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شماره صفحه ...................................................................................................................................................مطالب   فهرست  

 با یازدهم دولت عملکرد مقایسه و دولت؛ به متعلق و دولتی شرکتهاي سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکرد خالصه-1

  6  -----------------------------------------------------------  قبل دولتهاي

  9-----  دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام تخصیص و واگذاري راستاي در سازي خصوصی سازمان تفصیلی عملکرد - 2

  9  -----------------------------------------------  يسازیخصوص سازمان ياسهیمقا عملکرد -1-2

  9  -----------------------------------------------  نوع واگذاري مبناي بر واگذاریها -1-1-2

  12  ----------------------------------------------  عرضه بازار مبناي بر واگذاریها -2-1-2

  14---------------------------------------------  واگذاري حجم تفکیک به واگذاریها -1-2- 3

  15  ------------------  »اساسی قانون)  44( اصل کلی سیاستهاي ياجرا« قانون بنديطبقه تفکیک به واگذاریها -4-1-2

  15----- --------------------------------  به تفکیک نوع واگذاري 1394 سال  در ها واگذاري عملکرد -2-2

  17  -------------------------------------------  بنگاه مبناي بر 1394 سالریها در واگذاعملکرد  -2- 3

  18  --------------------------   1394 سال در ها شرکت مدیران و کارکنان کارگران، به ترجیحی سهام واگذاري -4-2

  20  ----------------------------------  قبل يسالها با سهیمقا و 1394 سال بودجه قانون درآمدي اهداف تحقق -5-2

  22  ----------------------------------------------  واگذاریهاي انجام یافته خریداران ماهیت  -6-2

  22  ----------------------------------------------------  1394 سال بلوکی هاي عرضه  -7-2

  23  -------------------------------------------------------  اقدامات ریسا -3

  23  -------------------------------  کشور کل 1394 سال بودجه قانون راستاي در یافته انجام اقدامات اهم -1-3

  23  ---------------------------------------------  واحده ماده) 3( تبصره) الف( جزء -1-1-3

  هواحد ماده) 3( تبصره) هـ( جزء -2-1-3

  24  ---------------------------------------------  واحده ماده) 3( تبصره) ز( جزء -1-3- 3

  25  ----------------------------------------------  واحده ماده) 3( تبصره) م( جزء -4-1-3

  25  ---------------------------------------------  واحده ماده) 3( تبصره) ف( جزء -5-1-3

  27  -----------------------  عدالت سهام توزیع طرح اجراي راستاي در سازي خصوصی سازمان عملکرد - 4

  28  ------------------------------  عدالت سهام توزیع طرح مشموالن شناسایی راستاي در یافته انجام اقدامات -1-4

  28  ---- --------------------------------  عدالت سهام توزیع طرح اول مرحله مشموالن شناسایی -1-1-4

  29  -----------------------------------  عدالت سهام توزیع طرح دوم مرحله مشموالن شناسایی -2-1-4
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  29  -----------------------------------  عدالت سهام توزیع طرح سوم مرحله مشموالن شناسایی-1-4- 3

  29  ----------------------------------  عدالت سهام توزیع طرح چهارم مرحله مشموالن شناسایی -4-1-4

  30  -----------------------------------  )هاگروه ریسا( دهم تا پنجم مراحل مشموالن شناسایی - 5-1-4

  30  -------------------------------  )یعموم يهاگروه( دهمهج تا ازدهی مراحل مشموالن شناسایی -6-1-4

  33 ---------------------------  1393 سال انیپا تا »عدالت سهام توزیع طرح« قالب در شده واگذار هاي شرکت -2-4

  36  -----------  یاستان يگذار هیسرما يهاشرکت نیب میمستق طور به ،»عدالت سهام عیتوز« طرح به واگذارشده سهام میتقس -4- 3

  36  ---------------------------  مشموالن میان عدالت سهام توزیع طرح پذیرسرمایه هاي شرکت سهام سود توزیع -4-4

  38  استان هر به مربوط عدالت سهام اقساط دریافت نسبت به یاستان يگذار هیسرما يهاشرکت به شده واگذار يهاشرکت سهام آزادسازي -5-4
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شماره صفحه ..............................................................................فهرست جداول و نمودارها ......................................  

  7  -----------------  1394 لغایت 1380 سال از يواگذار حال در و شده واگذار بنگاههاي وضعیت: 1 شماره جدول

 لغایت 1380 دوره به نسبت یازدهم، دردولت سازيخصوصی سازمان توسط یافته انجام هايواگذاري کل ارزش ياسهیمقا آمار: 2 شماره جدول

31/06/1392  ----------------------------------------------------------------  8  

  10 -------------------  1394 تیلغا 1380 سال از  يساز یخصوص سازمان يا سهیمقا عملکرد یاساس يآمارها: 3 شماره جدول

  11  -------  1394 سال لغایت 1380 سال از دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت یافته تخصیص یا شده واگذار سهام ارزش): 1( شماره نمودار

 تیلغا 1380 سال از عرضه بازار اساس بر دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکرد:  4 شماره جدول

1394  ---------------------------------------------------------------- -----  12  

  13  -واگذاري روش و سال براساس ،1394سال لغایت 1380 سال از دولت به متعلق و دولتی شرکتهاي سهام واگذاري ارزش): 2( شماره  نمودار

 1380 سال از واگذاري حجم اساس بر دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکرد:  5 شماره جدول

  14  ------------------------------------------------------------------  1394 تیلغا

  14  ----- واگذاري روش براساس ،1394سال لغایت 1380 سال از دولت به متعلق و دولتی شرکتهاي سهام واگذاري ارزش): 3( شماره  نمودار

 از یاساس قانون) 44( اصل شمول اساس بر دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکرد: 6 شماره جدول

  15-------------------------------------------------------------  1394 تیلغا 1380 سال

  16---------------------------------------------  1394 سال  در ها واگذاري عملکرد: 7 شماره جدول

  17  ----------------------------------  1394 سال در متقاضیان عموم به افتهی انجام يهایواگذار: 8 شماره جدول

  18  -----------------------------------  1394 سال در واگذاري قابل بنگاههاي وضعیت خالصه: 9 شماره جدول

  19  ----   1394 سال در ها شرکت مدیران و کارکنان کارگران، به ترجیحی سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکرد: 10 شماره جدول

                  22                            1394 سال لغایت 1380 سال از واگذاریها از حاصل درآمدي اهداف تحقق در سازي خصوصی سازمان عملکرد: 11 شماره جدول

  22  --------------------------------------------------  خریداران ماهیت تبیین -12 شماره جدول

  22  ---- --------------------------------  1394 سال در سازي خصوصی سازمان هاي عرضه: 13 شماره جدول

  31  --  1394 سال پایان تا طرح مختلف مراحل کیتفک به عدالت سهام عیتوز طرح شده نام ثبت و شده ییشناسا مشموالن تعداد): 4( شماره نمودار

  32  ---------------------------  1394 سال انیپا تا عدالت سهام نهایی سهامداران مختلف مراحل گزارش: 14 شماره جدول

  35  ---  1394 سال انیپا تا يواگذار درصد دربرگیرنده عدالت، سهام توزیع طرح قالب در شده واگذار هاي شرکت  فهرست: 15 شماره  جدول

  37  -  1394 سال پایان تا 1385 سال از آن هايتخصیص و عدالت سهام پذیرسرمایه هاي شرکت عملکرد از حاصل سود وضعیت: 16 شماره جدول

  38  --------------------  1394 سال پایان تا آزادسازي قابل سهام و عدالت سهام مشمولین بدهی تسویه وضعیت: 17 شماره جدول
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متعلق سازي در واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و  سازمان خصوصی عملکرد خالصه- 1

  یازدهم با دولتهاي قبلدولت  مقایسه عملکردبه دولت؛ و 

و  هاي دولتی شرکتارزش سهام واگذار شده بررسی فرآیند واگذاري شرکتهاي دولتی نشان می دهد که 

ارزش سهام  در این میان .دالیل مختلف متغیر بوده استه ، ب1394لغایت سال  1370متعلق به دولت از سال 

عملکرد . استمیلیارد ریال بوده  37،189مبلغ  1394در سال واگذار شده شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت 

عرضه و فروش سهام یا دارائی به عموم  « بخش سهها، به  سازي در بخش واگذاري سازمان خصوصی

انتقال مستقیم  سهام یا  «و  »انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت«، »متقاضیان

  موارد زیر ضروري است:ذکر  در این خصوص و قابل تفکیک است ،»دارائی بابت سهام عدالت

اي  ایرادات عدیده» دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولتانتقال سهام یا «مربوط به در بخش  الف)

ها  سازي این رددیون بر شفاف اقدامات گسترده و وسیعی مبتنی یازدهم،که از زمان استقرار دولت  داشتهوجود 

راي هاي طلبکار ب مانده از سنوات قبل، تفاهم با دستگاهباقی هاي غیرقطعی  شامل نهایی کردن قیمت واگذاري

هایی که  اند، تعیین تکلیف مسئول اداره شرکت نموده پذیرش سهام اختصاص یافته که از دریافت آن امتناع می

قطعی بوده و متولی مدیریت آنها مشخص نبوده است،  دادگذاري و قرار داراي قرارداد جمعی و فاقد قیمت

واگذار شده و تالش براي اعاده این اي دولت به طلبکاران  هایی که بیش از تعهدات مصوبه شناسایی شرکت

هاي  و اجراي شیوهدولت فرآیند انتقال مستقیم سهام بابت رددیون  نسبی ها به دولت و در نهایت توقف شرکت

مصوبه شماره  به باتوجه البته. است صورت پذیرفته ،ها رقابتی بورس و مزایده در این واگذاري

 7،129مبلغ  1394سازمان خصوصی سازي در سال  ،هیأت وزیران 05/12/1394هـ مورخ 52481/ت160529

تخصیص داده است. مذکور ، به صندوق از دولتبازنشستگی کارکنان فوالد صندوق  مطالباتبابت میلیارد ریال 

بازنشستگی به نحوي منعقد گردیده است که سهام تخصیص یافته به صندوق شایان ذکر است قرارداد مذکور 

به حساب توسط سازمان خصوصی سازي به صورت رقابتی فروش رفته و منابع حاصل از آن  کارکنان فوالد

  د. شوواریز از خزانه مذکور صندوق بابت تسویه تنخواه دریافتی خزانه 

در سال مزبور الزم به ذکر است طرح  »توزیع سهام عدالتطرح «ها بابت  در خصوص ارزش واگذاري ب)

، 1394لغایت  1385طی سالهاي و  دیآغاز گرد» طرح توزیع سهام عدالت«نامه اجرایی  و براساس آئین 1385



 

 

٧ 
 

 رقمی معادلبه  ،یاد شدهقطعی به طرح  به صورتهاي دولتی و متعلق به دولت واگذار شده  ارزش سهام شرکت

     بابت طرح مذکور قراردادي منعقد نگردیده است.  1394در سال  .رسیده استمیلیارد ریال  300،804

خصوصی  قابل واگذاري سازمان بنگاههاي فهرستبنگاه در  1،111مجموعاً ، 1394لغایت  1380از سال  )ج

یا به طور کامل واگذار شده و یا از فهرست واگذاریها به دالیلی بنگاه  788سازي قرار داشته اند که از این تعداد 

، از فهرست »انتقال به گروه بنگاههاي غیر قابل واگذاري«و یا » ورشکستگی«، »تحصیل«، »انحالل«همچون 

و خروج از  3انتقال به گروه  پیشنهادبنگاه داراي  122درصد)،  71قابل واگذاري خارج شده اند (بنگاههاي 

 قرار گرفته اند. 1395بنگاه نیز در فهرست شرکتهاي قابل واگذاري سال  201درصد) و  11می باشند (  لیست

  ).  1جدول شماره شرح به (

1394لغایت  1380و در حال واگذاري از سال : وضعیت بنگاههاي واگذار شده 1 شماره جدول  

 جمع کل

برنامه 

واگذاري 

95 

و خروج  3پیشنهاد انتقال به گروه 

 لیستاز 
 واگذاري و خروج کامل

 عنوان

 جمع

پیشنهاد 

خروج از 

 لیست

پیشنهاد 

انتقال به 

 3گروه 

 جمع

انتقال به 

و  3گروه 

 خروج

انحالل، 

تحصیل ، 

 ورشکسته

 فروش

642 101 122 93 29 419 124 50 245 
) قانون 2موضوع آیین نامه ماده (

 )44اصل (

469 100 0 0 0 369 2 67 300 
) 2نامه ماده ( خارج از آیین

 )44قانون اصل (

 جمع کل 545 117 126 788 29 93 122 201 1111

 درصد نسبت به کل 49% 11% 11% 71% 3% 8% 11% 18% 100%

  
  
  

لغایت  1380) نسبت به دوره 29/12/1394لغایت  01/07/1392(دولت یازدهم در ها  اي ارزش کل واگذاري آمار مقایسه د)

، بیانگر تالش مضاعف صورت گرفته جهت تحقق اهداف مترتب بر قبل)، به شرح جدول ذیل(دولتهاي  29/06/1392
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  باشد: می خصوصی سازي

  
  
  
  
  
  
  

، نسبت به دولت یازدهمدرسازي  هاي انجام یافته توسط سازمان خصوصی کل واگذاري ارزش يا سهیآمار مقا: 2 شماره جدول

31/06/1392لغایت  1380دوره   

  نوع واگذاري
1380 - 

31/06/1392  

دولت یازدهم 

لغایت  1/07/1392(

29/12/1394(  

  جمع کل

عملکرد  نسبت

دولت یازدهم به 

  دوره قبل از آن

  %41 820,692 237,885 582,808 عرضه و فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان

واگذاري سهام یا دارائی  به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی 

  دولتطلبکار از 
156,860 138,064 294,923 88% 

 %5 300,804 14,023 286,780 انتقال مستقیم  سهام یا دارائی بابت سهام عدالت

 %38 1,416,419 389,971 1,026,448  جمع کل

  ذکر نکات ذیل ضروري است: 2شماره خصوص جدول  در

 خزانه و یا تخصیص منابع حاصل بابت هاي رقابتی انجام یافته، جهت واریز منابع حاصل به  ارزش واگذاري

لغایت  1380هاي رقابتی انجام یافته از سال  % ارزش کل واگذاري41، در دولت یازدهم رد دیون دولت

 بوده است. 31/06/1392

  130،935نسبت به تعیین تکلیف قراردادهاي منعقده قبلی و قطعی نمودن  1392در شش ماهه دوم سال 

که  ،اقدام شده است هاي گذشته بابت رد دیون دولت اي غیرقطعی منعقده در سالمیلیارد ریال از قرارداده

 ،انجام این امر با هدف شفاف سازي موضوع رددیون دولت از محل واگذاریها و تکمیل تعهدات قبلی دولت

 به منظور فراهم آوردن بستر توقف انتقال مستقیم سهام بابت رددیون دولت، صورت پذیرفته است. 
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سازي در راستاي واگذاري و تخصیص سهام  سازمان خصوصیتفصیلی عملکرد  - 2

  هاي دولتی و متعلق به دولت شرکت

  سازي خصوصی سازماناي  عملکرد مقایسه -1-2

و شرکتهاي  واگذاري سهام متعلق به دولت"سازي در راستاي انجام مأموریت اصلی خود یعنی  سازمان خصوصی

را به بخش غیر میلیارد ریال 1,416,419توانسته است قریب به  1394تا پایان سال  1380از ابتداي سال  "دولتی

  . این گزارش نگاه تفصیلی به آمار واگذاریهاي صورت گرفته از ابعاد مختلف دارد.نمایددولتی واگذار 

عرضه و فروش « نوع واگذاري را به تفکیک 1394لغایت  1380عملکرد واگذاریها طی سالهاي )3(جدول شماره 

» واگذاري سهام و دارائی  به شیوه انتقال مستقیم به ذینفعان«، »به عموم متقاضیانبه صورت رقابتی سهام و دارائی 

  را نشان می دهد. » سهام عدالت طرح توزیع سهام و دارائی بابت انتقال مستقیم«و ارزش سهام واگذار شده بابت 

    نوع واگذاريبر مبناي  واگذاریها - 2- 1-1

 معادلمیلیارد ریال  820،692، 1394لغایت  1380زمانی میلیارد ریال سهام واگذار شده طی بازه 1,416,419از 

به درصد  8/20معادل میلیارد ریال  294،924 ،به عموم متقاضیانبه صورت رقابتی درصد واگذاریها  9/57

میلیارد ریال  300،804 و طلبکار از دولتصورت انتقال مستقیم سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی 

  در قالب طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است.درصد  2/21 معادل
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 (ارزش به میلیارد ریال) 1394لغایت  1380از سال   سازياي سازمان خصوصیی عملکرد مقایسهاساس آمارهاي :3جدول شماره 

 نوع واگذاري عنوان

  1385لغایت  1380

 ج)قبل ازابالغ بند ((

  )44 هاي اصل سیاست

 درصد جمع کل 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386

عرضه و فروش  

سهام یا دارائی 

به عموم 

 متقاضیان

اختصاص منابع حاصل از فروش 

  به درآمد عمومی کشور
25,082 46,075 25,863 119,918 61,101 34,363 68,452 215,177 41,735 30,060  667,827  47.1% 

اختصاص منابع حاصل از فروش 

به ذینفعان (طلبکاران از دولت و 

 سایر افراد)

0    5,222 16,574    33,251 21,721 68,928 7,169 
 

152,865 10.8% 

 %57.9 820,692 30,060 48,904 284,105 90,173 67,614 61,101 136,492 31,086 46,075 25,082 جمع

واگذاري سهام 

یا دارائی به 

شیوه انتقال 

مستقیم به 

 ذینفعان

انتقال سهام یا دارائی به اشخاص 

 حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت
2,308 24,536 29,586 12,675    45,157 40,281 133,252    7,129 294,923 20.8% 

انتقال مستقیم  سهام یا دارائی 

 بابت سهام عدالت
27,407 88,031 17,602 105,929    23,995    35,267 2,573    300,804 21.2% 

 %42.1 595,727 7,129 2,573 168,519 40,281 69,151    118,603 47,189 112,567 29,715 جمع 

 %100 1,416,419 37,189 51,477 452,624 130,454 136,765 61,101 255,096 78,274 158,642 54,796  جمع کل

  



 

١١ 
 

  1394لغایت سال  1380هاي دولتی و متعلق به دولت از سال  : ارزش سهام واگذار شده یا تخصیص یافته شرکت)1نمودار شماره (
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  بازار عرضهبر مبناي  واگذاریها -2-1-2

درصد واگذاریها از  5/48، 1394لغایت  1380 سهام واگذار شده طی بازه زمانیمیلیارد ریال 1,416,419از 

درصد از روش  7/12هاي غیربورسی، درصد از واگذاریها به روش برگزاري مزایده 5/38طریق بورس، 

  ). 2و نمودار شماره  4 است (جدول شماره صورت گرفتهدرصد از طریق مذاکره  2/0فرابورس و 

مبنی بر واگذاري شرکتهاي » ) قانون اساسی44اجراي سیاستهاي کلی اصل («با توجه به تکلیف قانون  

) ماده مزبور از 1از طریق بورس و نیز اولویت واگذاري شرکتهاي گروه () قانون یاد شده 2) ماده (2روه (گ

درصد  61 ،1394 سال درو فرابورس سهم واگذاریها از طریق بورس طریق بورس نسبت به سایر روشها، 

  است. بوده واگذاریها از کل 

علق به دولت بر هاي دولتی و مت سازي در واگذاري سهام شرکت سازمان خصوصی عملکرد:  4جدول شماره 

  (ارزش به میلیارد ریال) 1394لغایت  1380از سال  اساس بازار عرضه

  سال

  

 بازار عرضه

   1385لغایت  1380

(قبل ازابالغ بند (ج)  

)44هاي اصل  سیاست  
 جمع کل 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386

 درصد

 به کل

 48,171 بورس
89,49

1 
40,31

8 
132,3

59 
19,10

9 
50,22

2 
44,61

2 
238,8

42 
2,997 

21,05
0 

687,171 48.5 

 0 فرابورس
 

14,01
6 

2,091 9,779 
37,66

0 
55,38

4 
31,64

1 
27,10

9 
2,415 180,095 12.7 

 0 مذاکره
  

2,502 219 310 6 0 0 0 3,038 0.2 

 6,625 مزایده
69,15

1 
23,94

0 
118,1

43 
31,99

4 
48,57

4 
30,45

2 
182,1

41 
21,37

2 
13,35

9 
545,750 38.5 

 54,796 جمع
158,64

2 
78,274 

255,09
6 

61,101 
136,76

5 
130,45

4 
452,62

4 
51,477 37,189 1,416,419 100 
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  ، براساس روش واگذاري1394لغایت سال 1380): ارزش واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت از سال 2نمودار  شماره (

  

686,970

48.5%

180,662

12.8%

3,038

0.2%

545,750

38.5%

بورس

فرابورس

مذاکره

مزایده

مزایده

بورس

مذاکرهفرابورس
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   حجم واگذاريتفکیک  بهواگذاریها  -3-1-2

  

درصد واگذاریها به صورت  7/95 ،1394لغایت  1380سهام واگذار شده طی بازه زمانی میلیارد ریال 1,416,419از 

درصد به  1هاي تدریجی و روزانه در بازار سرمایه و  درصد از واگذاریها به صورت عرضه 3/3بلوکی انجام پذیرفته، 

  )3و نمودار شماره  5جدول شماره ( ترجیحی بوده است.صورت سهام 
  

ی و متعلق به دولت بر اساس حجم هاي دولت سازي در واگذاري سهام شرکت : عملکرد سازمان خصوصی 5جدول شماره 

  (ارزش به میلیارد ریال) 1394لغایت  1380از سال واگذاري 

  سال 

  

  

 حجم واگذاري

لغایت  1380

1385   

(قبل ازابالغ بند 

هاي  (ج)  سیاست

)44اصل   

 جمع کل  1394  1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386
 درصد

 به کل

 47,181 بلوکی
151,8

98 
67,69

9 
248,3

57 
56,76

5 
135,3

49 
126,6

65 
437,5

28 
50,82

5 
29,50

6 
1,351,774 95 

 2,692 1,268 2,544 3,859 6,511 4,568 7,321 تدریجی
14,22

2 
305 5,881 49,172 4 

 1 15,679 2,007 347 875 1,097 147 1,792 2,880 4,064 2,176 293 ترجیحی

158,64 54,796 جمع
2 

78,27
4 

255,09
6 

61,10
1 

136,76
5 

130,45
4 

452,62
4 

51,477 37,189 1,416,419 100  

 ، براساس1394لغایت سال 1380): ارزش واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت از سال 3نمودار  شماره (

  روش واگذاري

  

١،٣۵١،٧٧۴
٩۵%

۴٩،١٧٢
۴% ١۵،۶٧٩

١%

بلوکی

تدریجی ترجیحی
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  » )  قانون اساسی44اجراي سیاستهاي کلی اصل («قانون  بندي طبقهواگذاریها به تفکیک  -1-2- 4

، نقطه عطفی در فرآیند 1385) قانون اساسی در نیمه نخست سال 44ابالغ بند (ج) سیاستهاي کلی اصل (

ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتی از هر فعالیت درصد از  80باشد. بر اساس این ابالغیه، سازي میخصوصی

اند (با  ) قانون اساسی که تا آن تاریخ صددرصد دولتی بوده و قابلیت واگذاري نداشته44مشمول مفاد صدر اصل (

رعایت برخی از استثناءها)، قابلیت واگذاري یافتند؛ شرکتهاي بزرگی از جمله: صنایع پاالیش و پخش، مخابرات، 

  معادن و صنایع مادر.هلدینگ خلیج فارس، 

شرکتهاي قابل واگذاري را » ) قانون اساسی44اجراي سیاستهاي کلی اصل («) قانون 2همچنین ماده (

باشند که تا قبل از ابالغ بند (ج) سیاستها ) این ماده شرکتهایی می1گروه ( ،بندي نموده است. بر این اساس طبقه

بایست تا  اند؛ و بر اساس قانون یاد شده میو چهارم توسعه قابلیت واگذاري داشته بر اساس قوانین برنامه سوم

) قانون اساسی) و 44دند (شرکتهاي خارج از صدر اصل (چهارم توسعه بطور کامل واگذار می ش پایان برنامه

گذاري یافته اند ) این ماده اشاره به شرکتهایی دارد که با توجه به ابالغ بند (ج) سیاستها مجوز وا2گروه (

  ).) قانون اساسی44(شرکتهاي صدر اصل (

 66حدود  ،1380-1394میلیارد ریال سهام واگذار شده طی دوره 1,416,419از براساس این تفکیک، 

درصد دیگر  34 حدود ) قانون و2درصد واگذاریها مربوط به واگذاري شرکتها و بنگاههاي متعلق به گروه (

  ) قانون بوده است. 2) ماده (1مربوط به شرکتها و بنگاههاي گروه (

 

بر اساس ت هاي دولتی و متعلق به دول سازي در واگذاري سهام شرکت : عملکرد سازمان خصوصی6جدول شماره 

  (ارزش به میلیارد ریال) 1394لغایت  1380) قانون اساسی از سال 44شمول اصل (

  سال

 44اصلشمول

  1385لغایت  1380

(قبل ازابالغ بند (ج)  

)44هاي اصل  سیاست  
 جمع کل  1394  1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386

 درصد

 به کل

) قانون2) ماده (1گروه (  32,651 
59,71

9 
40,18

0 
34,30

9 
32,18

0 
45,52

9 
45,88

0 
117,2

28 
50,78

4 
16,37

3 
474,834 34 

) قانون2) ماده (2گروه (  22,145 
98,92

2 
38,09

4 
220,7

86 
28,92

1 
91,23

6 
84,57

4 
335,3

96 
694 

20,81
6 

941,585 66 

 54,796 جمع
158,64

2 
78,27

4 
255,09

6 
61,10

1 
136,76

5 
130,45

4 
452,62

4 
51,47

7 
37,18

9 
1,416,419 100 

  

  ه تفکیک نوع واگذاريب 1394سال  واگذاري ها در عملکرد  -2-2

 در این میانکه واگذار گردیده است  بنگاه 48از  دارائییا  میلیارد ریال سهام 37،189، ارزشی معادل 1394در سال 

 بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فوالد به صندوق مذکورمیلیارد ریال بابت  7،129معادل ارزشی  بنگاه به پنج
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منابع عرضه و  عموم متقاضیانصورت رقابتی به به میلیارد ریال  30،060تخصیص یافته است و مابقی به ارزش 

براساس قرار داد منعقده مقرر گردیده شایان ذکر است . استشده واریز  درآمد عمومی کشورآن به حساب حاصل از 

توسط سازمان خصوصی سازي به صورت رقابتی فروش  بازنشستگی کارکنان فوالدسهام تخصیص یافته به صندوق 

  مذکور از خزانه واریز شود. صندوق رفته و منابع حاصل از آن به حساب خزانه بابت تسویه تنخواه دریافتی 

 1394: عملکرد واگذاري ها در  سال 7شماره جدول 

 درصد به کل ارزش ( میلیارد ریال) نوع واگذاري

دارایی به عموم متقاضیانعرضه و فروش سهام یا   30،060 81 

واگذاري سهام یا دارایی  به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و 

 حقوقی طلبکار از دولت
7،129 19 

 0 0 انتقال مستقیم  سهام یا دارایی بابت سهام عدالت

 100 37،189 جمع کل

  :می باشد زیربه شرح بندهاي  1394طی سال جزئیات مربوط به واگذاریهاي انجام یافته 

میلیارد ریال واگذار  20،849و با ارزشی معادل  »بورس«از طریق بنگاه  12واگذار شده سهام  بنگاههاياز  الف)

 5،676درصد به صورت یکجا و بلوکی و  66میلیارد ریال معادل  13،756گردیده است. از این ارزش، مبلغی معادل 

درصد به صورت ترجیحی  7میلیارد معادل  1،417و  به صورت تدریجی به عموم مردمرصد د 27میلیارد ریال معادل 

 .واگذار شده است به کارکنان و مدیران شرکتها

ردیده میلیارد ریال واگذار گ 13،359و با ارزشی معادل  »مزایده«از طریق  بنگاه 29واگذار شده سهام  بنگاههاياز  ب)

میلیارد ریال معادل  7درصد به صورت یکجا و بلوکی و  95/99میلیارد ریال معادل  13،352 است. از این ارزش، مبلغ

هاي  الزم به ذکر است واگذاري .درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها واگذار شده است 05/0

  یابد (پس از تخصیص سهام ترجیحی). اي الزاماً از طریق بلوکی انجام می مزایده

ده میلیارد ریال واگذار گردی 2،982و با ارزشی معادل  »فرابورس«از طریق بنگاه  9واگذار شده سهام  ايبنگاههج) از 

 20معادل میلیارد ریال  583درصد به صورت یکجا و بلوکی،  80میلیارد ریال معادل  2،399 است. از این ارزش، مبلغ

میلیارد ریال به صورت تدریجی به عموم مردم واگذار  1 به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها ودرصد 

  است.شده 

  است. نشدهواگذاري از طریق مذاکره انجام هیچگونه طی دوره مورد بررسی  د)
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 (ارزش به میلیارد ریال) 1394در سال  عموم متقاضیان: واگذاریهاي انجام یافته به 8شماره جدول 

           واگذاري حجم                          

نوع واگذاري                         
 جمع کل ترجیحی تدریجی بلوکی

 20,849 1,417 5,676 13,756 بورس

 2,982 583 1 2,399 فرابورس

   مذاکره
 

- 

 13,359 7  13,352 مزایده

 37,189 2,007 5,676 29,506 جمع کل

  

در سال  هاي دولتی و متعلق به دولت واگذار شده براساس حجم واگذاري سهام شرکت تفکیک میزان درخصوص

درصد از واگذاریها به صورت  15، درصد واگذاریها به صورت بلوکی انجام پذیرفته 80 الزم به ذکر است که ،1394

  صد به صورت سهام ترجیحی بوده است.در 5در بازار سرمایه و  خردهاي تدریجی و  عرضه

پیوست این گزارش ارائه  در جدولهاي دولتی و متعلق به دولت  در خصوص واگذاري سهام شرکت 1394رد تفصیلی سال عملک

 و مادرتخصصی  تفکیک شرکت، به 1394وضعیت فروش سهام در سال  جدول مذکورالزم به ذکر است  .شده است

  .کند ارائه می را هر شرکتدر (تدریجی، ترجیحی و بلوکی)  حجم واگذاري

  بر مبناي بنگاه 1394سال  در هاواگذاري عملکرد  -3-2

در این راستا و گردد.  ئه میاهاي قابل واگذاري جهت تصویب به هیأت محترم واگذاري ار ساالنه فهرست بنگاه

هاي نیز براساس مصوبات هیأت واگذاري در فهرست بنگاه 1394براساس آخرین تغییرات اعمال شده، در سال 

  ) وجود داشته اند.2بنگاه گروه ( 54و  )1بنگاه گروه ( 79تعداد  ،ده جهت واگذاريبرنامه ریزي ش

  به شرح جدول زیر می باشد. 1394خالصه وضعیت بنگاههاي مذکور در پایان سال 
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 1394سال در واگذاري بنگاههاي قابل : خالصه وضعیت 9شماره جدول 

 عنوان

 خروج کامل

قطعی فروش، انحالل، ورشکسته و انتقال (

))3به گروه (  

برنامه واگذاري درج در 

1395سال   
 جمع کل 

 133 101 32 تعداد بنگاه

 100 76 24 درصد نسبت به کل

  1394ها در سال  واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران شرکت -4-2

طبق آیین نامه اجرایی ) قانون اساسی و 44سیاستهاي کلی اصل (اجراي ) قانون 20) ماده (3در راستاي اجراي تبصره (

، به منظور جذب کارگران، کارکنان و مذکور) قانون 40) بند (الف) ماده (8موضوع جزء (» نحوه واگذاري سهام ترجیحی«

اگذاري سهام هاي قابل واگذاري، میزان و نحوه و وري شرکت مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد و با هدف افزایش بهره

ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران شرکتها، تعیین شده است. براساس آئین نامه مذکور، فروش سهام ترجیحی به 

%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري تا سقف ده برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ 5میزان حداکثر پنج درصد (

اساس احکام حقوقی آنان با قیمت پایه واگذاري، به ازاي هر نفر، تماماً حقوق و مزایاي مستمر دریافتی متقاضیان بر 

صورت اقساط ده ساله مساوي سالیانه بدون پرداخت سود فروش اقساطی، مجاز دانسته شده است. بنابراین سازمان  به

شرکت مورد  15کنان نفر از کارگران و کار 10،554 به 1394 سازي در راستاي انجام وظایف محوله، در سال خصوصی

  میلیون ریال، به صورت ترجیحی واگذار نموده است.  2,097,058 میلیون سهم به ارزش 211 حدود واگذاري،

هایی  هاي مورد واگذاري از مزیت الزم به ذکر است براساس این نوع واگذاري، کارگران، کارکنان و مدیران شرکت

  به شرح ذیل بهره مند می گردند:

 ساله (در اولویت اول این وام از سود  10م معادل ارزش سهام خریداري شده با اقساط برخورداري از یک وا

 سهام متعلق به کارگران، کارکنان و مدیران کسر خواهد شد) 

 باشد) سازي می یقه سازمان خصوصیدریافت سود سالیانه سهام (با وجود اینکه این سهام در وث  

سازي در واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و  عملکرد سازمان خصوصیبا توجه به مطالب مذکور 

  خالصه نمود. 10 شماره لتوان به شرح جدو را می 1394مدیران در سال 
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ها  سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران شرکت واگذاريسازي در  لکرد سازمان خصوصیمع: 10جدول شماره 

  1394سال در 

 تعداد/ارزش واحد شرح

 211,290,353 سهم تعداد سهام واگذار شده

 10,554 نفر اند تعداد کارکنانی که صاحب سهم شده

 20,020 سهم سرانه دریافتی کارکنان و مدیران

 2,097,058 میلیون ریال  (به قیمت پایه) ارزش سهام واگذار شده

 199 میلیون ریال  سرانه دریافتی کارکنان و مدیران
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  و مقایسه با سالهاي قبل 1394تحقق اهداف درآمدي قانون بودجه سال  -5-2

هاي دولتی بر اساس مقررات قوانین  ، انتقال وجوه حاصل از فروش سهام شرکت1387لغایت  1380از سال 

صورت ) قانون برنامه چهارم توسعه)، 8) فصل سوم قانون برنامه سوم و ماده (19برنامه سوم و چهارم توسعه (ماده (

- گرفته است و بر اساس آن درصدي از وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه و درصدي به حساب شرکت مادر

نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از «نامه اجرایی  تخصصی مربوط واریز شده است. لیکن با توجه به تصویب آیین

، تمام 1388قانون اساسی در سال » 44«هاي کلی اصل  ) قانون اجراي سیاست29) ماده (2موضوع تبصره (» واگذاري

حساب خزانه واریز شده و در چارچوب احکام مندرج در قوانین بودجه به  ستبای میدرآمد حاصل از واگذاري 

  سنواتی، هزینه شود. 

اي  به نحوه دریافت و تخصیص درآمدهاي حاصل از واگذاري، بررسی مقایسه عنایت در این خصوص با 

، 1394لغایت  1380هاي  بینی شده در بودجه در مقایسه با ارزش واریزي به خزانه طی سال درصد تحقق درآمد پیش

  باشد. می 11به شرح جدول شماره 
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 1394ها در سال  شده در بودجه براي واگذاري بینی همانطور که در جدول فوق مشخص شده است درآمد پیش

میلیارد ریال بوده است؛ در این راستا ارزش مبالغ واریز شده به  145،000، معادل 310501موضوع ردیف درآمدي 

میلیارد ریال بوده است؛ که به معناي تحقق  91،855خزانه توسط سازمان خصوصی سازي در طول این سال، معادل 

میلیارد ریال نیز به  13،371مدي بودجه می باشد. الزم به ذکر است عالوه بر مبلغ مذکور درصدي هدف درآ 63

همچنین منابع حاصل از فروش سهام شرکتهاي تخصیص یافته به صندوق حساب هاي خاص خزانه واریز شده است. 

  واریز خواهد شد. به خزانه ،بازنشستگی کارکنان فوالد بابت تسویه تنخواه دریافتی توسط صندوق مذکور

                                              1394لغایت سال  1380ها از سال سازي در تحقق اهداف درآمدي حاصل از واگذاري :عملکرد سازمان خصوصی 11جدول شماره 

  میلیارد ریال)ارقام به (

  سال
  بینی شده در بودجه درآمد پیش

  

ارزش مبالغ واریز شده به 

  خزانه 

درصد تحقق درآمد پیش 

  بینی شده در بودجه 

ارزش مبالغ واریز شده به 

  سایر حساب هاي خزانه 
  مبالغ تهاتر شده

1380  1,200 94 8 - - 

1381  6,000 1,013 17 - - 

1382  7,000 2,471 35 - - 

1383  11,000 2,813 26 - - 

1384  5000 1,537 31 - - 

1385  7400 1,636 22 - - 

1386  30000 6,288 21 - - 

1387  30000 15,015 50 - - 

1388  32,100 19,496 61 - - 

1389  45,000 38,095 85 - 8,129 

1390  45,000 53,596 119 1,654 15,753 

1391  65,000 51,937 80 1,676 1,543 

1392  62,000 81,414 131 50,540 12,150 

1393  77,000 117,245 152 16,591 30,091 

1394  145,000 91,855 63% 13,371 - 

 67,666 83,832 %85 484,505 568,700  جمع کل
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  واگذاري هاي انجام یافته ماهیت خریداران  -6-2

ماهیت خریداران سهام واگذار شده و  گذشتهاز جمله ایرادات وارده بر عملکرد خصوصی سازي در سالهاي 

اقدامات انجام یافته در سهم پایین بخش خصوصی واقعی بوده است. با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته و 

رسیده  درصد 44 به 1394در سال دهم در جهت رفع این آسیب ها، سهم بخش خصوصی واقعی دولت یاز

  ).12بوده است (جدول شماره  29/12/1394لغایت   1380بیش از سهم مذکور طی سالهاي که  ،است

  تبیین ماهیت خریداران - 12جدول شماره 

 ارزش سهام واگذارشده   
 خصوصیبخش 

 واقعی
 سهام عدالت

انتقال اصل رد دیون 

  سهام

 (نهادهاي نظامی، نهادهاي عمومیسایر

  )..، نهادهاي انقالب اسالمی،غیر دولتی
 جمع کل

1380 -1394 261,231 300,804 197,951 656,433 1,416,419 

 %100 %46 %14 %21 %18* سهم از کل   

1394 16,304 0 7,129 13,756 37,189 

 %100 %37 %19   %44 سهم از کل   

  .ارزش واگذاري ها می باشددرصد 13.9ارزش واگذاري ها به بخش خصوصی پس از کسر واگذاري تدریجی و ترجیحی ، * 

   1394سال بلوکی ي عرضه ها  -7-2

اقدام به آگهی  1394سال  در "واگذاري سهام متعلق به دولت و شرکتهاي دولتی"سازي در راستاي  سازمان خصوصی

درصد و  31 که درصد موفقیت در فروش براساس تعداد بنگاه  بلوکی نموده استبه صورت بنگاه  113 و عرضه

روند صعودي عملکرد سازمان خصوصی سازي  13جدول شماره درصد بوده است.  17براساس ارزش پایه فروش 

نون قا 23و در راستاي ماده  1394همچنین این سازمان در سال  را نشان می دهد. 1393نسبت به سال  1394در سال 

هاي در روزنامه بنگاه را 17سهام مدیریتی و کنترلی  خریدارانبا اطالعات مرتبط ) 44سیاستهاي کلی اصل (

  منتشر کرده است. کثیراالنتشار

 1394سال  درسازي  سازمان خصوصی عرضه هاي: 13جدول شماره 

 سال

 میلیون ریال - ارزش تعداد

 ارزش پایه عرضه درصد موفقیت فروش عرضه
  پایه فروش ارزش

 (بدون لحاظ سود فروش اقساطی) 

درصد 

 موفقیت

ارزش فروش (بدون لحاظ سود 

 اقساطی)فروش 

93 76 22 28.9 227,886,944 28,807,301 12.6 31,915,481 

94 113 35 31.0 117,975,520 31,777,215 26.9 32,158,217 
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  اقداماتسایر  - 3
 

  کل کشور 1394اهم اقدامات انجام یافته در راستاي قانون بودجه سال  -1-3

  

حقوق مالکانه، حق بهره برداري و مدیریت  الشرکه، سهم سهام، فروش :) ماده واحده موضوع3جزء (الف) تبصره ( -3- 1-1

و حق بهره برداري معادن  )، شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس، فروش حقوق مالکانه2) و (1دولت در بنگاههاي گروه (

در حال بهره برداري فعال و غیر فعال و باطله هاي قابل فروش در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهاي دولتی (از جمله 

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران) به بخشهاي خصوصی و تعاونی (با اولویت تعاونی) و واریز منابع حاصله از 

 310502واگذاریها به حساب ردیف درآمدي

  باشد: به شرح زیر می 1394صورت پذیرفته درخصوص این بند در سال  اقدامات

میلیارد ریال مربوط به فروش سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانـه، حـق بهـره بـرداري و مـدیریت       37،179از مبلغ  •

میلیـارد ریـال    20،816) و 1هـاي گـروه (  متعلق بـه بنگـاه   میلیارد ریال 16،373)، 2) و (1دولت در بنگاههاي گروه (

  باشد.) می2هاي گروه (مربوط به بنگاه

خزانـه موضـوع ردیـف درآمـدي      241میلیـارد ریـال بـه حسـاب      2،537ها، مبلغ از محل منابع حاصل از واگذاري •

هـاي واگـذار شـده بـه صـندوق      میلیارد ریال نیـز از محـل فـروش بنگـاه     7،129واریز و مقرر گردیده مبلغ  310502

بازنشستگی کارکنان فوالد بابت بدهی و دین صندوق مذکور به خزانه، به حساب مربوط واریز شود. همچنین ارزشی 

میلیارد ریال بابت دریافت اقساط و ثمن نقدي فروش سهام سـالهاي قبـل و سـود سـهام عـدالت بـه        91،855معادل 

میلیـارد ریـال    5،000)، ارزشـی معـادل   310501وع ردیف درآمـدي  موض 164حساب درآمد عمومی خزانه (حساب 

 47، مبلغـی معـادل   310801موضوع ردیف درآمـدي   1354ها به حساب بابت واگذاري باقیمانده سهام بانکها و بیمه

موضـوع ردیـف درآمـدي     1375میلیارد ریال بابت واگذاري سهام متعلـق بـه وزارت جهـاد کشـاورزي بـه حسـاب       

میلیارد ریال به سایر حسـابهاي خـاص خزانـه (سـایر حسـابهاي موضـوع        5،787نین ارزشی معادل و همچ 310515

  ) واریز گردیده است.310501ردیف درآمدي 

بنگـاه و دارایـی توسـط هیـأت      65سازي شرکتها براي واگذاري، قیمت و شرایط واگـذاري تعـداد   در راستاي آماده •

  واگذاري تصویب و آماده واگذاري شده است.

 یکنترل صورت به شده واگذاردر حال واگذاري و  يبنگاهها یاسام  اعالم: موضوع ) ماده واحده3جزء (هـ) تبصره ( -2-1-3

 ریغ يها ییدارا ای اموال فروش بر نظارت منظور به رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک و کشور امالك و اسناد ثبت سازمان به

هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ، ارائه مجوز جهت مذکور يبنگاهها توسط التیتسه اخذ نیهمچن و ،يجار
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به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و ارائه جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره  ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از

 مجوز جهت اعطاي هرگونه تسهیالت بانکی به شرکتها

  نجام شده در این راستا طی بازه زمانی مورد نظر به شرح ذیل می باشد:اقدامات ا

مورخ  4457/10هاي در حال واگذاري و واگذار شده به صورت کنترلی طی نامه شماره فهرست اسامی بنگاه -1

« عنوان  06/03/1394مورخ  4456/10، طی نامه شماره »سازمان ثبت اسناد و امالك کشور«عنوان  06/03/1394

اداره نظارت بر «عنوان  24/03/1394مورخ  5676/41و طی نامه شماره » ک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبان

. شایان ذکر است تغییرات صورت پذیرفته ارسال شده است» امور ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاري استانها

مورخ  18283/41 و شماره 18/07/1394مورخ  13942/41هاي شماره  پیرامون فهرست مذکور طی نامه

مورخ  13887/41هاي شماره  و طی نامه» اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري«عنوان  15/09/1394

اداره اعتبارات بانک مرکزي جمهوري اسالمی «عنوان  15/09/1394مورخ  18359/41و شماره  15/07/1394

 9584/94هاي شماره طی نامه نیز ایرانارسال شده است. در این راستا بانک مرکزي جمهوري اسالمی » ایران

عنوان مدیران عامل بانکهاي دولتی و خصوصی  29/04/1394مورخ  106411/94و شماره  22/01/1394مورخ 

  و موسسات اعتباري رعایت و اجراي این جزء قانون به همراه دستورالعمل اجرایی آن را یادآوري نموده است. 

   طی مدت مذکور: -2

 )18 مورد  13مورد مربوط به شرکتهاي در حال واگذاري و  5صادر شده است ( تغییر اساسنامه) مورد مجوز

  مربوط به شرکتهاي واگذارشده). 

 )20 مورد  17مورد مربوط به شرکتهاي در حال واگذاري و  3صادر شده است ( تغییر سرمایه) مورد مجوز

 مربوط به شرکتهاي واگذارشده). 

 )65 4( به نفع خریداران و گشایش اعتبار صادر شده است و ضمانت نامه بانکیاخذ تسهیالت ) مورد مجوز 

  مربوط به شرکتهاي واگذارشده). 61مورد مربوط به شرکتهاي در حال واگذاري و 

مورد مربوط به شرکتهاي در حال واگذاري و  22( صادر شده است خرید و فروش اموال و دارایی) مورد مجوز 52(

  هاي واگذارشده).مورد مربوط به شرکت 30

  

هاي بینی شده در بودجه شرکت پیشواریز یک دوازدهم مالیات و سود سهام  :موضوع ماده واحده) 3جزء (ز) تبصره ( - 3-1-3

تا زمان واگذاري و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابالغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان  1394موجود در فهرست واگذاري سال 
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 130101و  110101داري کل کشور و انتقال مبلغ مذکور در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهاي درآمدي سازي به خزانهخصوصی

  داري کل) قانون یاد شده توسط خزانه5جدول شماره (

مورد مکاتبه پیرامون ارائه اطالعات مربوط به سهام باقیمانده شرکتهاي قابل واگذاري سال  10، تعداد 1394طی سال 

عنوان  23/01/1395مورخ  980/10طی نامه شماره  1394عملکرد آن منتهی به دوازده ماهه سال و آخرین ؛ 1394

 داري کل کشور ارسال شده است.سازمان امور مالیاتی کشور و رونوشت معاونت محترم نظارت مالی و خزانه

 

وجوه حاصل از واگذاري باقیمانده  اختصاص حداکثر پنج هزار میلیارد ریال :موضوعماده واحده  )3جزء (م) تبصره ( -1-3- 4

هاي مشمول واگذاري به منظور افزایش سرمایه بانکهاي دولتی مطابق دستورالعملی که به سهام دولت در بانکها و بیمه

- ریزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران میتصویب وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه

هاي کلی اصل چهل و ) قانون اساسی و قانون اجراي سیاست44هاي کلی اصل چهل و چهارم (سیاسترسد، با رعایت 

  ) قانون اساسی44چهارم (
  

 5،000ها، ارزشی معادل میلیارد ریال مربوط به واگذاري باقیمانده سهام بانکها و بیمه 5،535، از مبلغ 1394طی سال 

این جزء قانون واریز و شرایط براي اجرایی شدن   310801آمدي موضوع ردیف در 1354میلیارد ریال به حساب 

 کامل این بند قانون مهیا گردید.
  

  

  

  

- الشرکه، اموال، شرکتها و حقوق بهرهانتقال و یا تسویه معادل سهام، سهم :موضوع ماده واحده )3جزء (ف) تبصره ( -3- 5-1

به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس قوانین  برداري از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فوالد

هاي امور اقتصادي و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ و اجازه مورد توافق وزارتخانه 1392تا  1389بودجه سالهاي 

ه صندوق ) این قانون به عنوان تنخواه ب18به دولت نسبت به اختصاص ده هزار میلیارد ریال از محل جدول شماره (

  1394مذکور براي جبران عدم تحقق منابع این تبصره و تسویه آن تا پایان سال 

  

  باشد: به شرح زیر می 1394اقدامات صورت پذیرفته درخصوص این بند در سال 

         جلساتی با حضور نمایندگان این سازمان، وزارت تعاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی، خزانـه داري کـل کشـور و صـندوق

نشستگی کارکنان فوالد به منظور تأدیه مطالبات صندوق مذکور برگزار گردید کـه در ایـن راسـتا مصـوبه     حمایت و باز

-هیأت وزیران به تصویب رسـید و مقـرر گردیـد سـازمان خصوصـی      05/12/1394هـ مورخ 52481/ت160529شماره 

میلیـارد ریـال، موضـوع    هـزار   125سازي براي تأمین کسري صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فـوالد تـا سـقف    

، سـهام شـرکتهایی کـه مشـمول واگـذاري هسـتند بـا قیمـت         28/07/1392هـ مـورخ  49558/ت131073مصوبه شماره 
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مصوب هیأت واگذاري و یا منابع حاصل از فروش آنها را به صندوق مذکور واگذار نماید. بـر ایـن اسـاس توافقنامـه     

داري کل کشـور  کنان فوالد و تسویه دین آن صندوق با خزانهتأمین کسري تعهدات صندوق حمایت و بازنشستگی کار

بـین صـندوق   ، 07/02/1395مـورخ   2136شـماره  و قـرارداد اصـالحی    24/12/1394مورخ  26618طی قرارداد شماره 

میلیارد ریال و همچنین تسویه بـدهی   7،129بنگاه به ارزش کل  5سازي به منظور واگذاري مذکور و سازمان خصوصی

 صندوق یاد شده بابت تنخواه دریافتی از خزانه در راستاي مفاد مندرج در آن، منعقد گردید.

 مابین، فرآیند واگذاري مانده سهام ترجیحی جذب نشده شـرکت سـنگ آهـن مرکـزي بـه       به استناد قراردادهاي فی

 ه انجام پذیرفت. صندوق مذکور به نسبت مالکیت سهام شرکت یاد شد
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  در راستاي اجراي طرح توزیع سهام عدالت سازي خصوصیعملکرد سازمان  -4 

) قانون اساسی از سـوي  مقـام معظـم رهبـري در     44هاي کلی اصل ( پس از ابالغ سیاستطرح توزیع سهام عدالت 

هـاي   و موافقت ایشان با توزیع گسـترده سـهام شـرکت   جمهور وقت از معظم له  و متعاقباً درخواست رئیس 1384سال 

سـال   به تصویب هیـأت محتـرم وزیـران رسـید و اجـراي آن از      1384) قانون اساسی، در آبان ماه سال 44صدر اصل (

آغاز گردیـد و از  » توزیع سهام عدالت«نامه اجرایی  ؛ و براساس آئین»فقرزدایی«و » تأمین عدالت اجتماعی«با هدف  1385

هاي کلی اصـل   اجراي سیاست«) قانون 38) تا (34به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه در مواد ( آن پس

، اجرا شده است. مطابق مواد مذکور، دولت مجاز گردیده اسـت تـا در اجـراي سیاسـت گسـترش      ») قانون اساسی44(

هاي قابـل واگـذاري    ع ارزش سهام بنگاه%) مجمو40مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تا چهل درصد (

) دهک پایین درآمدي جامعه واگذار نماید. در مورد دو 6) این قانون را به شش (2) ماده (2در هر بازار موضوع گروه (

%) تخفیف و بـا دوره تقسـیط ده سـاله    50دهک پایین درآمدي با اولویت روستانشینان و عشایر، سهام با پنجاه درصد (

   1پذیر است. ردد ولی در مورد چهار دهک بعدي، حسب مورد، واگذاري به صورت تقسیط ده ساله امکانگ واگذار می

راي اجـراي     38الی  34) قانون اساسی (مواد 44هاي کلی اصل ( فصل ششم قانون اجراي سیاست ) احکـام اولیـه ـب

مشکالتی مواجه گردیـد کـه در ذیـل    بینی نموده است؛ لیکن قانون مذکور در اجرا با  طرح توسع سهام  عدالت را پیش

  گردد: به برخی از آنها اشاره می

 بینی شده با اهداف طرح عدم تناسب سازوکارهاي قانونی پیش -

 دهی (مدیریت سهام) ناکارآمدي شیوه سازمان -

 والنمپذیر نشدن اعمال حقوق مالکانه توسط مش امکان -

 در شیوه شناسایی مشموالن وجود ابهام -

 سازوکار مشخص براي آزادسازي سهامپیش بینی نشدن  -

بنابراین و در راستاي رفع مشکالت و ابهامات قانونی فوق الذکر، الیحه ساماندهی سهام عدالت موضـوع اصـالح    

تـدوین گردیـد و در اواخـر     1393) قانون اساسی در سـال  44هاي کلی اصل ( ) قانون اجراي سیاست38) تا (34مواد (

شوراي ترم وزیران رسید و هم اکنون در حال طی مراحل پایانی جهت ارائه به مجلس به تصویب هیأت مح 1394سال 

  باشد. اسالمی می

                                                
شامل هیأت وزیران،  28/8/1385مورخ ه 36254/ت104159) مصوبه شماره 11دهک پایین درآمدي با توجه به ماده ( 6فروش اقساطی سهام عدالت به  - ١

  احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.
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، اقدامات وسیع و می باشددار مسئولیت اجراي طرح یاد شده  سازي که عهده سازمان خصوصیدر این راستا، 

  اي را به شرح ذیل انجام داده است: گسترده

  مشموالن شناسایی    

 یاستان يگذار هیسرما يهاشرکت نیب واگذارشده سهام میتقس  

  عدالت سهام اقساط وصول  

  و  1385(عملکرد سالهاي مشموالن میان عدالت سهام توزیع طرح پذیرسرمایه هاي شرکت سهام سودبخشی از  توزیع

1386(  

، به تفصیل اقدامات انجام تعدال سهام توزیع طرحدر این بخش از گزارش به منظور آشنایی بیشتر با عملکرد 

  گردد. طرح ارائه می این یافته درخصوص

  

  در راستاي شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت یافتهاقدامات انجام  -1-4

 وزارت موضوع تکلیف» ) قانون اساسی44اجراي سیاستهاي کلی اصل («) قانون 34) ماده (3باتوجه به تبصره (

با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه » توزیع سهام عدالت«امور اقتصادي و دارائی براي شناسایی افراد مشمول طرح 

 1389ا عنایت به ابالغ دستورالعمل مربوط در سال اجتماعی و فراهم آوردن شرایط واگذاري سهام به مشموالن؛ و ب

توسط وزیر امور اقتصادي و دارائی براي تسهیل در اجراي حکم این تبصره و به منظور شناسایی اقشاري که تاکنون 

تعداد مرحله مشموالن طرح شناسایی و  18در  1394تا پایان سال  اند؛ نبوده» سهام عدالت«مشمول طرح توزیع 

  اند.نفر سهامدار قطعی شده 49،132،251

بینی شده  ی پیشیراهکارهانیز در پیش نویس الیحه پیشنهادي در ارتباط با اختصاص سهام عدالت به سایر افراد 

  .است

  اول طرح توزیع سهام عدالت مرحلهشناسایی مشموالن  -4- 1-1

  در مرحله اول طرح توزیع سهام عدالت، مددجویان نهادهاي حمایتی شامل:

 مددجویان کمیته امداد، 

  بهزیستیسازمان مددجویان 

 رزمندگان فاقد شغل. 
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  در دو بخش مورد شناسایی قرار گرفتند:

  هاي  آنان با مراجعه به شرکت ،نفر 4،529،463 براي نامه در بخش اول پس از صدور و توزیع دعوت

 . ها درآمده و ثبت نام شدند تعاونی عدالت شهرستانی به عضویت این تعاونی

   تا پایان از بقیه مشموالن این گروه، ثبت نام به عمل آمد  1387در بخش تکمیلی این مرحله، تا پایان سال

 نفر از آنان ثبت نام گردید. 3،041،914سال مذکور تعداد 

 مشموالن مرحله دوم طرح توزیع سهام عدالت شناسایی -2-1-4

، مشمول دریافت سهام شدند. به عشایر فاقد شغل و درآمدروستائیان و در مرحله دوم طرح توزیع سهام عدالت، 

منظور انجام این امر شناسایی مشموالن در دو بخش در دستور کار قرار گرفت، که در راستاي آن اقدامات وسیع و 

نامه و ثبت  هاي انجام کار، صدور و توزیع فرم شناسایی خانوار در قالب دعوت اي شامل تدوین دستورالعمل گسترده

  ام مشموالن، انجام پذیرفت.ن

  نفر گردید. 5،535،540منجر به ثبت نام  ،نامه  صدور و توزیع دعوتپس از بخش اول کار 

  شدنفر  11،286،782منجر به ثبت نام نهایی  همبخش دوم کار. 

 شناسایی مشموالن مرحله سوم طرح توزیع سهام عدالت-3-1-4

هاي اجرایی و افراد تحت تکفل آنان؛  کلیه شاغلین دستگاهمشموالن مرحله سوم طرح توزیع سهام عدالت، شامل 

باشد؛ که انجام این کار نیز در دو  می  و بازنشستگان لشگري، کشوري و تأمین اجتماعی و افراد تحت تکفل آنان

  بخش صورت پذیرفته است.

  نفر گردید.12،302،095ه منجر به ثبت نام نام دعوت پس از صدور و توزیعبخش اول 

  نفر شد. 1،493،511منجر به ثبت نام  هم بخش دوم 

 مشموالن مرحله چهارم طرح توزیع سهام عدالت شناسایی -1-4- 4

و  جانبازان و آزادگاندا)، شه انوالدین، فرزندان و همسر(ایثارگران در مرحله چهارم طرح توزیع سهام عدالت، 

پس از صدور  براي این منظورعنوان جامعه هدف مورد شناسایی قرار گرفتند؛ که  به افراد تحت تکفل آنان

  گردید. نفر 1،259،863 نهایی منجر به ثبت نام نامه، دعوت
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 ها) شناسایی مشموالن مراحل پنجم تا دهم (سایر گروه -4- 5-1

ات ستاد مرکزي، توزیع سهام عدالت بین آنان انجام شده که براساس مصوب است این مرحله شامل اقشار کم درآمدي

اند که شامل  هاي تعاونی شهرستانی ثبت نام شده نفر با مراجعه به شرکت 232،491تعداد ، 1394و تا پایان سال 

  باشند: هاي ذیل می گروه

  :زنان کارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون کار)مرحله پنجم، 

  :و اماکن زیارتی متبرکه، ها ها و امام زاده حسینیهخدام مساجد، مرحله ششم 

 :هاي علمیه سراسر کشور طالب حوزه مرحله هفتم، 

 :بیماران خاص (هموفیلی، ام اس، تاالسمی و دیالیزي) مرحله هشتم، 

 :کارکنان ستادهاي نماز جمعه مرحله نهم، 

 :خبرنگارانکارکنان هیأت هاي تحریریه رسانه ها( مرحله دهم(. 

 هاي عمومی) (گروه هجدهممشموالن مراحل یازده تا  شناسایی -4- 6-1

در مجموع ، دعوتنامه  و توزیع پس از صدورباشد،  هاي عمومی می که شامل گروه در مراحل یازده تا هجدهم

ها شامل  گروه ایناند.  شده نهایی هاي تعاونی شهرستانی ثبت نام نفر با مراجعه به شرکت 9،450،592تعداد 

  د:می باش موارد ذیل 

  :شناسایی و واگذاري سهام عدالت امر اناندرکار دست وکارکنان مرحله یازدهم، 

  :قالیبافانمرحله دوازدهم، 

 :فعاالن قرآنی مرحله سیزدهم، 

 :همددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد شدزندانیان آزاد شده ( مرحله چهاردهم(، 

  سسات خیریهؤمددجویان و کارکنان م :پانزدهممرحله، 

   تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري :شانزدهممرحله، 

  اران و درخواسـتهاي  ظهـ ازجملـه خودا  اند کم درآمدي که در مراحل قبلی مشمول نشده افراد :هفدهممرحله

 ، ومردمی

  ی.و ساختمان یکارگران فصل :هجدهممرحله 
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 تا پایان سال ،هاي ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت موجب مصوبهباتوجه به مطالب مذکور در مجموع به 

نفر از مشموالن طرح توزیع سهام عدالت دعوتنامه صادر و توزیع شده است که از  52،895،635، براي 1394

  اند. نفر ثبت نام شده 49،132،251تعداد مذکور 

جامعه هدف و مراحل انجام کار به شرح  مرتبط با شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت،خالصه اطالعات 

  مالحظه است. ، قابل14)  و جدول 4( شماره نمودار

  

شناسایی شده و ثبت نام شده طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک  مشموالن): تعداد 4(شماره نمودار 

  1394مراحل مختلف طرح تا پایان سال 
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 1394تا پایان سال مختلف سهامداران نهایی سهام عدالت  : گزارش مراحل14جدول شماره 

 مرحله
تاریخ ابالغ 

 مصوبه
 مشموالن

سهامداران  

 نهایی
 ارزش سهام

1 

مددجویان طرح شهیدرجائی، کمیته امداد، کودکان و زنان بی  29/01/1385

سرپرست، کودکان بدسرپرست، معلوالن نیازمند خانواده هاي 

دیدگان اجتماعی و رزمندگان داوطلب داراي معلول، آسیب 

 میلیون نفر 6فاقد شغل تا سقف 

4,529,463 43,469,630,000,000 

17/11/1386 3,041,914 29,529,060,750,000 

2 

روستاییان سرپرست خانوار فاقد شغل و کارگر فصلی و ساده  10/08/1385

روستایی، از کار افتادگان و خانواده هاي فاقد سرپرست یا 

 میلیون نفر 12سرپرست زن روستایی تا سقف 

5,535,540 52,215,150,800,000 
17/11/1386 

 11,286,782 کلیه روستاییان و عشایر 30/06/1387
108,421,747,880,00

0 

3 17/11/1386 
کارکنان شاغل در دستگاه هاي اجرایی، بازنشستگان کشوري و 

 لشکري و تأمین اجتماعی

12,302,095 
120,356,243,150,00

0 

1,493,511 14,705,086,770,000 

4 13/11/1386 
والدین، همسر و فرزندان شهید و افراد تحت تکفل آنها، 

 جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنها
1,259,863 12,226,904,150,000 

5 13/11/1386 
دختران کارگر مجرد و زنان کارگر سرپرست خانوار ( مشمول 

 قانون کار)
6,900 68,597,040,000 

 301,073,580,000 31,310 خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها و اماکن زیارتی متبرکه 25/03/1388 6

 1,657,259,770,000 167,697 طالب حوزه هاي علمیه سراسر کشور 19/01/1388 7

 107,792,550,000 11,170 بیماران خاص 19/01/1388 8

 65,133,130,000 6,735 کارکنان ستاد هاي نماز جمعه 19/01/1388 9

 86,279,980,000 8,679 کارکنان هیأت هاي تحریریه رسانه ها (خبرنگاران) 19/01/1388 10

 دست اندر کاران  امرشناسایی و واگذاري سهام عدالت  25/03/1385 11

9,450,592 92,973,100,450,000 

 مددجویان و کارکنان موسسات خیریه   30/04/1389 12

 فعاالن قرآنی 30/04/1389 13

 قالیبافان  30/04/1389 14

15 30/04/1389 
زندانیان آزاد شده (مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از 

 زندانیان آزاد  شده) 

  تاکسیرانان 30/04/1389  16

 درخواست کنندگان مردمی  30/04/1389 17

 کارگران فصلی و ساختمانی 30/04/1389 18
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 476,183,060,000,000 49,132,251 جمع کل

  1394تا پایان سال » طرح توزیع سهام عدالت«هاي واگذار شده در قالب  شرکت -2-4

مصوبات دولت و  بر مبناي »سهام عدالتطرح توزیع «قابل واگذاري در قالب فهرست و درصد سهام شرکتهاي 

. در این خصوص مهمترین اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل تعیین گردیده استتوزیع سهام عدالت ستاد مرکزي 

  باشد:  می

 ) درصـد از مجمـوع ارزش    40 تـا ) قانون اساسی، 44هاي کلی اصل ( ) قانون اجراي سیاست34با استناد به ماده

سهام عدالت تخصیص یافته است. در  توزیعهاي فعال در صنایع مختلف کشور طی چند مرحله به طرح  سهام بنگاه

) شرکت وارد سبد سهام عدالت گردید. لیکن طی 36) شرکت و در مرحله دوم سهام (14این راستا در مرحله اول (

افه شـدن  سالهاي گذشته تغییراتی از طریق اصالح یا تغییر در تصمیمات هیأت محترم وزیران از طریق حذف و اض

هـاي مراحـل قبـل،     ) شرکت از شـرکت 8ن افزایش درصد سهام قابل تخصیص (در مرحله سوم ضمبرخی شرکتها (

و میـزان سـهام برخـی    فه شده است)، افزایش و کاهش درصد ) شرکت دولتی دیگر نیز به سبد سهام عدالت اضا6(

تـا ایـن مرحلـه مجمـوع     گذاري و ... صورت گرفته است. ها و قطعی شدن قیمت برخی از آنها در هیأت وا شرکت

هاي مربوط به صـنایع   شرکت رسیده است. الزم به ذکر است سهم شرکت 60به هاي سبد سهام عدالت شرکت تعداد

باشد. در سبد سهام عدالت تغییـرات ایجـاد شـده بـه      بیشتر از سایر صنایع در سبد مذکور می» پتروشیمی«و » نفتی«

 باشد: شرح زیر می

غلـه و خـدمات   «، »توزیع گـاز ایـران  «، »ش نفت اصفهانپاالی«، »بیمه دانا«، »نفت تهران شیپاال«هاي  شرکت -

 شرکت) 5. (هاي قبلی اضافه گردید ، به شرکت»بازرگانی مناطق پنج گانه

تولیـد نیـروي بـرق سـبز     «، »نفـت شـازند اراك   شیپاال« ،»نفت آبادان شیپاال«، »ملی گاز ایران«هاي  شرکت -

حـذف  » تولیـد بـرق شـیروان   «و » صنایع برق و آب صباگذاري  سرمایه«، »تولید نیروي برق بیستون«و » منجیل

 شرکت) 7. (گردید

 30 از داًدرصـد کـاهش یافـت و مجـد     30درصد به  40از » ایراناسالمی هواپیمایی جمهوري «سهام شرکت  -

 درصد افزایش یافت. 40درصد به 
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هـاي نفتـی ایـران از    ههاي صادراتی نفتی ایران و ملی پخش فـرآورد هاي توزیع گاز ایران، پایانهسهام شرکت -

هاي پاالیش نفت آبادان ، پاالیش نفت شازند اراك و درصـدي  سبد سهام عدالت حذف و مجدداً سهام شرکت

  از ملی حفاري ایران به آن اضافه گردید.

هاي واگذار شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت کـه در   شرکت فهرست 15در جدول شماره الزم به ذکر است 

  باشد، ارائه شده است.  د واگذاري شرکتها نیز میبرگیرنده درص

 هاي واگذار شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت تـا   با اقدامات انجام شده درخصوص تعیین و تکمیل شرکت

-ه منظـور بهـر   بهمیلیارد ریال  412،638شرکت به ارزش برآوردي  60، کل یا بخشی از سهام تعداد 1394پایان سال 

از مشموالن سهام عدالت مشخص شده است. الزم به ذکر است طی دوره مورد بررسـی  نفر میلیون  49مندي حدود 

میلیـارد ریـال    300،804معادل شرکت  49در راستاي تکمیل و خاتمه فرآیند طرح توزیع سهام عدالت، ارزش سهام 

 .گردیدبعد موکول  هاي شرکت به سال 11گذاري سهام  و قیمت هصورت قطعی تعیین قیمت شد به

 

  در راسـتاي  اقدامات کارشناسی فراوان و دغدغه مسئولین امر و تالش کـارگزاران نظـام   با پرتفوي سهام عدالت

تشـکیل  هاي درآمـدي جامعـه)    ترین دهک براي افراد مشمول در این طرح (شش دهک از پاییناجراي طرح مذکور 

، فراهم نموده و از اقشار آسیب پذیر جامعهبراي که از یک سو بستر مناسبی براي ایجاد درآمد و ثروت است؛  شده

گـري دولـت و    هاي دولتی به مشمولین طرح، گام مهمـی در کـاهش تصـدي    بنگاه بخشی ازسوي دیگر با واگذاري 

 دارد.  هاي دولتی بر می کاهش هزینه
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  1394هاي واگذار شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت، دربرگیرنده درصد واگذاري تا پایان سال  شرکت  فهرست: 15دول  شماره ج

ف
دی

ر
 

 نام شرکت

درصد سهام 

تخصیص یافته به 

 سهام عدالت

تعداد  فعلی سهم 

(پس از افزایش 

سرمایه) متعلق به 

 سهام عدالت

ف
دی

ر
 

 نام شرکت

درصد سهام 

تخصیص یافته به 

 سهام عدالت

فعلی سهم (پس از  تعداد 

افزایش سرمایه) متعلق به 

 سهام عدالت

ف
دی

ر
 

 نام شرکت

درصد سهام 

تخصیص یافته به 

 سهام عدالت

تعداد  فعلی سهم (پس 

از افزایش سرمایه) 

 متعلق به سهام عدالت

 285,969,640 %49 ساختمان سد و تأسیات آبیاري سابیر 46 490,623,000 %35 کارخانجات مخابراتی ایران 24 182,225,100 %30 ایرالکو -آلومینیوم ایران 1

 3,473,480,000 %40 دخانیات ایران 47 3,934,320,000 %24 کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران 25 119,999,944 %1 ایران خودرو 2

 8,579 %23 شهر صنعتی البرز 48 2,616,000,000 %11 گل گهر 26 18,280,000,000 %40 بانک تجارت 3

 3,035,250 %29 شهر صنعتی رشت 49 11,999,999,999 %20 مخابرات ایران 27 23,120,000,000 %40 بانک صادرات ایران 4

 28 12,000,000,000 %30 ک ملتبان 5
 -مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران

 مپنا
 21,375 %21 شهر صنعتی کاوه 50 2,557,031,945 26%

 7,722,974 %95 1غله و خدمات بازرگانی منطقه 51 16,027,476,473 %37 ملی صنایع مس ایران 29 113,753,669 %46 پارس سویچ 6

 2,384,733 %95 2غله و خدمات بازرگانی منطقه 52 92,100,000 %31 نیرو ترانس 30 5,520,000,000 %40 یش نفت بندر عباسپاال 7

 2,038 %95 3غله و خدمات بازرگانی منطقه 53 560,036,134 %55 بیمه دانا 31 10,800,000,000 %90 یش نفت تهرانپاال 8

 432,725 %95 4غله و خدمات بازرگانی منطقه 54 53,951,440 %40 پاالیش نفت کرمانشاه 32 411,019,440 %40 یش نفت شیرازپاال 9

 219,891 %95 5غله و خدمات بازرگانی منطقه 55 457,368,640 %40 پاالیش نفت الوان 33 8,000,000,000 %40 پاالیش نفت اصفهان 10

 50,446 %42 مشانیر 56 518,680,800 %40 پاالیش نفت آبادان 34 1,553,684,400 %40 الیش نفت تبریزپا 11

 242,511,597 %7 مگا موتور 57 66,000,000 %30 پتروشیمی ارومیه 35 1,200,000,000 %30 روشیمی مارونپت 12

 18,430,081 %40 ملی حفاري ایران 58 3,930,900,000 %30 پتروشیمی بندر امام 36 808,362,750 %25 پست بانک 13

 1,693,917,120 %30 پاالیش نفت شازند اراك 59 150,000,000 %30 پتروشیمی بوعلی سینا 37 5,841,915,750 %21 درملوچا 14

 60 150,000,000 %30 پتروشیمی بیستون 38 58,000,000 %29 حمل و نقل پتروشیمی 15
صنایع پتروشیمی خلیج 

 فارس(هلدینگ)
40% 20,000,000,000 

 498,200,000 %10 پتروشیمی تبریز 39 392,666,750 %1 یپاسا 16

 

17 
سرمایه گذاري توسعه صنعتی 

 ایران
 108,000,000 %30 پتروشیمی خوزستان 40 443,799,315 23%

 2,395,766,600 %10 پتروشیمی شهید تند گویان 41 135,000,000 %5 سرمایه گذاري رنا 18

 750,000,000 %30 پتروشیمی فجر 42 450,000,000 %50 سیمان داراب 19

 1,440,000,000 %15 پتروشیمی جم 43 339,999,933 %34 سیمان دشتستان 20

 1,562,874,000 %40 هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران 44 1,641,535,999 %39 فوالد آلیاژي ایران 21

 4,341,600,000 %30 فوالد خوزستان 22
45 

 16,967,000,000 %95 تولید نیروي برق یزد

 27,000,000 %40  مدیریت تولید برق یزد 22,643,701,267 %30 فوالد مبارکه اصفهان 23
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گذاري هاي سرمایه ، به طور مستقیم بین شرکت»توزیع سهام عدالت«تقسیم سهام واگذارشده به طرح  -3-4

  استانی

اجـراي  «) قـانون  38) تـا ( 34موضـوع مـواد (  » سـهام عـدالت  «نامـه اجرایـی    آیـین ) 3به موجب مـاده ( 

هـاي   بایست به صـورت مسـتقیم بـه شـرکت     می» سهام عدالت«، ») قانون اساسی44هاي کلی اصل ( سیاست

سـازي   سـهام مزبـور در توثیـق سـازمان خصوصـی     برابر ضوابط موجود . 1گذاري استانی واگذار شود سرمایه

  د.خواهد شتناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج م خواهد بود که

بـه دو دهـک اول،   » سهام عدالت«درصدي در بهاي واگذاري  50عالوه بر تخفیف  1394پایان سال تا  

  .عنوان اقساط به حساب خزانه واریز شده است  میلیارد ریال به 173،346مبلغ 

مل واگذاري سهام عدالت، عالوه بر لزوم پرداخـت مطالبـات دولـت    الزم به ذکر است بمنظور تحقق کا

هاي سرمایه پـذیر پرتفـوي سـهام    (بابت اقساط سهام عدالت)، بایستی قطعی شدن قیمت کلیه سهام شرکت

  عدالت تعیین تکلیف شود.

در این راستا و به منظور برون رفت از وضعیت موجـود و سـاماندهی سـهام عـدالت و بـر اسـاس         

هاي کارشناسانه انجام شده، نقاط ضعف، معضالت و مشکالتی که مانع تحقق کامل شناسی و بررسیآسیب 

هـاي کلـی اصـل     اجـراي سیاسـت  «) قانون 38) تا (34الیحه اصالح مواد (و باشد شناسایی اهداف طرح می

ث گسـتردگی مباحـ   بـاوجود . امیـد اسـت   تصویب شده استدر هیأت محترم دولت که ) قانون اساسی 44(

گـردد. بـدیهی   و تصـویب  مجلس محترم شوراي اسالمی تقـدیم   درمطروحه، در آینده نزدیک الیحه مذکور 

   است با تصویب الیحه، گامهاي موثري در جهت ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت برداشته خواهد شد.

  پذیر طرح توزیع سهام عدالت میان مشموالن  هاي سرمایه سود سهام شرکت توزیع -4-4

بر بوده است که پس از شناسایی مشموالن طرح،  فرآیند توزیع سود سهام فرآیندي پیچیده و زمان

هاي کشور، قابلیت  براساس انطباق تعداد مشموالن ثبت نام شده و تعداد مشموالن ابالغ شده در تمام استان

  انجام یافت.

                                                
گذاري  شرکت سرمایه«، نقل و انتقال سهام یاد شده به ») قانون اساسی44اجراي سیاستهاي کلی اصل («) قانون 34) ماده (1توجه به تبصره (با -1

  از شمول مالیات نیز معاف است.» استانی
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بایست  دولت بابت اقساط سهام، می ، مطالبات»توزیع سهام عدالت«نامه اجرایی  ) آئین6به موجب ماده (

هاي  فقط سود سال 1390هاي واگذار شده تسویه شود. بنابراین تا پایان سال  از محل سود ساالنه شرکت

  سهام عدالت بین مشموالن توزیع شده است. 1386و  1385

 ،1389دي ماه سال  15) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 100) ماده (1همچنین مطابق تبصره (

منظور  باشد. براین اساس و به پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع می

 1387هاي مالی  بازپرداخت مطالبات دولت بابت اقساط سهام واگذار شده، سود سهام عدالت مربوط به سال

البات دولت و تا سقف و پس از آن بین مشموالن سهام عدالت توزیع نشده است و تا زمان تسویه کامل مط

گردد و سودي بین  اقساط سررسید شده، سود سهام عدالت بابت مطالبات دولت به حساب خزانه واریز می

  د.شو دارندگان سهام عدالت توزیع نمی

نامه مذکور، چنانچه میزان سودهاي دریافتی هر سال  ) آیین6) ماده (2عالوه بر آن، با توجه به تبصره (

بعد قابل  تاط دریافتی همان سال را ننماید، بدهی خریداران سهام از سود دریافتی سنواتکافوي میزان اقس

  . تسویه خواهد بود

پذیر  هاي سرمایه وضعیت سود حاصل از عملکرد شرکتدهنده  به ترتیب نشان 17و  16شماره  جداول

و وضعیت تسویه بدهی مشمولین طرح یاد شده و سهام  1394لغایت پایان سال  1385سهام عدالت از سال 

  باشد. قابل آزادسازي تا پایان سال مذکور می

  

تا پایان  1385هاي آن از سال  پذیر سهام عدالت و تخصیص هاي سرمایه حاصل از عملکرد شرکت : وضعیت سود16جدول شماره 

  (ارقام به میلیارد ریال) 1394سال 

  تخصیص سود مصوب

  ها مجامع عمومی شرکت  سود مصوب

  (براي سهام عدالت) 

واریزي به خزانه به 

  عنوان قسط

مانده طلب سود از 

  پذیر هاي سرمایه شرکت

مشارکت در افزایش سرمایه 

  پذیر هاي سرمایه شرکت

پرداختی به مشمولین 

  طرح

277،816  173،346  47،139  44،508  13،840  

اندك در سود مصوب و تخصیص آن به دلیل سود درخصوص جدول فوق الزم به ذکر است اختالف 

  هاي اجراي طرح است. هاي سهام عدالت و هزینه گذاري در کارگزاريحاصل از سپرده
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  (ارقام به میلیارد ریال)1394 سال پایان سهام عدالت و سهام قابل آزادسازي تا : وضعیت تسویه بدهی مشمولین17شماره جدول 

 مبلغ واگذاري

  (قطعی و غیرقطعی)

تخفیفات 

دهکهاي اول و 

  دوم

تخفیفات 

  اعمال شده

اقساط سررسید 

شده تا پایان 

  1392سال 

واریز به خزانه بابت 

  قسط

جمع پرداختی به خزانه 

و تخفیفات اعمال شده 

  متناسب با آن

میانگین درصد 

سهام قابل 

  آزادسازي

412،638  75,000  38،506  141،855  173،346  211،852  46%  

درصد از سهام واگذارشده به مشمولین طرح توزیع سهام  46، حدود 1394فوق تا پایان سال بنابراین با توجه به جدول 

  عدالت قابل آزادسازي بوده است. 

 اقساط نسبت دریافت به استانی گذاري هاي سرمایه شرکت به شده واگذار هاي شرکت آزادسازي سهام -5-4

   استان هر به مربوط عدالت سهام

هاي واگذار شده به  آزادسازي سهام شرکتگذشته موضوع  هايهمچون سال، 1394طی سال 

گذاري استانی به میزان اقساط وصول شده و به تناسب تخفیقات موضوع بند (الف) ماده  هاي سرمایه شرکت

زي قرار سا ) قانون اساسی، در دستور کار سازمان خصوصی44هاي کلی اصل ( ) قانون اجراي سیاست34(

هاي  الزم جهت پذیرش شرکتپیگیریهاي گرفت؛ و به منظور فراهم شدن بستر آزادسازي سهام عدالت، 

هاي انجام شده، با توجه به آسیب شناسیگذاري استانی در بورس صورت پذیرفته است. همچنین  سرمایه

بورس و هاي سرمایه گذاري استانی در بررسی هاي الزم درخصوص رفع مشکالت پذیرش شرکت

هاي سرمایه پذیر پرتفوي سهام عدالت انجام یافته است. فرابورس و قطعی شدن قیمت سهام کلیه شرکت

 »قانون اساسی  44قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  38تا  34الیحه اصالح مواد « آسیب شناسی هاي مذکور منجر به ارائه

براساس الیحه مذکور که در هیأت محترم  گردید.وزیران توسط وزارت امور اقتصادي و دارائی به هیأت

قابل گذاري سرمایههايایجاد صندوقبه تصویب رسیده است. مقرر شد با  16/12/1394وزیران در مورخ 

هاي سرمایه گذاري در بورس مرتفع و نسبت به شفاف سازي ، مشکل عدم پذیرش شرکتETF(1معامله (

  مواردي از قبیل : 

 یند شناسایی و ثبت نام نهایی مشمولین سهام عدالت.آتکمیل و اتمام فر -

 هاي واگذار شده به سهام عدالت.تعیین تکلیف وضعیت و سهام شرکت -

  هاي سهام عدالت.تبیین راهکارهاي اجرائی قیمت گذاري شرکت -

  تعیین ارکان اصلی مدیریت سهام عدالت و ... -

                                                
1- Exchange –Traded Fund 
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موضوع آزادسازي و خروج سهام از وثیقه با تخفیفات قانونی و اقساط و  شودگامهاي موثري برداشته 

   کند.  پرداختی، قابلیت اجرا پیدا 


