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  کل کشور 1395بودجه سال  قانوندر  هاي دولتیو واگذاري بنگاه سازيمرتبط با خصوصیو تکالیف احکام 
  

  احکام و اجزاء مرتبط در قانون مذکور؛ ) 1

  2(تبصره ) الف(جزء:( 

سیاستهاي کلی اصل چهل ) د(بند ) 2(هاي دولتی موضوع جزء مصارف مربوط به واگذاري بنگاه 1395در سال شود  ه دولت اجازه داده میب

و نهادهاي عمومی  خود به بخشهاي خصوصی و تعاونی بدهیاین قانون و ) 13(قانون اساسی را از طریق جدول شماره ) 44(و چهارم 

بند ) 2(لق به دولت و موسسات و شرکتهاي دولتی به استثناي موارد مندرج در جزء الشرکه متعاز محل واگذاري سهام و سهم را غیردولتی

  .پرداخت نمایداین قانون ) 18(از طریق جدول شماره  قانون اساسی را) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم سیاست) د(

  

  2(تبصره ) ب(جزء:( 

واگذارشـده بـه صـورت کنترلـی، اسـامی ایـن       هاي همچنین بنگاهو  1395در سال هاي در حال واگذاري به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه

. شـود  سازي به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران اعـالم مـی    ها از سوي سازمان خصوصیبنگاه

و  دخـل و تصـرف در امـوال   ن همچنـی و  صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است ثبت 

موظف نیز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  .سازي انجام دهد را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی هاي مزبوربنگاه امالك

مذکور را مشـروط   هايبنگاهاعطاي هرگونه تسهیالت به  خصوصی و دولتی،و موسسات اعتباري  العمل اعالمی به بانکهاطی دستور است

  .سازي نماید به أخذ مجوز از سازمان خصوصی

  

  2(تبصره ) ج(جزء:( 

  .الزامی است 1395در مورد شرکتهاي در حال واگذاري در سال ) 2(از مقررات مالی دولت  یقانون الحاق تنظیم بخش) 4(رعایت ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوري و بانکها ) 5(شرکتهاي دولتی موضوع ماده کلیه  ):2(قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 4(ماده 

شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب  بینی می که در بودجه کل کشور براي آنها سود ویژه پیش

صورت  شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به یداري کل کشور اجازه داده م به خزانه. باشند صورت یک دوازدهم در هر ماه می به

توسط هریک از شرکتهاي دولتی و ) براساس اعالم سازمان امور مالیاتی کشور(الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده  علی

را به حساب درآمدهاي عمومی کشور و عوارض را به داري کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام  بانکها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه

تسویه حساب قطعی دولت برمبناي صورتهاي مالی . ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید حسابهاي شهرداري

ت کشوري که قسمتی از سهام قانون مدیریت خدما) 5(شرکتهاي دولتی موضوع ماده . شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد حسابرسی

وصول مبالغ . باشند آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی

  .و اصالحات بعدي آن است 1366یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سال 



٢ 
 

  ؛در قانون مذکور به حسابهاي خزانه تکالیف واریزي) 2

میلیارد ریـال در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه از رقـم         165،500 کل کشور مبلغ 1395ها در قانون بودجه سال منابع حاصل از واگذاري

قـانون   )5(جدول شماره  310501ردیف شماره (میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتی  115،000مذکور مبلغ 

ها و حقوق مـالی و نیروگاههـاي   الشرکه، اموال، داراییمیلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم 45،000، مبلغ )مذکور

 5،000، مبلـغ  )قـانون مـذکور   )5(جـدول شـماره    310502ردیـف شـماره   (متعلق به دولت و موسسات و شرکتهاي دولتی وابسته و تابعه

قـانون   )5(جـدول شـماره    310801ردیف شماره (ها میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه

ردیـف شـماره   (الشرکه شرکتهاي دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزي میلیارد ریال مربوط به فروش سهام و سهم 500و مبلغ ) مذکور

  . باشدمی) قانون مذکور )5(ماره جدول ش 310515

 



1395 5-  لاس رد ازجا ،دنب ،شخب ،تمسق بسحرب يلام ياه يياراد يراذگاو و يا هيامرس ياه يياراد يراذگاو ، اهدمآ رد  هرامش لودج
« لاير نويليم هب  ماقرا »

 هرامش
يدنب هقبط

ناونع

لك عمجعمجيناتسايلمعمجيناتسايلم

لك عمجيصاصتخايمومع

يناتسا يلم

هراجا كوكص و تكراشم قاروا و يمالسا هنازخ دانسا شورف زا لصاح عبانم310100 275,000,000لوا دنب : 0 0 0 275,000,000 0 275,000,000275,000,0000

50,000,000  هيامرس ياه يئاراد كلمت ياه حرط يارجا يارب تكراشم قاروا شورف زا لصاح عبانم310102
يا

50,000,000000 050,000,000 50,000,0000

75,000,000 75,000,000000يمالسا هنازخ دانسا شورف زا لصاح عبانم310103 075,000,000 75,000,0000

150,000,000 150,000,000000يقوقحو يقيقح صاخشا يعطق تابلاطم هيوست روظنم هب هراجا كوكص قاروا راشتنا310105 0150,000,000 150,000,0000

يجراخ تاليهست زا هدافتسا زا لصاح عبانم310200 64,201مود دنب : 0 0 0 64,201 0 64,20164,2010

64,201 64,201000يجراخ عبانم و اهكناب رياس تاليهست لحم زا يلوصو310202 064,201 64,2010

اهماو لصا تفايرد زا لصاح عبانم310400 2,768,077مراهچ دنب : 0 0 0 2,768,077 0 2,768,0772,768,0770

1,968,077 32 و همانرب نوناق310402  تلود يلخاد ياهماو لصا تفايرد زا لصاح عبانم - هدام عوضوم
هجدوب

1,968,077000 01,968,077 1,968,0770

800,000 تباب زاگ و تفن،تارباخم،بالضاف و بآ،قرب،بآ ياهتكرش زا تلود يلخاد ياهماو تفايرد310403
1( يجرخ - يعمج ) هجدوب و همانرب نوناق 32  حلسم ياهورين يهدب - هدام عوضوم

800,000000 0800,000 800,0000

يتلود ياه تكرش يراذگاو زا لصاح عبانم310500 160,500,000مجنپ دنب : 0 0 0 160,500,000 0 160,500,000160,500,0000

115,000,000 115,000,000000يتلود ياهتكرش يراذگاو زا لصاح عبانم310501 0115,000,000 115,000,0000

45,000,000  هاگورين و يلام قوقح و اه يئاراد ، لاوما ، هكرشلا مهس ، ماهس يراذگاو زا لصاح عبانم310502
هعبات و هتسباو يتلود ياهتكرش و تاسسوم و تلود هب قلعتم ياه

45,000,000000 045,000,000 45,000,0000

500,000 500,000000يزرواشك داهج هب هتسباو يتلود ياهتكرش هكرشلا مهسو ماهس شورف زا لصاح عبانم310515 0500,000 500,0000

لبق ياهلاس ياهتخادرپ يتشگرب زا لصاح عبانم310600 3,867,722مشش دنب : 0 0 0 3,867,722 0 3,867,7223,867,7220

1,367,722 1,367,722000لبق ياهلاس ياهتخادرپ يتشگرب زا لصاح عبانم310601 01,367,722 1,367,7220

1,500,000 3106021( هدش هرادا هوجو ) 1,500,000000يياطعا تاليهست لحم زا يتشگرب زا لصاح عبانم 01,500,000 1,500,0000

1,000,000 1,000,000000اهكناب دزن هدش هرادا هوجو زيراو310605 01,000,000 1,000,0000

يلم هعسوت قودنص زا هدافتسا زا لصاح عبانم310700 : 5,994,000 متفه دنب 0 0 0 5,994,000 0 5,994,0005,994,0000

5,994,000  و يروآون قودنص هيامرس شيازفا يارب يلم هعسوت قودنص زا هدافتسا زا لصاح عبانم310704
يئافوكش

5,994,000000 05,994,000 5,994,0000

اه يراذگاو رياس زا لصاح عبانم310800 5,000,000 متشه دنب : 0 0 0 5,000,000 0 5,000,0005,000,0000
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1395 5-  لاس رد ازجا ،دنب ،شخب ،تمسق بسحرب يلام ياه يياراد يراذگاو و يا هيامرس ياه يياراد يراذگاو ، اهدمآ رد  هرامش لودج
« لاير نويليم هب  ماقرا »

 هرامش
يدنب هقبط

ناونع

لك عمجعمجيناتسايلمعمجيناتسايلم

لك عمجيصاصتخايمومع

يناتسا يلم

5,000,000 5,000,000000اه هميب و اه كناب رد تلود ماهس هدناميقاب يراذگاو310801 05,000,000 5,000,0000

1,898,164,947775,683,0542,673,848,001391,486,9468,471,000399,957,9463,073,805,947عمج 2,289,651,893784,154,054
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اسقام بٍ میلیًن سیال

ٍ ایششحسدیف َضیى
تملک داسایی َای 

ٍ ای سشمای
محل تأمینجمغ

1
ٌ َای مستضؼف ي محشيم ي تقًیت تأمیه اجتماػی  مادٌ 1مًضًع بىذ  )ایجاد خًداتكائی بشای خاوًاد

29 )
87,582,4594,609,04192,191,500

ٍ ای اجضاء   ي 154000 سدیف 8 ي 5، 4اػتباسات َضیى

 26 ي 23، اجضا 131500 ، 129600اػتباسات سدیف َای 

  جذيل شماسٌ 127500 سدیف 7 ي جضء 129000سدیف 

، 67 ي اجضا 8 جذيل شماسٌ 101000 سدیف 6 ي جضء 7

9 جذيل شماسٌ 550000 سدیف 80 ي 73

2
اص دسآمذَای حاصل اص ياگزاسی بٍ تؼايوی َای فشاگیش ملی بٍ مىظًس  (%30)اختصاص سی دسصذ

(29  مادٌ 2مًضًع بىذَای )فقشصدایی ي اسائٍ تسُیالت بشای تقًیت تؼايوی َا  
3,220,00003,220,000

ٍ ای جض   جذيل شماسٌ 154000 سدیف 7اػتباسات َضیى

8 جذيل شماسٌ 101000 سدیف 3 ي 1 ي اػتباسات اجضاء 7

3

ٌ َای اقتصادی  (يجًٌ اداسٌ شذٌ)اػطای تسُیالت بشای تقًیت تؼايوی َاي وًساصی ي بُساصی بىگا

ٍ گزاسی بخش َای غیشديلتی دس تًسؼٍ  ٌ َای ياگزاس شذٌ ي ویض بشای سشمای غیشديلتی با ايلًیت بىگا

(29 مادٌ 4مًضًع بىذ )مىاطق کمتش تًسؼٍ یافتٍ ي تقًیت مىابغ باوک تًسؼٍ تؼاين

478,5000478,500
 ي بشوامٍ 8 جذيل شماسٌ 101000 سدیف 2اػتباسات جضء 

7 جذيل شماسٌ 154000 سدیف 1 ریل جضء 1309001000

012,400,00012,400,000(29 مادٌ 3مًضًع بىذ )ایجاد صیشبىاَای اقتصادی با ايلًیت مىاطق کمتش تًسؼٍ یافتٍ 4

 ، 3 ي اجضا 8 جذيل شماسٌ 101000 سدیف 7اػتباس جضء 

 550000سدیف 91 ي 83، 60،  45،  42، 31، 19 ، 32

9جذيل شماسٌ 

5
بٍ مىظًس تًسؼٍ اقتصادی مىاطق کمتش %   49مشاسکت َای ديلتی با بخش َای غیشديلتی تا سقف 

(29 مادٌ 5مًضًع بىذ )تًسؼٍ یافتٍ 
9 جذيل شماسٌ 520000 سدیف 6جضء 400,000600,0001,000,000

8 جذيل شماسٌ 101000 سدیف 4اػتباس جضء 05,000,0005,000,000(29 مادٌ 6مًضًع بىذ  )تكمیل طشح َای ویمٍ تمام ششکت َای ديلتی 6

ٌ َای وًیه با فىايسی پیششفتٍ ي پشخطش 7 8 جذيل شماسٌ 101000 سدیف 8اػتباس جضء 350,0000350,000(29 مادٌ 7مًضًع بىذ )ایفای يظایف حاکمیتی ديلت دس حًص

ٌ َا بشای ياگزاسی 8 ٌ ساصی بىگا 8 جذيل شماسٌ 101000 سدیف 5اػتباس جضء 360,0000360,000(29 مادٌ 8مًضًع بىذ )باصساصی ساختاسی، تؼذیل ویشيی اوساوی ي آماد

92,390,95922,609,041115,000,000

قاوًن اساسی (44)قاوًن اجشای سیاست َای کلی اصل  (29)اػتباسات مًضًع مادٌ - 13 جذيل شماسٌ 

. کل کشًس قابل تأمیه خًاَذ بًد1395 ایه جذيل اص محل سایش مىابغ پیش بیىی شذٌ دس قاوًن بًدجٍ سال 7 ي 5، 4، 3، 1دس صًست ػذم تحقق مىابغ پیش بیىی شذٌ بشای ياگزاسی ششکتُای ديلتی، اػتباسات مىذسج دس بىذَای 

جمغ کل
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