاي صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعالم پاسخ شوراي رقابت از ارائ

  نماید.رسیدگی شورا به درخواست هاي موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.می



در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صالحیتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی تواند شوراي رقابت می -67 ماده        

  درخواست رسیدگی کند.

  شرح زیر است: هاي اعضاء شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت بهتکالیف و محدودیت -68 ماده        

  و انقالب در امور مدنی ) قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی91گیري در موارد موضوع ماده (ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم1        

اثر قانونی خواهد  و فاقد باطل تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی براي عضو مربوط شود،

 بود.

رقابت  گیري منع شوند، شورايچنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادي از اعضاء شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم -تبصره        

  کند.سیدگی به این موضوع میکننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را براي ریا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی

  ـ وظیفه حفظ اطالعات داخلی 2         

اخلی د اطالعات داعضاء شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبالً در این سمت ها مشغول به کار بوده است، نبای        

طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره اند، فاش کنند یا بهاطالع یافته هاآنانجام وظیفه یا به این مناسبت از یا اشخاصی را که در جریان  هاشرکت، هابنگاه

  بگیرند.

  ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم3         

انون به یا اشخاص از مقررات این ق هاشرکت، هابنگاهصمیم، درخصوص تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ ت

 صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.

هاي مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراي ها و دستورالعملنامهشوراي رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین -69 ماده        

  ین فصل را تنظیم و براي عموم منتشر کند.ا

  شود.تصمیمات قطعی شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراي احکام مدنی دادگستري اجرا می -70 ماده        

کایات به پیشنـهاد شوراي رقابت حداکثـر ظرف مدت نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعالمات و وصول شـآیین -71 ماده        

ـاه بهشـش   رسد.تصویب هیأت وزیران می م

هاي ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خالف هر کس براي أخذ گواهی یا مجوزهاي موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه -72 ماده        

تواند در نتیجه تصمیمات شوراي رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداري کند و همچنین هر کس که به شوراي اطالعات و اسناد و مدارکی که میواقع کند و یا از ارائه 

 هاآناز قالب  نظرضدرقابتی را صرف هايرقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارك و اسناد جعلی یا خالف واقع تسلیم کند یا اطالعات، مدارك و اسناد مرتبط با رویه

) ریال تا یکصد میلیون 10,000,000طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیري از سه ماه تا یک سال یا به جزاي نقدي از ده میلیون (به

  ) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.100,000,000(

وه بر تعیین مجازات نانچه ارائه اسناد و مدارك یا بیان اظهارات خالف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهاي مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه عالچ        

  کند.نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر میذيمقرر در این ماده، با تقاضاي

کارشناس یا خبره یا صاحبنظري که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخالف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات  هر -73 ماده        

) 300,000,000( یونریال تا سیصدمیل )30,000,000شوراي رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیري از یک تا سه سال یا به جزاي نقدي از سی میلیون (

  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

  باشد.نیز میعالوه بر مجازاتهاي فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی -تبصره        



شکایتی به شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر  هاآنیا صاحبان  و یا مدیران هاشرکتیا  هابنگاهاي هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه -74 ماده        

ارت وارده نقدي معادل خس تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، عالوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزاي

  یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این  هابنگاه، هاشرکتکس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطالعات داخلی  هر -75 ماده        

) ریال تا چهارصد میلیون 40,000,000بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیري از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از چهل میلیون (اطالعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره 

  ) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطالعات محکوم خواهد شد.400,000,000(

و اشخاص طرف  هاآنبگیران هر یک از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق -76 ماده        

عالوه بر  استفاده کند،اي اشخاص حقیقی یا حقوقی سوءزدن به منافع مالی یا اعتبار تجـاري و حرفهنیز هر شخص دیگري که از مقررات این قانون براي ضربه و هاآنقرارداد 

) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد 500,000,000میلیون () ریال تا پانصد50,000,000تعزیري از سه تا پنج سال یا جزاء نقدي از پنجاه میلیون (جبران خسارات به حبس

  شد.

شود و مرتکب عالوه بر مجازاتهاي مذکور در این قانون حسب محسوب می) این قانون تخلف انتظامی68ماده (» 3«و » 2«، »1«نقض هر یک از بندهاي  -77 ماده      

  ) محاکمه خواهد شد.55ماده (» 5«ند مورد در یکی از مراجع مذکور در ب

) ریال تا 5,000,000هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزاي نقدي از پنج میلیون ( -78 ماده      

) ریال به جزاي نقدي تعیین شده اضافه 1,000,000اشی به ازاي هر روز، مبلغ یک میلیون (تر) ریال محکوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانع20,000,000بیسـت میـلیون (

  خواهد شد.

  شرح زیر است: مجازات اشخاص حقوقی به -79 ماده       

ه مجازات مقرر در این قانون براي در زمان ارتکاب حسب مورد ب هاآنـ در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران 1     

  اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.

شود، فرد مزبور ) می1بگیران آن انجام گیرد، عالوه بر آنچه که مشمول بند (ـ چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق2      

  کیفري خواهد داشت. نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت

بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را براي جلوگیري از ارتکاب آن ـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق3      

  اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.صالح اعالم کردهاند یا بالفاصله پس از اطالع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت یا مراجع ذيبه کار برده

ماده  در این در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور -تبصره       

  مسؤول خواهند بود.

  صالح است.ه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذيمطالب -80 ماده         

  د.تر اعمال خواهد شبینی شده باشد، مجازات هاي سنگینتري در قوانین دیگر پیشچنانچه درخصوص جرایم مذکور در این فصل، مجازات هاي سنگین -81 ماده       

  شود.، مطابق مقررات جاري و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی میاین فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومی )78تا () 72به جرایم موضوع مواد ( -82 ماده      

  در اجراي این قانون، ضابطان دادگستري مکلف به همکاري با شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند. -83 ماده    

ایران المیاسزاي نقدي مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزي جمهوريمبالغ ج -84 ماده     

  شود.شود، با پیشنهاد شوراي رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل میاعالم میطور رسمیبه

  فصل دهم ـ مواد متفرقه     



در این قانون  هاآن) این قانون، مسؤول اجراي صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده براي 86ترین مقام هر یک از دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده (باال -85 ماده     

ارائه نماید.در صورت تأخیر ) قانون اساسی 44ي کلی اصل چهل و چهارم (هاسیاستبار به شوراي عالی اجراي باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکمی

ند.هیأت فات اداري معرفی کیا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون باالترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخل

چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف،  لفات اداري را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید.) قانون رسیدگی به تخ9موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده (

  قدیم نماید. تراي اسالمیاشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، الیحه اصالح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شو

و همچنین کلیه دستگاه هاي  1/6/1366کشور مصوب ) قانون محاسبات عمومی4ي دولتی موضوع ماده (هاشرکتهاي دولتی و ا، مؤسسههکلیه وزارتخانه -86 ماده     

رکت ملی له شاست، از جم هاآنمستلزم ذکر نام یا تصـریح نام  هاآنبر ي دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی هاشرکتاجرایی، 

ي تابعه آن، هاشرکتي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و هاشرکتي وابسته به وزارت نفت و هاشرکتي تابعه و وابسته به آن، سایر هاشرکتنفت ایران و 

ي تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کاال و هاشرکتایع ملی ایران و ي تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنهاشرکتسازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و 

اري باشند و بانک ها و مؤسسات اعتبیی که تابع قانون خاص میهاشرکتي غیردولتی و هاشرکتالذکر در ي فوقهاشرکتهمچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و 

  خواهند بود.ي اقتصادي مشمول مقررات این قانون هافعالیتدر 

ه تصویب ماه بششهاي مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی حداکثر ظرف مدتنامهکلیه آیین -87 ماده     

اشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاري وزارت امور اقتصادي و مشخص نشده ب هاآنهاي موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه نامههیأت وزیران خواهد رسید.آیین

  دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

ها به مجمع تشخیص مصلحت ماه یک بار گزارش عملکرد اجراي این قانون را به تفکیک مواد و تبصرهوزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است هر شش -88 ماده     

  ارائه و براي اطالع عموم منتشر نماید. و مجلس شوراي اسالمینظام 

  ایران مستثنی است.توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی) قانون برنامه چهارم161این قانون از شمول ماده ( -89 ماده     

بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار  يهابنگاهمشمول واگذاري و یا سایر  يهابنگاههردلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات چنانچه دولت به -90 ماده     

به  هانگاهبالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراي پرداخت کند و یا از بدهی این تکلیف کند، دولت مکلف است مابه

  ی کسر نماید.سازمان امور مالیات

  ي اقتصادي: هافعالیتپذیري بخش غیردولتی در به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر براي مشارکت و مسؤولیت -91ماده     

  قرار دهند. ورد استفادهي اقتصادي نظر مشورتی فعاالن اقتصادي را کسب و مهاطرحتوانند در بررسی لوایح و میکلیه کمیسیون هاي مجلس شوراي اسالمی  الف ـ        

گیري در دولـت مجازند در تصمیمات اقتصادي خود، نظر فعاالن اقتصادي را جویا شده و مورد کـلیه کمـیسیون ها، هیأت ها، شـوراها و ستـادهاي تصـمیم ب ـ        

  توجه قرار دهند.

گیري اقتصادي را از طریق اصالح قانون یا معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهاي تصمیمدولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و         

اء به ترکیب اعضاء شوراي اقتصاد، هیأت امنعنوان عضو رسمی هاي مربوطه رسمیت بخشد.از این پس رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون بهنامهآیین

گذاري خارجی) و هیأت عالی واگذاري (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، گذاري خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهت سرمایهحساب ذخیره ارزي، هیأ

  شود.ایران) اضافه میاجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادي، از ظرفیت هاي گونه پروندهداوري این هاي اقتصادي به داوري، درقوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده ج ـ        

  عمل آورد.کارشناسی بخش غیر دولتی نهایت استفاده را به

 م براي ساماندهی و هماهنگی تشکلساز و کار الزاطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، د ـ        

هادهاي اقتصادي پیشنهاي اقتصادي و کسب نظرات فعاالن اقتصادي را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل 

هاي منظم ) قانون اساسی، گزارش44چهل و چهارم (ي کلی اصلهاسیاستپیگیري اجراي کارشناسانه الزم را ارائه نمایند.در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و 

ایجاد فضاي مساعد کارآفرینی و رفع موانع « نویس قانون تقدیم نمایند و همچنین پیش) قانون اساسی 44ي کلی اصل چهل و چهارم(هاسیاستعالی اجراي  الزم را به شوراي

  ه کنند.را تهیه و ارائ» کسب و کار



گردد و مادام که در قوانین بعدي نسخ و یا اصالح مواد و مقررات این قانون صریحاً و از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می -92 ماده     

  با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. 

 تصویب و درهشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمیشنبه مورخ تبصره در جلسه علنی روز دو 90ماده و  92بر قانون فوق مشتمل         

  از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 25/3/1387تاریخ 

  علی الریجانی                                                                                  

  رییس مجلس شوراي اسالمی                                                                                  

 


