
  

  

  

  

  

  

 کل کشور 1394در قانون بودجه سال  سازياحکام مرتبط با خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ) 3جزء (الف) تبصره(: 

و اصالحات 25/3/1387) قانون اساسی، مصوب 44هاي کلی اصل چهل و چهارم ( سیاست) قانون اجراي 3ماده (  ) بندهاي (الف) و (ب)1در راستاي اجراي تبصره (

الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و  کلیه سهام، سهم1394سازي تا پایان سال وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی بعدي آن

) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج 2دولت را در بنگاههاي گروههاي یک و دو ماده (برداري و مدیریت  بهره  الشرکه، حقوق مالکانه، حق سهم

هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و  برداري فعال و غیرفعال و نیز باطله برداري از کلیه معادن در حال بهره فارس و حقوق مالکانه وحق بهره

ویت از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصی و تعاونی با اولهاي دولتی  سازمان

  .) این قانون واریز نماید5جدول شماره ( 310502واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره  تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده

  

   3(ب) تبصره (جزء:( 

) قانون اساسی که مهلت 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست3اي موضوع بند (الف) ماده (هاي توسعهتمام سازمانگذاري نیمهطرحهاي سرمایه

  در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است. مقرر

  

  ) 3جزء (ج) تبصره:( 

) قانون 6) قانون اساسی و ماده (44هاي کلی اصل چهل و چهارم( شود بدهی خود به بخشهاي خصوصی و تعاونی را با رعایت بند (د) سیاست داده می به دولت اجازه

  .) این قانون پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید18) قانون اساسی از طریق جدول شماره (44( هاي کلی اصل چهل و چهارم اجراي سیاست

) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه 53گذاري تهاتري باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (وا

  بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

  

 ) 3) تبصره (دجزء:( 

  .سازي قابل تأمین و پرداخت است خصوصیها توسط سازمان  هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاري

  

 ) 3) تبصره (هـجزء:( 

  .هاي قبلی اقدام نماید نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري پس از تعیین تکلیف واگذاريوزارت امور اقتصادي و دارایی 

  

 ) 3) تبصره (وجزء:( 

و واگذارشده بـه صـورت    1394هاي غیرجاري و همچنین أخذ تسهیالت توسط بنگاههاي در حال واگذاري در سال  داراییبه منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و 

شود. سـازمان   سازي به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم می کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوي سازمان خصوصی

کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقـال زمـین و خریـد و فـروش و      ثبت اسناد و امالك

  .سازي انجام دهد اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی

خصوصی و دولتی، اعطاي هرگونه تسهیالت به شرکتهاي مذکور را مشروط  العمل اعالمی به بانکهايبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است طی دستور

  سازي نماید. به أخذ مجوز از سازمان خصوصی

  

  

  



 ) 3) تبصره (زجزء:( 

بینی شده  دوازدهم مالیات و سود سهام پیش قرار دارند مکلفند یک 1394) این قانون که در فهرست واگذاري سال 3تمامی شرکتهاي دولتی مندرج در پیوست شماره (

حساب سازي به  توسط سازمان خصوصی ) این قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابالغ قرارداد انتقال سهام3در بودجه شرکت در پیوست شماره (

) این قانون 5جدول شماره ( 130101و  110102 ماهه به حساب ردیفهاي درآمدي داري کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه داري کل کشور واریز کنند. خزانه خزانه

  .کند منظور می

  

 ) 3جزء (ل) تبصره:( 

) قانون برنامه سوم توسعه 19زمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند (الف) ماده (مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و سا

) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 8و بند (ج) ماده ( 17/1/1379اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (هاي قبل از ابالغ قانون اجراي سیاستبابت واگذاري 11/6/1383اسالمی ایران مصوب 

گذاري در الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و براي سرمایه) ریال از محل فروش اموال، سهام، سهم3،300،000،000،000میلیارد (

  شود.ربط واریز میهاي نوین با فناوري پیشرفته و تکمیل طرحهاي نیمه تمام به حساب سازمان ذيمناطق کمتر توسعه یافته و حوزه

مالی خارجی شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیالت ریالی و ارزي در قالب تسهیالت تأمین به سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران اجازه داده می

گذاري تبدیل گاز طبیعی به (فاینانس)، بیع متقابل (باي بک)، خرید محصول (باي پروداکت) و سایر روشهاي تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایه

هاي پایین دستی توسط بخش خصوصی گذاريه سرمایهفرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمین

  فراهم شود.

  

 ) 3) تبصره (مجزء:( 

هاي مشمول ) ریال وجوه حاصل از واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه5،000،000،000،000شود تا سقف پنج هزار میلیارد (به دولت اجازه داده می

رسد، ریزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران میویب وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهواگذاري را مطابق دستورالعملی که به تص

) قانون اساسی، به افزایش سرمایه 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اساسی و قانون اجراي سیاست44هاي کلی اصل چهل و چهارم (با رعایت سیاست

  اختصاص دهد.بانکهاي دولتی 

  

 ) 3جزء (ف) تبصره:( 

برداري از معادن مربوط به انتقال الشرکه، اموال، شرکتها و حقوق بهرهشود معادل سهام، سهمسازي) اجازه داده میبه وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان خصوصی

هاي امور اقتصادي و دارایی مورد توافق وزارتخانه 1392تا  1389ین بودجه سالهاي صندوق بازنشستگی فوالد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که بر اساس قوان

  به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه نماید. 1394و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاري آن منعقد نگردیده است را در سال 

) این قانون به عنوان تنخواه به صندوق 18) ریال از محل جدول شماره (10،000،000،000،000هزار میلیارد (شود نسبت به اختصاص ده به دولت اجازه داده می

  تسویه شود. 1394مذکور براي جبران عدم تحقق منابع این تبصره استفاده کند، به نحوي که حداکثر تا پایان سال 

  

  

  



  جداول مربوطه:      

  1394بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال  اي و واگذاري هیسرماهاي  درآمدها، واگذاري دارایی - 5جدول شماره 

  "ارقام به میلیون ریال"              

  جمع کل  اختصاصی  عمومی

شماره 

بند طبقه

  ي

  جمع کل  استانی  ملی  جمع  استانی  ملی  جمع  استانی  ملی  عنوان

  64،201 0  64،201 0 0 0  64،201  0  64،201  تسهیالت سایر بانکها و منابع خارجیوصولی از محل   210202

  3،541،027 0  3،541،027 0 0 0  3،541،027 0  3،541،027  بند چهارم: منابع حاصل از دریافت اصل وامها  310400

  29،688 0  29،688 0 0 0  29،688 0  29،688  منابع حاصل از دریافت اصل وامهاي خارجی دولت   310401

 -منابع حاصل از دریافت اصل وامهاي داخلی دولت  310402

  قانون برنامه و بودجه 32موضوع ماده 
2،711،339  0 2،711،339  0 0 0 2،711،339  0 2،711،339  

دریافت وامهاي داخلی دولت از شرکتهاي آب، برق، آب و   310403

فاضالب، مخابرات، نفت و گاز بابت بدهی نیروهاي مسلح 

  1خرجی)- قانون برنامه و بودجه (جمعی 32موضوع ماده  –

800،000  0 800،000  0 0 0 800،000  0 800،000  

  175،000،000 0  175،000،000 0 0 0  175،000،000 0  175،000،000  بند پنجم: منابع حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتی  310500

  145،000،000 0  145،000،000 0 0 0  145،000،000 0  145،000،000  منابع حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتی  310501

الشرکه، اموال،  منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم  310502

هاي متعلق به دولت و  ها، و حقوق مالی و نیروگاه دارایی

  هعابتموسسات و شرکتهاي دولتی وابسته و 

30،000،000  0 30،000،000  0 0 0 30،000،000  0 30،000،000  

  9،678،309 0  9،678،309 0 0 0  9،678،309 0  9،678،309  بند ششم: منابع حاصل از برگشتی پرداختهاي سالهاي قبل  310600

  7،178،309 0  7،178،309 0 0 0  7،178،309 0  7،178،309  منابع حاصل از برگشتی پرداختهاي سالهاي قبل  310601

(وجوه  ییتسهیالت اعطامنابع حاصل از برگشتی از محل   310602

  1اداره شده)
1،500،000  0 1،500،000  0 0 0 1،500،000  0 1،500،000  

  1،000،000 0  1،000،000 0 0 0  1،000،000 0  1،000،000  واریز وجوه اداره شده نزد بانکها  310605

  8،550،000 0 8،550،000 0 0 0  8،550،000 0 8،550،000  ملی توسعه استفاده از صندوق از بند هفتم: منابع حاصل   310700

ملی براي افزایش  منابع حاصل از استفاده صندوق توسعه  310704

  وآوري و شکوفاییسرمایه صندوق ن
8،550،000 0 8،550،000  0 0 0 8،550،000 0 8،550،000  

  5،000،000 0  5،000،000 0 0 0  5،000،000 0  5،000،000  ها بند هشتم: منابع حاصل از سایر واگذاري  310800

  5،000،000 0  5،000،000 0 0 0  5،000،000 0  5،000،000  ها ها و بیمه واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانک  310801

  673،577،286  658،337،253  2،015،240،033  429،963،635  7،285،000  422،678،635  2،243،613،651  651،052،253  1،592،561،398  جمع



  ) قانون اساسی44هاي کلی اصل ( ) قانون اجراي سیاست29ماده (): اعتبارات موضوع 13(  جدول شماره

 "ارقام به میلیون ریال"                                                                                                                                                                                                                                                                    

  اي هزینه  شرح  ردیف

تملک 

هاي  دارایی

  اي سرمایه

  محل تأمین  جمع

  127،800،000  27،800،000  100،000،000  )29ماده  1هاي مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی (موضوع بند  ایجاد خود اتکائی براي خانواده  1
 131500و  129600هاي  و اعتبارت ردیف 154000ردیف  7و  5،4اي اجزاء  اعتبارات هزینه

  8جدول شماره  101000ردیف  6و جزء  7جدول شماره 

2  
 هاي فراگیر ملی به منظور فقر زدایی %) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی30اختصاصی سی درصد (

  )29ماده  2ها (موضوع بندهاي  و ارائه تسهیالت براي تقویت تعاونی
  8جدول شماره  101000ردیف  3و  1اعتبارات اجزاء   5،000،000  0  5،000،000

3  

هاي اقتصادي غیر  ها و نوسازي و بهسازي بنگاه اعطاي تسهیالت (وجوه اداره شده) براي تقویت تعاونی

هاي غیر دولتی در توسعه مناطق  ار شده و نیز براي سرمایه گذاري بخشهاي واگذ دولتی با اولویت بنگاه

  )29ماده  4کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون (موضوع بند 

  154000ردیف  1جزء  40534و برنامه  8جدول شماره  101000ردیف  2اعتبارات جزء   700،000  0  700،000

  9جدول شماره  550000ردیف  1و جزء  8جدول شماره  101000ردیف  7اعتبارات جزء   2،500،000  2،500،000  0  )29ماده  3اولویت مناطق کمتر توسعه یافته (موضوع بند ایجاد زیر بناهاي اقتصادي با   4

5  
% به منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه 49هاي غیر دولتی تا سقف  هاي دولتی با بخش مشارکت

  )29ماده  5یافته (موضوع بند 
  9جدول شماره  520000ردیف  6جزء   1،000،000  500،000  500،000

٧،٠٠٠،٠٠  0  )29ماده  6هاي دولتی (موضوع بند  هاي نیمه تمام شرکت تکمیل طرح  6
٠ 

  8جدول شماره  101000ردیف  4اعتبار جزء  ٧،٠٠٠،٠٠٠

  8جدول شماره  101000ردیف  8اعتبار جزء   500،000 0 500،000  )29ماده  7پرخطر (موضوع بند  هاي نوین با فناوري پیشرفته و ایفاي وظایف حاکمیتی دولت در حوزه  7

  8جدول شماره  101000ردیف  5اعتبار جزء   500،000 0 500،000  )29ماده  8ها براي و.اگذاري (موضوع بند  بازسازي ساختاري، تعدیل نیروي انسانی و آماده سازي بنگاه  8

    145،000،000  37،800،000  107،200،000  جمع کل

  کل کشور قابل تأمین خواهد بود. 1394بینی شده در قانون بودجه سال  این جدول از محل سایر منابع پیش 7و  5،4،3،1بینی شده براي واگذاري شرکتهاي دولتی، اعتبارات مندرج در بندهاي  در صورت عدم تحقق پیش

  



 الشرکه دولت و سهم  اعتبارات موضوع واگذاري سهام): توزیع 18( جدول شماره 

  مصوب مجلس  الیحه بودجه  عنوان  ردیف

  1،560،000  1،560،000  مطالبات خانواده معظم شهدا، پاداش پایان خدمت و سایر مطالبات رد دیون  1

  2،270،000  2،270،000  قانون خدمت رسانی ایثارگران  2

  420،000  420،000  خدمات رسانی ایثارگران) قانون جامع 38موضوع تبصره ماده (  3

  140،000  140،000  رزمندگان معسر (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح)  4

  220،000  220،000  )15هزینه تحصیلی و آموزش مصادیق ایثارگري مصرح در تبصره (  5

  340،000  340،000  هاي درمانی مصادیق ایثارگري هزینه  6

  2،000،000  2،000،000  رضوي، حرم حضرت معصومه (ص)، آستان مقدس احمدي و محمدي (ع) و حرم جمکرانمطالبات آستان قدس   7

  2،500،000  2،500،000  مطالبات تأمین اجتماعی براي پرداخت به بازنشستگان  8

  1،000،000  1،000،000  پرداخت مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان  9

  560،000  560،000  توسعه بخش کشاورزيهاي حمایت از  افزایش سرمایه صندوق  10

  2،000،000  2،000،000  )19) با اولویت مناطق محروم (موضوع جدول 215اي داراي مجوز کمیسیون ماده ( هاي تملک دارائیهاي سرمایه اعتبار موضوع اجراي طرح  11

  13،350،000  15،000،000  هاي روستایی  خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه 50هاي روستایی باالي  خانوار، آسفالت راه 20هاي آبرسانی باالي  خانوار، تکمیل طرح 100هاي عادي روستایی باالي  تکمیل طرح  12

  40،000  40،000  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیۀ بیمه قالیبافان  13

  50،000  50،000  ساز هاي حمایت و بازنشستگی آینده رد دیون صندوق  14

  900،000  900،000  معوقات و دیون نهاد ریاست جمهوريتعهدات،   15

  2،150،000  1،000،000  صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات  16

  500،000  0  هی مقاومت بسیج و سالن ورزشی صالحین احداص حوزه  17

  30،000،000  30،000،000  جمع

  



  اي و مالی هاي سرمایه بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاري دارائی

  به میلیون ریالمبالغ                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

  عنوان  بندي شماره طبقه
مبلغ مندرج در 

  الیحه
  مصوب مجلس

  1،500،000  0  )2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (69موضوع بند (ب) ماده ( –عوارض خرده فروشی سیگار   160155

  522،386،817  695،779،951  خام منابع حاصل از ارزش نفت  210101

  2،000،000  0  هاي ناشی از عوامل طبیعی و غیر طبیعی متروکه سیلمفروشی اراضی   210202

  1،000،000  0  الشرکه شرکتهاي دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزي فروش سهام و سهم  210503

  34،200،000  0  یه دفاعیمنابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بن  310705

  


