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1 2- 24 

دارایـی موظـف    نون اساسی، وزارت امور اقتصـادي و قا) 44( قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم) 3( در اجراي ماده

 1390که تا پایـان سـال  ) 1( برداري و یا مدیریت کلیه بنگاههاي مشمول گروه بهرهحق  است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و

و معادن متعلق به دولت، سازمانها و ) 2پیوست ( قانون یادشده) 2( ماده )2( و بنگاههاي مشمول گروه) 1پیوست ( اند واگذار نشده

ا به بخشهاي غیردولتی واگذار و وجـوه حاصـله را بـه    سازمانهاي مشمول ذکر یا تصریح نام ر جمله شرکتها و شرکتهاي دولتی از

این قـانون  ) 13( داري کل به منظور تأمین مصارف موضوع جدول شماره نزد خزانه 310501حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 

 .عدم اقدام براي عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. واریز نماید

2 3-24 

قانون محاسبات عمـومی، اجـازه داده   ) 5( قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده) 5(تگاههاي اجرائی موضوع ماده به دولت و دس

ریال بـا فـروش   ) 335،000،000،000،000(شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد  می

مؤسسات و شرکتهاي دولتـی تابعـه و وابسـته،     نیروگاههاي متعلق به دولت والشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و  م، سهمسها

همچنین دولت و دستگاههاي یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوطـه  . منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید

 .اقدام نمایند رح زیربه ش شده نیز توانند عالوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذکور در سقف یاد می

3 1-3-24  

یا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رأي دیوان عدالت اداري و محاکم قضائی و نیز تعهـدات   مجموع مبالغ حاصله فوق و

 دستگاههاي اجرائی مـذکور و شـرکتهاي دولتـی وابسـته و     دولت و 1391قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال 

مشـاوران، سـازندگان    ژه پیمانکـاران، ــــ تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتـی، عمـومی غیردولتـی و خصوصـی بـه وی     

اي این قانون و قوانین بودجه سـالهاي قبـل، فروشـندگان بـرق بخـش خصوصـی،        تجهیزات طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه

صی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسـیر  ها و بانکهاي دولتی، غیردولتی و خصو صندوقها، بیمه

، طرح اصالح مـوادي از قـانون خـدمت وظیفـه عمـومی و حسـب مـورد        4/12/1389قانون حمایت از آزادگان مصوب ) 13(ماده

  . شود پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می

4 2-3-24  
این بند باید درچهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعالم سازمان حسابرسی و تأیید وزیـر امـور   مطالبات و تعهدات موضوع 

  .هاي قبلی توسط دولت قابل اقدام است اقتصادي ودارایی با احتساب مبالغ و واگذاري

5 3-3-24  
دارایی قابل تـأمین و پرداخـت بـه کارشـناس     ها توسط وزارت امور اقتصادي و  هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاري

  .است

6 4-3-24  

هـا در سـقف    حاصـله یـا واگـذاري    رصورت وجود و تأیید مطالبات قانونی، اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند ازمحل منـابع د

 :بینی شده براي هر مورد پرداخت، تسویه ویا تهاتر قابل اقدام است پیش

   .ریال) 1،000،000،000،000(میلیارد ستان قدس رضوي یک هزار آ -الف

   .ریال) 500،000،000،000(آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد  -ب

   .ریال )2،000،000،000،000(دوهزار میلیارد ) ره( حضرت امام  ستاد اجرائی فرمان -پ

   .ریال )300،000،000،000(سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد  -ت

  .ریال )15،400،000،000،000( هزار و چهارصد میلیارد ها پانزده شهرداري -ث

  .ریال )55،000،000،000،000( هزارمیلیارد پنج غیردولتی پنجاه و بانکهاي دولتی و -ج

به ازاي هر ماه شش میلیون  14/12/1389قانون حمایت از آزادگان مصوب ) 13(باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده  -چ

  .ریال )20،000،000،000،000(بیست هزار میلیارد ) ریال) 12،000،000(هر ماه اسارت دوازده میلیون (ل ریا) 6،000،000(

آهن جمهوري اسـالمی ایـران    الشرکه و سایر اموال و داراییها و حقوق مالی شرکت راه از محل واگذاري یا فروش سهام، سهم -ح

شـده و اجـراي طرحهـاي بازسـازي و      عوقـه ناشـی از واگـذاري انجـام    بابت بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشی از بدهیهاي م

  .ریال) 2،000،000،000،000( بهسازي خط و ناوگان دو هزار میلیارد

ازمحل واگذاري یا فروش هتلهاي هما بابت پرداخت بخشی از بدهیهاي معوقه و بازسازي و نوسازي ناوگان هوایی سه هزار  -خ 

  .ریال )3،000،000،000،000(میلیارد 
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  . موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند

پاکسـازي میـادین مـین معـادل      موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح به منظور تقویت صنایع دفـاعی و  -الف

   .دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلحریال با تأیید وزیر ) 60،000،000،000،000(شصت هزارمیلیارد 

   .ریال) 50،000،000،000،000(وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد  -ب

  .ریال) 30،000،000،000،000(مهار آبهاي مرزي سی هزار میلیارد  -پ

مـوزش عـالی   سازي ساختمان دانشگاهها و تجهیز کارگاهها و آزمایشـگاهها و توسـعه دانشـگاهها و مؤسسـات آ     بابت مقاوم -ت

   .ریال) 6،000،000،000،000(مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد 

  .ریال) 4،000،000،000،000(میلیارد  هزار گذاري بخش کشاورزي چهار صندوقهاي حمایت از سرمایه -ث

پس از انجـام   1391قانون بودجه سال  اي مندرج در هاي تملک داراییهاي سرمایه ها و طرحها و پروژه تأمین مالی و اجراي برنامه

  . ها نیز مجاز است تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاري

8 
  تبصره بند

 3 -24 

کلیه دستگاههاي اجرائی که شرکتهاي زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارنـد مکلفنـد حـداکثر ظـرف ده روز از زمـان      

سـازمان  (اوراق سهام و سایر اسـناد مـالکیتی بنگاههـا را بـه وزارت امـور اقتصـادي ودارایـی        سازي،  درخواست سازمان خصوصی

سـازي تسـهیل واگـذاري بـر عهـده وزیـر یـا         سازي و تحویل اسناد فوق و زمینه مسؤولیت آماده. تحویل نمایند) خصوصی سازي

 .شود الذکر تخلف محسوب می وقعدم تحویل به موقع اسناد ف. باشد باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه می

9 4-24 

منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهاي غیرجاري و همچنین أخذ تسهیالت توسط بنگاههاي واگذار شده به صورت کنترلی،  به

سازي به سازمان ثبت اسناد و امالك کشـور و بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی       اسامی این بنگاهها از سوي سازمان خصوصی

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنـین  . شود اعالم می ایران

اموال شرکتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخـذ مجـوز    تصرف در ثبت هرگونه دخل و

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف اسـت اعطـاي هرگونـه تسـهیالت بـه       .دده  انجام  سازي کتبی از سازمان خصوصی

قانون اجراي سیاستهاي کلـی اصـل   ) 29(تبصره ماده . سازي نماید شرکتهاي مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی

 .باشد الرعایه نمی الزم) 24 -3(قانون اساسی درخصوص مصارف بند ) 44(چهل و چهارم 

10 5-24  
در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالیاتی قبـل از واگـذاري   ) سهام کنترلی(مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهاي واگذار شده 

  .شود محاسبه و پرداخت می

11 6-24 

دولتـی  موضوع واگذاري سهام شرکتهاي ) 2(و  )1( هاي تواند عالوه بر موارد مذکور در جداول پیوست سازي می سازمان خصوصی

چهـارم    درصورت امکان نسبت به واگذاري شرکتهاي خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و

 .قانون اساسی نیز اقدام نماید) 44(

12 7-24 

اجـازه داده  قـانون محاسـبات عمـومی کشـور     ) 5( قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده) 5( به دولت و دستگاههاي اجرائی ماده

حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرائی احکام مرتبط با واگذاري و یا فروش اموال در اجراي قـانون  ) 24(شود در سقف بند  می

انجام نرسیده است، اقدامات الزم جهت تکمیـل عملیـات اجرائـی را طـی      کل کشور که تا پایان سال مذکور به 1390بودجه سال 

 .انجام برساند به 1391سال 

13 8-24  

قانون محاسبات عمومی کشـور اجـازه   ) 5( قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده) 5(به دولت و دستگاههاي اجرائی موضوع ماده

هـا و   ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقـول و غیرمنقـول مـازاد وزارتخانـه     شود با رعایت اصول ذي داده می

داري کـل حسـب مـورد موضـوع      فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشـور نـزد خزانـه    بهمؤسسات دولتی خود را 

  .این قانون واریز نماید) 5(جدول شماره 210204و  210203، 210202، 210201ردیفهاي 

بینـی   نون پـیش این قـا ) 9(جدول شماره  530000معادل وجوه واریزي از محل اعتبارات ردیفهاي متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 

آن را صـرف  ) %95(گیرد تا حداقل نود و پنج درصد ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می شده است، دراختیار دستگاه اجرائی ذي

تمام مصوب، تجمیع ساختمانهاي اداري، تعمیـر و تجهیـز و تبـدیل بـه احسـن       اي نیمه اجراي طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه
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  .ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروي انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند نامهاموال مذکور، انجام بر

هاي مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه  باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی) %5(تا پنج درصد 

  .شود و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می

14 9-24  

اي  شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقـررات مربوطـه طرحهـاي تملـک داراییهـاي سـرمایه       اجازه داده میبه دولت 

محل منابع داخلی ازجمله طرحهاي فصلهاي حمـل و نقـل، توسـعه     برداري ملی و استانی و از شده و آماده بهره  تمام، تکمیل نیمه

اسـتثناي طرحهـاي تملـک      جمعی، گردشگري، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی بـه هاي  علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه

صـورت نقـد و    شرط حفظ موضوع و کاربري این طرحها به تمام شرکتهاي دولتی مشمول واگذاري را به اي نیمه داراییهاي سرمایه

  . خصوصی و تعاونی واگذار نماید ریال به متقاضیان بخشهاي) 50،000،000،000،000( اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد

کننـده   آن دراختیـار دسـتگاه واگـذار   ) %100(صد  در شود و معادل صد کل کشور واریز می داري وجوه حاصل از واگذاریها به خزانه

اي موضوع این قانون یا براي پرداخت تسـهیالت در قالـب وجـوه     گیرد تا براي تکمیل طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه قرار می

اي، پیمانکـاران،   شده یا تسهیالت تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیالت به خریداران طرحهاي تملک داراییهـاي سـرمایه   اداره

  .مشاوران و سازندگان هزینه نماید

15 10 -24  

ربـط بنـد    زاي ذيالشرکه و اموال و داراییهایی که در اجراي اج کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم  داري خزانه

قانون محاسـبات عمـومی   ) 101(ربط در اجراي ماده  سازي یا دستگاه اجرائی ذي واگذار شده است با اعالم سازمان خصوصی) 24(

) 103( همچنین وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در اجراي مـاده . و پرداخت خود ثبت نماید کشور در حسابهاي دریافت

  .کل کشور درج نماید 1391کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال  قانون محاسبات عمومی

16 11 -24 

شده مصوب مجامع عمومی موضـوع فصـل ششـم قـانون اجـراي        سازي مکلف است سود سهام عدالت تقسیم سازمان خصوصی

زمان تصویب قانون اجـراي سیاسـتهاي کلـی    قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از ) 44( سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم

کـل کشـور     داري پذیر وصول و به حساب درآمد عمـومی نـزد خزانـه    قانون اساسی از شرکتهاي سرمایه) 44(اصل چهل و چهارم 

تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهاي واگذارشده از طریـق   سازمان مذکور می. واریز نماید

خصـوص   اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشـور موظـف اسـت خـارج از نوبـت در     . قانون محاسبات عمومی اقدام نماید) 48( دهما

 .سازي همکاري نماید وصول این اقساط با سازمان خصوصی

17 12 -24 

) ایـدرو و ایمیـدرو  ( سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسـازي معـادن ایـران    1383وجوه واریزي سال 

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

الشرکه یا اموال یا بنگاهها یا منابع حاصـل از فـروش آنهـا بـا      ریال از محل واگذاري سهام، سهم) 3،300،000،000،000( میلیارد

شـده واریـز    ی روز مورد تأیید وزیر اموراقتصادي و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهاي یادقیمت کارشناس

 .گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزینه شود می



  کشور کل 1391  سال بودجه مندرج در قانون سازي خصوصی احکام مرتبط با

 مفاد قانونی بند ردیف

18 15 -24 

از زمان تصویب عنـوان هـر بنگـاه در    قانون اساسی، ) 44( و چهارم  قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل) 18(در اجراي ماده 

فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هیأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف اسـت نسـبت بـه تشـکیل مجـامع      

ربـط   ، دادگستري و باالترین مقام دستگاه اجرائی ذي)رئیس مجمع(عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیران امور اقتصادي و دارایی 

مجمع عمـومی بـا رعایـت    . سازي، نماینده هیأت واگذاري و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید ضور رئیس سازمان خصوصیو با ح

صورتجلسات مجـامع و هیـأت   . مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است دار انتخاب اعضاي هیأت قوانین و مقررات مربوط عهده

بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجـاري و سـایر مراجـع    الذکر خارج از ضوابط این  مدیره شرکتهاي فوق

  . موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمایند

شده به خریداران اعم از نقدي، قسطی و یا رد دیـون حـداکثر     الذکر موظف به انتقال سهام فروخته جمع عمومی شرکتهاي فوقم

جاي اعضاي قبلی اقدام  مدیره به در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت باشند و ماه می ظرف یک

  .نمایند می

الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد  از زمان واگذاري، شرکتهاي مصوب از پرداخت سود و مالیات علی

  .نمایند سال گذشته طبق مقررات عمل می

سازي مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهاي غیرجاري و أخذ تسهیالت بنگاههاي واگذار شده که  سازمان خصوصی

  .بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهاي الزم را اعمال نماید

ی غیردولتـی موظفنـد سـهام    الذکر، نهادهـاي عمـوم   قانون فوق) 6(در جهت شفافیت و تجمیع اطالعات و نظارت بر اجراي ماده 

ماهه به وزارت امـور اقتصـادي و    مالکیتی خود و شرکتهاي تابعه و سهام خود و شرکتهاي تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش

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

صورت افزایش سهم نهادهاي عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاري سهام جدید به این نهادها ممانعـت  را اعمال و در

  . عمل آورد به

گـردد و دربرگیرنـده    این بند شامل کلیه فروشهاي نقدي و اقساطی و کلیه روشهاي واگذاري ازقبیل بورس، مزایده و مذاکره مـی 

شود و  حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می رد اف و یا تأخیر در اجراي این بنداستنک. شود واگذاریهاي قبلی نیز می

  .وزیر امور اقتصادي و دارایی در این موضوع پاسخگو است

شود  ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی پیشنهاد می مدیره شرکتهاي واگذارشده حداکثر تا تیر نامه تشویق اعضاي هیأت آیین

 .رسد ویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میتص و به

19 16 -24  
باشند و یا در فهرسـت واگـذاري قـرار دارنـد،      قانون اساسی که در حال واگذاري می) 44( شرکتهاي مشمول اصل چهل و چهارم

  .موظفند در امور اداري از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند

20 17 -24 

) 3(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهاي دولتی موضـوع بنـد   ) 2(دولتی موضوع ماده کلیه شرکتهاي 

قانون اساسی، مشمول مقـررات مـواد   ) 44(چهارم  و  هاي کلی اصل چهل قانون اصالح موادي از قانون اجراي سیاست) 18(ماده 

در شرکتهاي دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشـمول مقـررات   . باشند قانون محاسبات عمومی کشور می) 76(و ) 39(، )31(

شده  قانون یاد) 76(و قسمت اخیر ماده ) 31(موضوع ماده » ذي حساب شرکت«، حکم »مدیر امور مالی شرکت«عمومی نیستند 

  .شود را دارد که توسط وزیر امور اقتصادي و دارایی منصوب می

21 8-7 

شـود بـدهیهاي    هاي نفت، نیرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجـازه داده مـی   وزارتخانهبه شرکتهاي تابعه و وابسته 

ریال بـا اعـالم وزیـر    ) 20،000،000،000،000(هزار میلیارد  قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست

همان اشخاص بابـت اقسـاط واگـذاري و یـا بـدهی بـه        بدهی) حسابرسیسازمان (مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادي و دارایی 

  .تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است. سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید



  کشور کل 1391  سال بودجه مندرج در قانون سازي خصوصی احکام مرتبط با

 مفاد قانونی بند ردیف

22 64 

قـانون بودجـه سـال    ) 16(بنـد  ) و(صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جـزء  

کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قـانون   1389

بیمه سهم کارفرما براي این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است  حق. تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد

زیران ارتباطات و فناوري اطالعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیـین  و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از و

شود و از محل پرداخت اقسـاط فـروش سـهام شـرکت مخـابرات       عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می و به

 .دگرد ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می

 


