
 کشور مالی نظام ارتقاي و پذیر رقابت تولید موانع رفع سازي در قانونمواد مرتبط با خصوصی

  :دولت موظف است -1ماده 

را در » جدول بدهیها و مطالبات دولت و شـرکتهاي دولتـی  «االجراء شدن این قانون،  ماه از تاریخ الزم ظرف مدت شش -الف

 :هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ارائه کند کمیسیونشرح زیر تهیه و به  سه طبقه به

 تفکیک اشخاص مطالبات و بدهیهاي اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به: طبقه اول

 تفکیک مؤسسه مطالبات و بدهیهاي نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به: طبقه دوم

 تفکیک بانکها مؤسسات اعتباري به مطالبات و بدهیهاي بانکها و: طبقه سوم

 .هاي مذکور ارائه شود روزرسانی شده، به کمیسیون بار به ماه یک جدول مزبور باید هر سه -ب

شـده و تعهـدات    بعد، همزمان با ارائه الیحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعـی   به 1394دولت موظف است از سال  -پ

نی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتبـاري و تعهـدات آنهـا بـه     دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاو

 .دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند

ه  1395این ماده، از ابتداي سال ) پ(و ) ب(منظور اجراي احکام مذکور در بندهاي به -تبصره وزارت امـور  اي در  واحد جداگاـن

این واحد موظف است خالصه مطالبات، بدهیها و تعهـدات دولـت را احصـاء و ثبـت کنـد و      . شود اقتصادي و دارایی ایجاد می

ه بـه رئـیس      هاي فصلی، گزارش عالوه بر گزارش . جمهـور و مجلـس شـوراي اسـالمی تهیـه نمایـد       هاي سـاالنه جهـت اراـئ

ا       سـازمان مـدیریت و برنامـه   . برسی کشور برسـد هاي ساالنه باید به تأیید سازمان حسا گزارش ریـزي کشـور موظـف اسـت ـب

پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی، نسبت به اصالح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصـادي و دارایـی بـا رعایـت قـوانین و      

ور مشـترکاً توسـط وزارت امـور اقتصـادي و دارا      . مقررات مربوط اقدام کند یـی و سـازمان مـدیریت و    شرح وظایف واحـد مزـب

ریزي کشور موظف است نیـروي انسـانی واحـد مـذکور را از      سازمان مدیریت و برنامه. شود ریزي کشور تهیه و ابالغ می برنامه

محل نیروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظـیم صـورت عملکـرد سـاالنه بودجـه کشـور       

 .تأمین کند

ه تصـویب     ن آیین امه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابالغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصـادي و دارایـی ـب

 .رسد هیأت وزیران می

  

 :دولت موظف است -2ماده 

 االجراء شدن این قانون، بدهیهاي قطعی خود به اشـخاص حقیقـی و حقـوقی    ماه از تاریخ الزم حداکثر ظرف مدت شش -الف

ت   1392تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال  هـا  وزارتخانـه (ایجاد شده، با مطالبات قطعی دوـل

ا        . از اشخاص مزبور تسویه کند) و مؤسسات دولتی بدین منظور وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی، اسـناد تعهـدي خاصـی را ـب

ر اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقـابالً بـدهکار   کند و د صادر می» اوراق تسویه خزانه«عنوان 

جمـع مبلـغ اوراق   . گیـرد  منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار مـی  این اسناد صرفاً به. دهد قرار می



هـاي   خرجی در بودجه -صورت جمعی رد، بهگی شود و در اختیار طلبکاران قرار می موجب این ماده صادر می تسویه خزانه که به

 .شود سنواتی درج می

التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شـرکتهاي دولتـی    میزان مابه ساله به همه -ب

بینـی   را پـیش  »اوراق صـکوك اجـاره  «شده آنان به دولت و شرکتهاي دولتی، در الیحه بودجه ساالنه، انتشـار   و بدهی قطعی

نامه اجرائـی نحـوه انتشـار اوراق صـکوك اجـاره، بازپرداخـت سـود و         آیین. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. نماید

ـانون، بـه پیشـنهاد       ربط، ظرف مدت سه تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهاي دولتی ذي ماه از تاریخ ابـالغ ایـن ق

ه      ری سازمان مدیریت و برنامه تصـویب   زي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران ـب

 .رسد هیأت وزیران می

ده در       اوراق صکوك اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشـان دهنـده مالکیـت مشـاع دارـن

 .منافع دارایی مورد اجاره باشد

ت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنـان را بـا بـدهی شـرکتهاي     در صورت درخواس -پ

شده  شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می .دولتی به آنها، تهاتر کند

 .داري کل کشور واریز کند را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 .باشد اساسی قابل اجراء می قانون) 44(چهارم  و  سیاستهاي کلی اصل چهل) د(بند ) 2( رعایت جزءحکم این بند با 

گانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکهـا اجـراء    دولت مجاز است احکام سه -1تبصره 

 .کند

قانون حمایـت  ) 13( زادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر مادهپرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آ -2تبصره 

هـاي مشـمول قـانون     از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت به اسـتثناي واگـذاري   04/12/13894از آزادگان مصوب 

ور ایثـارگران در  حسـاب دسـتگاه بنیـاد شـهید و امـ      قانون اساسی با تأیید ذي )44( راي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهاراج

 .اولویت قرار دارد

  

را در مـواردي  ) ها و مؤسسـات دولتـی   وزارتخانه(شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت  به دولت اجازه داده می -3ماده 

ی کـه بـه پیشـنهاد       باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبـق آیـین   این قانون می) 2(که واجد شرایط مذکور در ماده نامـه اجراـئ

متوقـف و محـدودیت خـروج مـدیران      1395رسد، تا پایـان سـال    وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می

 .اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهیهاي مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع کند

ن کارفرمـا و توقیـف ابـزار و    الخـروج نمـود   از ممنـوع  1395 ن اجتمـاعی مکلـف اسـت تـا پایـان سـال      سازمان تأمی -تبصره

 .آالت تولید و مواد اولیه خودداري کند ماشین

 

مواردي که بدهیهاي شرکتهاي دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بـوده اسـت و بـر اسـاس      -6ماده 

تخصصـی ناشـی از تعهـدات    حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شـرکتهاي مادر 



گذاري که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقـررات   هاي سرمایه دریافت تسهیالت براي اجراي طرحها و پروژه

قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقـررات  

ت منتقـل       قانونی مربوط وا دهی دوـل گذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیـأت وزیـران بـه ـب

 .گیرد این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می) 1( شود و طبق ماده می

ت، افـزایش         بدهیهاي انتقـال سرمایه دولت در شرکتهاي مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ  یافتـه موضـوع ایـن مـاده بـه دوـل

 .یابد می

ه کمیسـیون برنامـه و بودجـه و محاسـبات       گزارش اجراي این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی ـب

 .شود مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال می

 

 :سال االجراء شدن این قانون تا مدت سه کلیه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاریخ الزم -16ماده 

اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شـرکتهاي  %) 33(ساالنه حداقل سی و سه درصد  -الف

. باشد، واگذار کننـد  رکزي جمهوري اسالمی ایران مازاد میتشخیص شوراي پول و اعتبار و بانک م تابعه آنها درآمده است و به

ک       منظور از شرکتهاي تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ماـل

 .سهام آن باشند یا اکثریت اعضاي هیأت مدیره آن را تعیین کنند%) 50(درصد  بیش از پنجاه

دهنـد، بـه اسـتثناي     هاي غیربانکی انجـام مـی   ک خود و شرکتهاي تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتسهام تحت تمل -ب

بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتبـاري  » غیربانکی«تشخیص . تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند طرحهاي نیمه

 .ایران است اسالمی مهوريمرکزي ج و شرکتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک

ه مبلـغ       التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی مابه%) 100(معادل صددرصد  -1تبصره  هاي مازاد بانکهـاي دولتـی نسـبت ـب

داري کـل کشـور واریـز و جهـت      گـذاران، بـه خزانـه    هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعی سـپرده  قیمت دفتري و هزینه

وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سـود سـهم دولـت معـاف     . شود صیص داده میافزایش سرمایه همان بانک تخ

 .است

قانون اساسی مصـوب  ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  هاي کلی و قانون اجراي سیاست با رعایت سیاست -2تبصره 

هـاي مشـمول    کهـا و بیمـه  و اصالحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاري باقیمانده سـهام دولـت در بان   25/3/1387

ریـزي کشـور و    واگذاري مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه

هاي سنواتی به افزایش سرمایه بانکهاي دولتی اختصاص  رسد، در قالب بودجه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران می

 .یابد می

سـال مطـابق دسـتورالعملی کـه      ن ماده وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف اسـت ظـرف مـدت سـه    در اجراي ای -3تبصره

رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهاي دولتـی اقـدام    تصویب مجمع عمومی بانکها می به

 .کند

 


