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 توسعه چهارم برنامه قانون از موادي اصالح قانون
 اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 چهارم و چهل اصل کلی هايسیاست اجراء و ایران
 اساسی قانون

 بخش اول 



 

 

١١  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 
 
 
 
 
 
 

    
 

 :شود  می برده کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نونقا این در ـ 1 ماده

 فروشندگان، و خریداران آن در که شود  می اطالق مجازي یا جغرافیایی فضایی به :بازار ـ 1
 .کنند  می مبادله را نزدیک جانشین یا مشابه خدمات و کاالها

 .گیرد  قرار استفاده و مبادله مورد تواند  می که غیرمنقول یا و منقول  هرشیء :کاال ـ 2

 .نیست تفکیک قابل آن تولید یندآفر از آن از استفاده که غیرملموسی محصول :خدمت ـ 3

 داراي کـه   آن از اعـم  کند،می فعالیت خدمت یا کاال تولید در که اقتصادي واحد :بنگاه ـ 4
 .باشد حقیقی یا حقوقی شخصیت

 شـده  تشـکیل  مـورد  سـب ح خـاص  قانون یا تجارت قانون رعایت با که حقوقی شخص :شرکت ـ 5
 .باشد

 تعیین اختیار اساسنامه طبق آن دارنده که شرکت یک سهام از میزانی :مدیریتی سهام ـ 6
 .دارد شرکت مدیره هیأت در را عضو یک حداقل

 تعیـین  بـه  قـادر  آن دارنـده  کـه  آن براي نیاز مورد سهام میزان حداقل :کنترلی سهام ـ 7
  .باشد شرکت مدیره هیأت اعضاء اکثریت

  
  
  

  اول فصل
 فـاریــتع



 

 

١٢  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 جمهوري اقتصاد تعاونی بخش قانون رعایت با که است حقوقی شخص :تعاونی شرکت ـ 8
 تعاونی شرکتهاي قانون از موادي و اسالمی شوراي مجلس 1370 مصوب ایران اسالمی
 نـوع  این. باشد شده تشکیل ها آن بعدي اصالحات و است نشده نسخ که 1350 مصوب
  .شود  می نامیده نیز متعارف تعاونی شرکت

 و تجـارت  قانون رعایت با که است عام سهامی شرکت نوعی :عام سهامی تعاونی تشرک ـ 9
 .باشد شده تشکیل قانون این در مذکور هاي محدودیت

 فقرزدایی براي که است عام سهامی یا متعارف تعاونی نوعی :ملی فراگیر تعاونی شرکتـ  10
 آزاد تعـاونی  ایـن  در افـراد  سـایر  عضویت. شود  می تشکیل درآمدي پائین دهک سه از

 پـائین  دهک سه از باید آن اعضاء%) 70( درصد هفتاد حداقل تشکیل بدو در ولی است
 .باشند درآمدي

 مسـتقل  فروشـنده  و خریـدار  تولیدکننده، تعدادي آن در که بازار در وضعیتی :رقابتـ  11
 از یـک  هـیچ  که طوري به کنند،  می فعالیت خدمت یا کاال فروش یا و خرید تولید، براي
 باشـند  نداشـته  بازار در را قیمت تعیین قدرت فروشندگان و خریداران دکنندگان،تولی
 .باشد نداشته وجود محدودیتی آن از خروج یا بازار به ها بنگاه ورود براي یا

 و خریـدار  کننده، تولید شرکت یا بنگاه چند یا یک سهم که بازار در وضعیتی :انحصارـ  12
 را مقـدار  یا و قیمت تعیین قدرت که باشد یزانیم به بازار تقاضاي و عرضه از فروشنده

 محـدودیت  بـا  آن از خـروج  یـا  بـازار  به جدید يها بنگاه ورود یا باشد، داشته بازار در
 .باشد مواجه

 متوسـط،  هزینـه  بـودن  نزولـی  دلیل به بنگاه یک که بازار از وضعیتی :طبیعی انحصارـ  13
 بـه  قـادر  قیمـت  آن با دیگري نگاهب که کند عرضه قیمتی به را خدمت یا کاال تواند  می
 .نباشد بازار در فعالیت ادامه یا ورود

 یـا  و کاال خرید یا و فروش تولید، قانون، موجب به که بازار از وضعیتی :قانونی انحصارـ  14
 .گیرد  می قرار معین بنگاه چند یا یک انحصار در خاص خدمت



 

 

١٣  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 مقـدار  قیمـت،  تعیـین  توانـایی  آن در کـه  بازار در وضعیتی :مسلط اقتصادي وضعیتـ  15
 حقیقی شخص چند یا یک اختیار در قرارداد شرایط یا خدمت یا کاال تقاضاي یا عرضه

 .گیرد قرار حقوقی یا و

 خـود،  حقـوقی  شخصـیت  محـو  ضـمن  شـرکت،  چنـد  آن براسـاس  که اقدامی :ادغام ـ 16
 جـذب  دیگري حقوقی شخصیت در یا دهند تشکیل جدیدي و واحد حقوقی شخصیت

 .شوند

 چند یا دو خود حقوقی شخصیت محو ضمن شرکت یک آن براساس که دامیاق :تجزیهـ  17
 .دهد تشکیل جدید حقوقی شخصیت

 از قسـمتی  یـا  تمام تملک طریق از که شرکتی یا بنگاه :کننده کنترل شرکت یا بنگاه ـ  18
 شرکتهاي یا ها بنگاه اقتصادي فعالیتهاي دیگر، طرق از یا و مدیریت یا سرمایه یا سهام
 .کند  می کنترل بازار یک در را دیگر

 هـر  یـا  مشـابه  عنـاوین  داراي افراد و عامل مدیر مدیره، هیأت اعضاء :شرکت مدیران ـ  19
 اساسـنامه  یـا  و قانون موجب به شرکت، در گیري تصمیم مسؤولیت که دیگري شخص

 .باشد شده واگذار ها آن به قانونی صالح ذي مراجع یا و دادگاه حکم موجب به یا ، آن

 عموم، به اضرار اقتصاد، در افساد احتکار، انحصار، موجب که مواردي :رقابت در اخالل ـ  20
 مهـارت  کاهش خاص، يها گروه و افراد دست در ثروت تداول و تمرکز به شدن منتهی

  .شود کشور بر بیگانه اقتصادي سلطه یا و جامعه در ابتکار و
  
  
  
  
  
  





 

 

١٥  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 یا و کاالها فروش یا و خرید تولید، شامل ایران اسالمی جمهوري در اقتصادي فعالیتهاي ـ2ماده
 :شود  می تقسیم زیر گروه سه به خدمات

 .ماده این سه و دو گروه در مذکور موارد جز به اقتصادي فعالیتهاي تمامی )یک گروه

 مـوارد  جز به اساسی قانون) 44( چهارم و چهل درصدراصل مذکور اقتصادي فعالیتهاي )دو گروه
 .ماده این سه گروه در مذکور

 :از عبارتند گروه این مشمول يها شرکت و مؤسسات فعالیتها، )سه گروه

 ،)فرکانس( بسامد واگذاري امور و مخابراتی مادر هاي شبکه -1

 پستی، پایه خدمات توزیع مدیریت و مبادالت و تجزیه اصلی هاي شبکه -2

 مسلح، نیروهاي کل فرماندهی یصتشخ به امنیتی و  انتظامی ، نظامی ضروري یا محرمانه تولیدات -3

 گاز، و خام نفت تولید و استخراج يها شرکت و ایران نفت ملی شرکت -4

 گاز، و نفت معادن -5

 معـدن،  و صـنعت  بانـک  سـپه،  بانـک  ایران، ملی بانک ایران، اسالمی جمهوري مرکزي بانک -6
 تعاون، توسعه بانک و مسکن بانک کشاورزي، بانک صادرات، توسعه بانک

 ایران، بیمه شرکت و مرکزي بیمه -7

   دوم فصل
 يها بخش از یک هر هايفعالیت قلمرو
 خصوصی و تعاونی دولتی،



 

 

١٦  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

  برق، انتقال اصلی هاي شبکه -8
 ایران، اسالمی جمهوري کشتیرانی و بنادر سازمان و کشوري هواپیمایی سازمان -9

 آبرسانی، بزرگ هاي شبکه و سدها - 10

 تلویزیون، و رادیو - 11

 سـه  از یـک  هر با ماده این موضوع اقتصادي يها بنگاه و فعالیتها بندي طبقه و انطباق تشخیص،
 در و رسـد   می وزیران هیأت تصویب به ماه شش ظرف دارایی و  اموراقتصادي وزارت پیشنهاد به گروه
 .برسد مسلح نیروهاي کل فرماندهی تصویب به باید وزیران هیأت مصوبه سه، گروه) 3( بند مورد

 :شود  می تعیین زیر شرح به دولت اقتصادي فعالیتهاي قلمرو ـ3ماده

 کـه  اقتصـادي  يهـا  بنگـاه  از دسـته  آن در دولـت  براي مدیریت و يگذار سرمایه مالکیت، ـ الف
 هـاي  دارایی تملک يها طرح از اعم است، قانون این) 2( مادة یک گروه مشمول ها آن فعالیت موضوع
 بخـش  و تعـاونی  و خصوصـی  يها بخش با مشارکت دولتی، شرکت یا و مؤسسه تأسیس اي، سرمایه
 .است ممنوع یزانهرم وبه هرنحو به دولتی،غیر عمومی

 حقـوق  الشـرکه،  سهم و سهام از ناشی تقدم حق الشرکه، سهم سهم، است مکلف دولت ـ1تبصره
 کـه  غیردولتـی  و دولتـی  مؤسسات و ها بنگاه ، شرکتها در را خود مدیریت و برداري بهره حق ، مالکانه
 توسـعه  چهـارم  برنامـه  قـانون  پایان تا است، قانون این) 2( مادة یک گروه جزء ها آن فعالیت موضوع

ــه ایــران اســالمی جمهــوري فرهنگــی و اجتمــاعی اقتصــادي، ــا بخــش ب ــاونی خصوصــی، يه  و تع
 .نماید واگذار غیردولتی عمومی

) 2( مـاده  یـک  گـروه  به مربوط يها بنگاه در دولت مدیریت و مشارکت مالکیت، تداوم ـ2تبصره
 اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی تصادي،اق توسعه چهارم برنامه قانون انقضاء از بعد و قانون این

 بـراي  و اسـالمی  شوراي مجلس تصویب و دولت پیشنهاد با تنها ضروري موارد در فعالیت شروع یا و 
 .است مجاز معین مدت



 

 

١٧  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 دولـت  پرخطـر،  صنایع و نوین هايفناوري زمینه در یا و یافته توسعه کمتر مناطق در ـ3تبصره
 و گسترش سازمان مانند اي توسعه يها سازمان طریق از) 2( ماده یک گروه فعالیتهاي براي تواند می

 گـذاري  سرمایه مشترکاً دولتی غیر يها بخش با%) 49( درصد ونه چهل سقف تا ایران صنایع نوسازي
 از پـس  سـال  سه ظرف حداکثر جدید بنگاه در را دولتی سهام است مکلف دولت موارد دراین. کند
 .کند واگذار ولتید غیر بخش به برداري بهره

 هـر  در دولتـی  يهـا  بنگـاه  سـهام  مجموع ارزش از%) 80( درصد هشتاد است مکلف دولت ـ ب
 تعاونی خصوصی، يها بخش به را آهن راه و راه استثناء به قانون این) 2( ماده دو گروه مشمول عالیت

 .نماید واگذار غیردولتی عمومی و

 گروه ايـهفعالیت در یــدولت شـبخ بهینه مـسه ظــحف منظور هـب است مجاز دولت ـ1تبصره
 و رشـد  و اجتمـاعی  عـدالت  کشور، استقالل دولت، حاکمیت حفظ به توجه با قانون این) 2( ماده دو

 ایـن  ارزش%) 20( درصـد  بیسـت  از دولـت  سهم که نماید گذاريسرمایه میزانی به اقتصادي توسعه
 .نباشد بیشتر بازار در هافعالیت

 بهینـه  سـهم . هسـتند  آهـن  راه و راه زمینـه  در فعالیت به مجاز غیردولتی ياه بخش ـ2تبصره
 بـه  کـه  بـود  خواهـد  اي نامـه  آئین مطابق آهن راه و راه هايفعالیت در غیردولتی و دولتی يها بخش 

 اجـراء  عـالی  شوراي تصویب به دارایی و اقتصادي امور وزارت و ترابري و راه وزارت مشترك پیشنهاد
 .رسید خواهد اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل یکل سیاستهاي

 گنـدم  مانند اساسی کاالهاي تأمین به نسبت بحران با مقابله درحد است مکلف دولت ـ3تبصره
 .بیندیشد را الزم تمهیدات معین، مدت براي سوخت و

 ایـن ) 2(  مـادة  سه گروه مشمول يها بنگاه و هافعالیت در مدیریت و مالکیت گذاري، سرمایه ـ ج
 .است دولت اختیار در منحصراً قانون

 غیردولتـی  يهـا  بخـش  يهـا  بنگـاه  از مدیریتی و مهندسی فنی، مالی، خدمات خرید ـ1تبصره
 طبـق  دولـت %) 100(  صددرصـد  مالکیـت  حفظ شرط به قانون این) 2( ماده سه گروه درفعالیتهاي



 

 

١٨  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 همـاهنگی  بـا  دارایـی  و ادياقتصـ  امـور  وزارت پیشـنهاد  بـه  مـاه  شـش  مـدت  ظرف که اينامه آئین
 .است مجاز رسد، می وزیران هیأت تصویب به ربط ذي يها دستگاه

 حـداکثر  امنیتی و مسلح نیروهاي امنیتی و  انتظامی ، نظامی خدمات و کاالها به مربوط نامه آئین
 فرماندهی به تصویب جهت و تهیه مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت توسط ماه سه مدت ظرف
 .شد خواهد تقدیم مسلح نیروهاي کل

 نیسـت  قانون این مشمول فرهنگ و تحقیقات و آموزش سالمت، هايحوزه هايفعالیت ـ2تبصره
 بخـش  بـه  واگـذاري  هرگونـه  همچنـین  و غیردولتـی  و دولتـی  يهـا  بخـش  توسط توسعه هرگونه و

 بـه  قـانون  این ابالغ از سال یک مدت ظرف که بود خواهد اي الیحه مطابق ها حوزه این در غیردولتی
 .رسد می اسالمی شوراي مجلس تصویب

 : شود می تعیین زیر شرح به غیردولتی بخش اقتصادي هايفعالیت قلمرو ـ4ماده

 در منحصراً قانون این) 2( مادة یک گروه هايفعالیت در مدیریت و مالکیت گذاري، سرمایه ـ الف
 .است غیردولتی بخش اختیار

 ایـن ) 3( مـاده ) الـف ( بند) 3( و) 2( هايتبصره رعایت با هافعالیت این در دولت ورود ـ تبصره
 .است مجاز قانون

 بـراي  قـانون  ایـن ) 2( مـاده  دو گـروه  هـاي فعالیـت  در مـدیریت  و مالکیت گذاري، سرمایه ـ ب
 .است مجاز غیردولتی عمومی مؤسسات و تعاونی خصوصی، يها بخش

 )2( ماده سه گروه مشمول موارد در غیردولتی  ومیعم و تعاونی و خصوصی يها بخش فعالیت ـ ج
 .است مجاز قانون این )3( ماده »ج« بند) 1( تبصره رعایت با قانون این

 قبل که پولی واسطه يها بنگاه سایر و اعتباري و مالی مؤسسات و دولتی غیر هايبانک ـ  5ماده
 شود می واگذار ها آن سهام که دولتی هايبانک و شوند  می یا شده تأسیس قانون این تصویب از بعد و

 مجـاز  سـقف . هسـتند  فعالیـت  بـه  مجاز عام   سهامی  تعاونی و عام   سهامی  هايشرکت قالب در صرفاً
 هـر  یـا  عـام   سهامی تعاونی یا عام   سهامی  شرکت هر براي غیرمستقیم یا مستقیم طور به سهام تملک



 

 

١٩  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 حقـوقی  اشـخاص  سایر و حقیقی اشخاص براي و %)10(  درصد ده غیردولتی  عمومی نهاد و مؤسسه
 از یـک  هـر  توسـط  مـاده  این در مجاز هاي سقف از بیش معامالت. شود می تعیین%) 5( درصد پنج

 حکم این مشمول نیز ارث طریق از مجاز سهم سقف افزایش. است األثر ملغی و باطل مذکور اشخاص
 صـدور  از پـس  ماه دو مدت ظرف سقف، بر ازادم فروش به ملزم ها آن قانونی اولیاء یا و وراث و است
 مدت ظرف باید دیگر طریق هر به سهام مجاز سـقف قهري افزایـش. بود خواهند وراثت حصر گواهی
 .یابد کاهش ماده این مجاز هاي سقف به ماه سه

 شـامل  هـا  آن خـانواده  اعضـاء  و ماده این موضوع يها بنگاه سهامدار حقیقی اشخاص ـ  1تبصره
 سـهام  هسـتند  مجـاز  سـقفی  تـا   منحصراً مادر و پدر خواهر، برادر، آنان، همسران و زندانفر همسر،
 .کنند تعیین بنگاه این در را مدیره هیأت عضو یک از بیش مشترکاً نتوانند که باشند داشته

 رسـد،   می اعتبار و پول شوراي تأیید به که مرکزي بانک پیشنهاد با است مکلف دولت ـ  2تبصره
 ایـن  موضـوع  يها بنگاه اداره و تأسیس نحوه خصوص در ماه سه مهلت ظرف را الزم قانونی اقدامات
 .رساند انجام به ماده

 تصویب تاریخ از سال یک ظرف موظفند قانون این موضوع موجود دولتیغیر يها بنگاه -3تبصره
 .دهند تطبیق ماده این شرایط با را خود قانون این

 امـر  بـه  منحصـراً  که اي الحسنه قرض هاي صندوق و  الحسنه قرض اعتباري هاي تعاونی ـ  4تبصره
 .باشند  می خود مقررات تابع و بوده مستثنی ماده این شمول از پردازند،  می الحسنه قرض

 و 1366 مصـوب  عمـومی  محاسبات قانون) 5( ماده موضوع غیردولتی  عمومی مؤسسات ـ  6ماده
 مجموعـاً  غیرمسـتقیم  و مستقیم مالکیت حق هاآن تهوابس و تابعه هايشرکت و آن بعدي اصالحات
 .دارند را خدمت یا و کاال هر بازار سهم%) 40( درصد چهل تا حداکثر

 سـهام  واگـذاري  طریـق  از هاشرکت و نهادها مؤسسات، این به دولت هاي بدهی تأدیه ـ  1تبصره
 .است مجاز قانون این در مقرر هاي سقف رعایت با تنها قانون این موضوع



 

 

٢٠  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 آن تبصـره  و مـاده  ایـن  اجـراء  حسـن  بـر  است موظف دارایی و اقتصادي امور وزارت ـ  2تبصره
 اصـل  کلـی  هـاي سیاسـت  اجراء عالی  شوراي به را آن مغایر، موارد مشاهده صورت در و کند نظارت
 .نماید اعالم تصمیم اتخاذ جهت) 44( چهارم و چهل

 اقتصـادي  هـاي فعالیـت  مجوز صدور و گذاري سرمایه امر در تسریع و تسهیل منظور به ـ  7ماده
 قـانون،  ایـن ) 86( مـاده  موضـوع  دولتی يهادستگاه مجاز، قلمروهاي در غیردولتی يهابخش براي

 تـا  نماینـد  اتخـاذ  ترتیبی موظفند صنفی هاي اتحادیه و مجامع و ها شهرداري شهر، اسالمی شوراهاي
 حـذف  رویکـرد  بـا  وکـار   کسـب  و گـذاري  رمایهسـ  مجوزهـاي  و ها پروانه صدور بر ناظر مقررات کلیه

 حـداکثر  اقتصـادي  هايفعالیت سازي شفاف و مجوزها دریافت شرایط تسهیل غیرضروري، مجوزهاي
 متقاضـی  پاسـخ  کـه  شـود  تدوین و تهیه اصالح، اي گونه به قانون این تصویب از پس ماه شش ظرف

 مثبت صورت در. شود داده کتباً بطر ذي مرجع توسط درخواست ثبت تاریخ از روز ده ظرف حداکثر
 هـاي هزینـه  صـورت  عنـداللزوم  و نیاز مورد مدارك فهرست است موظف ربط ذي مرجع پاسخ، بودن
 بـه  نیـاز  مـورد  وجـوه  واریـز  اسناد و کامل مدارك دریافت از پس و اعالم متقاضی به کتباً را قانونی
 قـرارداد  عقد یا مجوز پروانه، صدور ار،ک انجام به نسبت ماه یک ظرف حداکثر شده، اعالم يها حساب

 الـذکر  فوق ماه یک طی مجوز یا پروانه صدور مسؤول مراجع از هریک چنانچه. نماید اقدام متقاضی، با
 مـاه  یـک  حداکثر و بار یک براي استان گذاري سرمایه ستاد موافقت با نباشد، خود تعهد انجام به قادر
 .یافت خواهد فرصت دیگر

 و مسـتند  صـورت  به را علت است موظف ربط ذي مرجع پاسخ، بودن منفی رتصو در ـ  1تبصره
 .نماید اعالم متقاضی به مکتوب

 بـه  شـده  اعـالم  مـدت  پایان در ربط ذي مرجع چنانچه پاسخ، بودن مثبت صورت در ـ  2تبصره
 قـانع  دریـافتی  پاسـخ  از متقاضـی  چنانچه پاسخ، بودن منفی صورت در یا و ننماید عمل خود تعهد
 .است طرح قابل استان گذاري سرمایه ستاد در متقاضی اعتراض ودنش



 

 

٢١  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 يهـا  سـازمان  رؤسـاي  و وي ریزي برنامه معاون یا استاندار ریاست به استان گذاري سرمایه ستاد
 کـل  ادارات و دارایی و اقتصادي امور بازرگانی، اجتماعی، کاروامور کشاورزي، جهاد معادن، و صنایع
 پـانزده  مـدت  ظـرف  است مکلف ستاد این. شود  می تشکیل استان هر تزیس محیط حفاظت و تعاون
 در و رسـیدگی  ربـط  ذي يها دستگاه مقررات چهارچوب در موضوع به اعتراض، دریافت تاریخ از روز

 صـادر  را متقاضـی  تقاضـاي  بـه  رسـیدگی  تجدید دستور ستاد رئیس اعتراض، دانستن وارد صورت
 هیـأت،  چنانچـه . نمایـد   می معرفی ربط ذي اداري تخلفات هیأت به را متخلف افراد یا فرد و کند می

 قـانون ) 9( مـاده  بعـد  بـه  »د «بنـدهاي  در مقـرر  يها مجازات به نماید تأیید را افراد گونه این تخلف
 سوم دو حضور با ستاد جلسات. شد خواهند محکوم) 7/9/1372 مصوب( اداري تخلفات به رسیدگی
 .است معتبر حاضرین مطلق اکثریت رأي با نآ تصمیمات و دارد رسمیت اعضاء

 وي اعتـراض  به باشد داشته نیاز استانی فرا يها دستگاه موافقت به متقاضی طرح که مواردي در
 دارایـی  و  اقتصادي امور وزیر ریاست به الذکر فوق ربط ذي يها دستگاه معاونین از متشکل هیأتی در
 .شد خواهد یدگیرس تبصره این در مقرر ترتیب به وي معاون یا

 بـا  قـانون  ایـن  تصـویب  از ماه شش ظرف است موظف دارایی و اقتصادي امور وزارت ـ  3تبصره
 راهنمـاي  کتـاب  آن نظـایر  یـا  بـرداري  بهـره  یـا  کـاري  پروانـه  یا مجوز صدور مراجع کلیه همکاري
 سـهیل ت رویکـرد  بـا  بـار  یـک  مـاه  شش هر و منتشر را اقتصادي هاي فعالیت کلیه در گذاري سرمایه
 تنهـا  راهنمـا  کتـاب  ایـن . دهـد  قرار نظر تجدید مورد را آن ضروري، غیر مجوزهاي حذف و مقررات
 مجوز اعطاء براي ندارد حق مرجعی و نهاد هیچ. است گذاريسرمایه متقاضیان تکالیف تعیین مستند

 .کند مطالبه را آن در مصرح موارد از بیشتر شرایطی یا مدارك پروانه، یا

 شـرایط  تسـهیل  و زدایی مقررات بر نظارت مأمور را هیأتی است موظف جمهور یسرئ ـ  4تبصره
 تحقـق  کـه  مـواردي  براي است مکلف هیأت این. نماید اقتصادي هاي فعالیت  پروانه و مجوزها صدور
 .نماید وزیران هیأت تقدیم و تهیه را نظر مورد لوایح است، قوانین تغییر به محتاج اهداف این



 

 

٢٢  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 موظفنـد  کنند،می صادر اقتصادي فعالیت پروانه یا مجوز نحو هر به که مراجعی کلیه ـ  5تبصره
 کـه  را کـار  و کسب هر در فعال واحدهاي و صادره مجوزهاي به مربوط اطالعات بار یک ماه شش هر

 منتشـر  عمـوم  اطالع براي و داده قرار متقاضیان اختیار در دارد نیاز پروانه یا مجوز به هاآن به ورود
 .دنماین

 تصویب به ماه  سه مدت ظرف دارایی و  اموراقتصادي وزارت پیشنهاد به ماده این اجرائی نامه آئین
 .رسید خواهد وزیران هیأت

 ایـن ) 2( ماده دو و یک گروه اقتصادي فعالیت با دولتی يها بنگاه براي که امتیازي هر ـ  8ماده
 و تعاونی خصوصی، بخش در مشابه اقتصادي لیتفعا یا بنگاه براي اولویت با و عیناً شود،  مقرر قانون

 .شود گرفته درنظر باید غیردولتی  عمومی

 موضوع موجود امتیازات کلیه قانون این تصویب از پس ماه سه ظرف است مکلف دولت ـ  تبصره
  .دهد تعمیم یا کند لغو را ماده این
  
  
  



 

 

٢٣  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :دارد معمول را زیر اقدامات است موظف دولت ،1393 سال پایان

 سـازمان  کشـاورزي،  جهاد وزارت همکاري با تعاون وزارت توسط تعاون بخش توسعه سند ـ الف
 جمهـوري  مرکـزي  بانک بازرگانی، وزارت دارایی، و  اموراقتصادي وزارت کشور، ریزي برنامه و مدیریت
 سهم به نیل ارهايراهک مجموعه آن در که ایران اسالمی جمهوري مرکزي  تعاون  اطاق و ایران اسالمی
 به تصویب براي و تهیه باشد، شده تعیین ها دستگاه از یک هر مسؤولیت و%) 25( درصد پنج و بیست
 .گیرد قرار ساالنه هاي بودجه تدوین مبناي باید سند این. شود  می تقدیم وزیران  هیأت

 ــ  مالیاتها جز هب ـ را ییها مشوق غیردولتی بخش از حمایت براي دولت که مواردي کلیه در ـ ب
 .بود خواهد غیرتعاونی بخش از بیش%) 20( درصد بیست ها تعاونی براي حمایت این کند،  می ارائه

 انجـام  تعـاونی   هايشرکت در زیر هاي حمایت ماده، این »ب«  بند موضوع حمایت بر عالوه ـ ج
 :گرفت خواهد

ـ  تمـام  تـأمین  بـراي  الحسـنه  قـرض  تسهیالت پرداخت و بالعوض کمک -1  آورده از بخشـی  ای
 درآمـدي  اول دهـک  سه جزء حمایت این دریافت زمان در آن اعضاء که  تعاونی هايشرکت
 .باشند جامعه

  
  

  سوم فصل
 تعاون بخش توسعه سیاستهاي



 

 

٢٤  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 %).20( درصد بیست میزان  به تعاونی هر در شاغل اعضاء براي کارفرما سهم بیمه حق تخفیف -2

 .رایگان صورت به وزي،کارآم مهارت، کارآفرینی، آموزش وري، بهره ارتقاء به کمک مشاوره، ارائه -3

 انـدازي  راه بـراي  اولیه گذاري سرمایه هاي هزینه سایر و بانکی تسهیالت سود یارانه پرداخت -4
 .تعاونی شرکت

  .اراضی سازي آماده و تملک اطالعاتی، بانک اندازي راه طرح، تهیه مطالعات، انجام به کمک -5
 و فقرزدایـی  بـراي  فراگیرملـی  يها تعاونی و عام  سهامی تعاونی هايشرکت تشکیل به کمک ـ د
 .تخصصی تعاونی اتحادیه گسترش و ایجاد

 .تعاون يها اطاق توانمندسازي براي مالی حمایت ـ هـ

 حسـاب  محـل  از ریـال  میلیـارد  هزار پنج معادل اولیه سرمایه با تعاون توسعه بانک تأسیس ـ و
 .تعاون بخش اي سرمایه منابع تأمین براي دولت توسط ارزي  ذخیره

 و قـوانین  رعایـت  بـا  قـانون  ایـن  تصویب از پس ماه سه مدت ظرف حداکثر بانک این اساسنامه
 هیـأت  تصـویب  بـه  دارایی و اقتصادي امور وزارت و تعاون وزارت مشترك پیشنهاد با بانکی مقررات
 .بود خواهد مذکور بانک  عمومی مجمع رئیس تعاون وزیر. رسد می وزیران

 صـندوق  بـه  اساسـنامه  اصـالح  با تعاون توسعه بانک تأسـیس از پس تعـاون صندوق ـ  1تبصره
 .شود  می تبدیل شعبه، ایجاد حق داشتن بدون تعاون گذاري سرمایه ضمانت

 .شود  می واگذار تعاون توسعه بانک به آن انسانی نیروي و دارایی امکانات، کلیه با صندوق شعب

 وزیـر  تعـاون،  وزیـر  از تشـکل م کـارگروهی  توسـط  بانـک  و صـندوق  مـابین  فـی  حسـاب  تسـویه 
 از پـس  مـاه  سـه  حـداکثر  ظـرف  کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس دارایی،  و  اقتصادي امور

 .گردد  می انجام شعب واگذاري

 هـاي  کمـک  از بخشی تأمین براي تعاون توسعه بانک تقسیم قابل سود از دولت سهم ـ  2تبصره
 .شود  می صرف تعاون بخش به دولت



 

 

٢٥  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 اقشـار  بـه  مربوط هايحمایت سایر اختصاص از مانع ماده این در مذکور هايحمایت ـ  3تبصره
 .بود نخواهد آن نظایر و ایثارگران حمایتی، نهادهاي پوشش تحت افراد روستاییان، مثل خاص

 توانمنـد «  عنـوان  تحت مستقلی ردیف در ساالنه بودجه در ماده این اجراء براي الزم منـابع زـ
 .شد خواهد منظور »ها یتعاون سازي

 و هاتعاونی مدیریتی و اجرائی امور در دولت مداخله حذف جهت در است موظف تعاون وزارت ـ ح
 ماه شش ظرف ایران اسالمی جمهوري مرکزي تعاون اطاق همکاري با بخش، توسعه سیاستهاي بهبود
 لوایح و اقدام تعاونی بخش بر حاکم مقررات و قوانین در بازنگري به نسبت قانون، این تصویب از پس
 .نماید پیشنهاد وزیران هیأت به را نیاز مورد

 ســرمایه  افزایش هنگام یا تأسیس بدو در مجازند تعاونی هاي اتحادیه و ها شرکت کلیه ـ  10ماده
 کـل %) 35( وپـنج  سـی  تا حداکثر رأي اعمال امکان با را خود سهـام%) 49( درصد ونه چهل سقف تا

 رعایـت  و اعضـاء  حاکمیت نقض عدم شرط به نسبت همین به مدیره هیأت هاي یکرس تصدي و آراء
 اشـخاص  بـه  شـد  خواهد معین اساسنامه در که غیرعضو سهامدار هر رأي و سهم براي معین سقف

 حـاکم  مقررات رعایت با باید غیرایرانی اشخاص به فروش. نمایند واگذار غیرعضو حقوقی یا حقیـقی
 .باشد خارجی گذاري سرمایه بر

 در تخصصـی  تعـاونی  هـاي  اتحادیـه  تشـکیل  بـه  نسـبت  مجازنـد  تعـاونی  هايشرکت همچنین
» 2« تبصره رعایت بدون و 1350سال مصوب تعاونی هايشرکت قانون) 62( و) 61( مواد چهارچوب

 .نمایند اقدام 1370 مصوب ایران  اسالمی جمهوري اقتصاد تعاونی بخش قانون) 43( ماده

 میـزان  و اعضـاء  تعـداد  با متناسب اعضاء رأي میزان تعاونی هاياتحادیه واعان عمومی مجمع در
 .گردد  می تعیین اساسنامه وفق ها آن از تلفیقی یا اتحادیه با ها آن معامالت حجم یا سهام

 تجـارت  قـانون ) 129( مـاده  مشـمول  تعاونی هاياتحادیه و تعاونی هايشرکت مدیران معامالت
 .بود خواهد



 

 

٢٦  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 1366 مصوب مستقیم هاي مالیات قانون) 105( ماده به» 6« تبصره عنوان به زیر تنم ـ  11ماده
 :گردد  می الحاق آن بعدي اصالحات و

 هـاي  شـرکت  و متعارف تعاونی هاي اتحادیه و ها شرکت ابرازي مالیات مشمول درآمد ـ  6 تبصره
 .باشد  می ماده ینا موضوع نرخ از تخفیف  %)25( درصد وپنج بیست مشمول عام سهامی تعاونی

 هـاي  تعـاونی  توسـعه  و تشـکیل  منظـور  به را الزم تمهیدات است موظف تعاون وزارت ـ  12ماده
 :نماید نظارت آن اجراء حسن بر و داشته معمول زیر شرایط رعایت با عام سهامی

 فعالیـت  طـول  و تأسیس زمان در غیرمستقیم و مستقیم حقیقی، شخص هر سهم حداکثر -1
 .کند تجاوز شرکت سرمایه رصدد نیم از نباید

 یا فراگیرملی تعاونی شرکت خود هرگاه عام، سهامی تعاونی شرکت سهامدار حقوقی اشخاص -2
 اشخاص سایر. دارند را سهام%) 10( درصد ده مالکیت حق حداکثر باشند عام سهامی تعاونی
 پنج تمالکی حق حداکثر خود غیرمستقیم و مستقیم سهام داران تعداد با متناسب حقوقی
 .دارند را سهام از%) 5( درصد

 کمتـر  مناطق در قانون این مفاد رعایت با هاآن مجموع و دولتی حقوقی اشخاص از یک هر -3
 هـاي  فعالیـت %) 20( درصد بیست تا مناطق سایر در و%) 49( درصد ونه چهل تا یافته توسعه
 مؤسسـات . سـتند ه خـود  داخلـی  منـابع  از تعـاونی  با مشارکت به مجاز قانون این در مجاز

 مجاز%) 49(  درصد ونه چهل تا جمعاً و%) 20( درصد بیست تا یک هر نیز غیردولتی عمومی
 .هستند مشارکت به

 مستقیم دولتی هاي شرکت و غیردولتی عمومی مؤسسات و ها بنگاه مجموع سهم حال هر در -4
 درصـد  ونه چهل از نباید مدیره هیأت هاي کرسی در چه و سهام میزان در چه غیرمستقیم و
 .گردد بیشتر%) 49(



 

 

٢٧  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 استفاده خود تقدم حق از سهام داران برخی یا تمام که صورتی در سرمایه، افزایش زمان در -5
 .دارند تقدم سهام این خرید در شرکت غیرسهامدار کارکنان نکردند

 بـا  باشـد  بیشتر نفر پانصد از آن سهام داران تعداد که عام سهامی تعاونی در عمومی مجامع  -6
 انتخاب نماینده بلوك، طریق از مخیرند سهامداران از یک هر. شد خواهد برگزار بندي  كبلو

 نحوه خرد سهام داران حقوق رعایت براي. یابند حضور عمومی مجمع در مستقیماً یا و کنند
 امـور  وزارت و تعـاون  وزارت توسـط  مشـترکاً  کـه  شود  می تعیین اي نامه آئین در بندي بلوك

 .رسد  می وزیران هیأت تصویب به و پیشنهاد ییدارا و اقتصادي

 و شـرکت  سـهام  دفتـر  در ثبت به منوط آن انتقال و نقل یا تملک و بوده نام با سهام، کلیه -7
 سقف از نباید که است مدیره هیأت تشخیص به اساسنامه در مقرر سهام مالکیت سقف رعایت
 .بود خواهد بالاثر و باطل بند این حکم خالف بر توافقی هر. کند تجاوز ماده این در مقرر

 .درآیند تعاون يها اطاق عضویت به توانند  می عام سهامی تعاونی هاي شرکت -8

  
  





 

 

٢٩  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و بـازدهی  افـزایش  و دولتـی  هـاي  شـرکت  از مطلـوب  استفاده و ساماندهی منظور  به ـ  13ماده
 مانند  می باقی دولتی بخش در ونقان این) 3( ماده رعایت با که هایی شرکت مطلوب اداره و وري بهره
 :است مکلف دولت

 امور وزارت پیشنهاد به که را حاکمیتی وظایف اعمال و گذاري سیاست به مربوط امور کلیه ـ الف
 از قـانون  ایـن  تصـویب  تـاریخ  از سـال  دو طـی  شـود   مـی  تعیین دولت تصویب و دارایی و اقتصادي
 .کند محول ربط ذي تخصصی دولتی ؤسساتم و ها وزارتخانه به و منفک دولتی هاي شرکت

 قالـب  در مکتسبه حقوق رعایت با بند این موضوع هاي شرکت کارکنان وضعیت تبدیل ـ تبصره
 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به که بود خواهد اي نامه آئین

ـ  شـوند   مـی  تشـکیل  دولتی قانون این براساس یا و مانند  می باقی دولتی که هایی شرکت ـ ب  هب
 :کرد خواهند فعالیت قالب دو در صرفاً ها بیمه و ها بانک استثناي

 آن عمـومی  مجمع رئیس یا و دولت مستقیماً آن سهامدار که اصلی یا مادرتخصصی شرکت -1
 .است جمهور رئیس

 اصـلی  یـا  مادرتخصصـی  هـاي  شـرکت  هـا  آن سـهام داران  که فرعی یا عملیاتی هاي شرکت -2
 مجـاز  شـرطی  به ها شرکت این توسط دیگر هاي شرکت کتمل یا جدید شرکت تأسیس. هستند

  چهارم فصل
 دولتی هاي شرکت ساماندهی



 

 

٣٠  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

%) 100( صددرصـد  ثانیـاً  و باشـد  کـرده  تعیین ها آن براي قانون که اي محدوده در اوالً که است
 .درآید دولت تملک به یا بوده دولتی شده تملک یا تأسیس هايشرکت سهام

 در فقـط  دولتـی  ايهـ شـرکت  سـایر  در دولتـی  شرکت هر گذاري سرمایه و مشارکت ـ  1تبصره
 باشـد  مرتبط گذار سرمایه شرکت فعالیت با پذیر سرمایه شرکت فعالیت موضوع که است مجاز صورتی

 هـاي شـرکت  و هـا  بیمـه  اعتباري، مؤسسات ها،بانک شامل حکم این. کند صادر را آن جواز دولت و
 .شود  نمی ها آن گذاري سرمایه

 و تجـاري  هـاي بانک توسط اقتصادي يها بنگاه سایر سهام مالکیت چگونگی و میزان ـ  2تبصره
 هـر  در ولـی  رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به اعتبار و پول شوراي پیشنهاد به دولتی تخصصی
 بـانکی  منابع اختصاص در که باشد اي گونه به نباید دیگر يها بنگاه در هابانک گذاري سرمایه صورت

 .نماید ایجاد خللی تسهیالت، متقاضیان به

 پیشنهاد با تنها دولتی هايشرکت کشور از خارج شعب و دفاتر فعالیت تداوم و افتتاح ـ 3بصرهت
 وزیران  هیأت تصویب و کشور  ریزي برنامه و مدیریت  سازمان و دارایی و  اموراقتصادي وزارت مشترك
 .هستند مستثنی حکم این شمول از دولتی هاي بیمه و هابانک. است مجاز

 دولتی يها بنگاه اساسنامه تصویب و تغییر که نماید اتخاذ ترتیباتی است مکلف دولت ـ 4تبصره
 مراجـع  تصـویب  بـه  گیرند  می قرار واگذاري جریان در قانون این مفاد اساس بر که دولت به وابسته و

 .برسد صالح ذي

 و مـاده  ایـن  موضـوع  بـا  مغـایر  هـاي  العمـل  دسـتور  و ها نامه آئین است موظف دولت ـ  5تبصره
 .نماید اعالم االثر ملغی را آن هاي تبصره

 سـال  پایـان  تـا  حـداکثر  کـه  گیرد انجام نحوي به باید دولت توسط واگذاري عملیات ـ  14ماده
 .یابد خاتمه ها واگذاري کلیه 1393

 صـنفی  يهـا  انجمـن  تأسـیس  هـاي  زمینـه  مـاه  شش ظرف حداکثر است موظف دولت ـ 15ماده
 و صـنفی  مقررات تحقق براي ها انجمن این. نماید فراهم نهاد مردم يها سازمان صورت به را اي حرفه



 

 

٣١  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

. نماینـد  مـی  فعالیـت  مـرتبط  هاي رشته در تکنولوژي و علمی توسعه و اي حرفه اخالق اصول اي، حرفه
 اخـذ  مشورتی نظر هاانجمن این از مقررات و ضوابط اصالح و تدوین در موظفند اجرائی يها دستگاه
 .نمایند

 يهـا  بنگـاه  در تولید استمرار و اشتغال سطح حفظ انسانی، نیروي از حمایت منظور به ـ 16ماده
 برابـر  در واگـذاري،  از پیش را شرکت هر کارکنان کلیه است مکلف واگذاري هیأت واگذاري، مشمول
 :دهد انجام را زیر اقدامات تناسب به و نماید بیمه بیکاري

 مصوب صنایع نوسازي و بازسازي قانون) 10( و) 9( مواد براساس موعد از پیش بازنشستگی  -1
 .گردد  می تمدید 1393 سال پایان تا ها بنگاه این براي که 26/10/1385

 .توافق اساس بر بازخرید  -2

 و ثبـت  واگـذاري  سـند  در را واگذاري قابل شرکت هر کارکنان تعداد فوق، اقدامات از پس  -3
 حـق  سال پنج تا شده واگذار کتهايشر مدیران که بگنجاند واگذاري شرایط در را شرط این

 .ندارند را خویش کارکنان تعداد کاهش

 واگـذاري  از پـس  را شـرکت  کارکنـان  تعـداد  باشند حاضر که هاییشرکت خریداران براي  -4
 .نماید اعالم قیمت اصل در تخفیف جمله از غیرمالی یا و مالی يها مشوق دهند افزایش

 با ها بنگاه خریداران کمک به یا و راساً دیگر حدهايوا در مازاد نیروي کارگیري به و آموزش  -5
 .غیرمالی و  مالی يها مشوق از استفاده

 خواهـد  دسـتورالعملی  اساس بر ماده این موضوع غیرمالی یا و مالی يها مشوق اعمال ـ 1تبصره
 و چهـل  اصـل  کلـی  هـاي سیاسـت  اجراء عالی شوراي تصویب به واگذاري هیأت پیشنهاد به که بود

 .رسید خواهد اساسی قانون) 44( مچهار

 کتبـی  برنامـه  غیرمـالی،  یا و مالی يهامشوق از برخورداري ازاء در مکلفند خریداران ـ 2تبصره
 هیـأت  بـه  واگـذاري  حـال  در بنگـاه  کارکنـان  بـازآموزي  و موجود اشتغال سطح حفظ براي را خود

  .کنند ارائه واگذاري
  
  





 

 

٣٣  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصویب از ماه شش ظرف مکلفند قانون این) 86( ماده موضوع دولتی ياه دستگاه کلیه ـ 17ماده
 بـر  بـازار  هـر  در را قانون این) 2( ماده) 2( و) 1( يها گروه مشمول دولتی يها بنگاه کلیه قانون این
 حساسـیت  میـزان  و صـنعتی  روابـط  مـالی،  وضعیت آوري، فن شرکت، اندازه جمله از عواملی اساس
 و حقـوق  و هـا شـرکت  فهرسـت  و نموده بندي طبقه شرکت تولیدي حصولم به نسبت کننده مصرف
 تعـداد  همـراه  بـه  را هـا  آن واگذاري پیشنهاد قانون، این) 3( ماده» 1« تبصره در مصرح هايدارایی
 يهـا صورت آخرین و الزم مدارك و اطالعات کلیه غیرمنقول، و منقول اموال فهرست انسانی، نیروي
 .نمایند ارائه دارایی و اقتصادي امور وزارت به را شده حسابرسی مالی

 به مربوط مالی يها صورت و مدارك و اطالعات است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت ـ الف
 تأییـد  و بررسی رسمی حسابداران یا حسابرسی سازمان توسط و دریافت را واگذاري قابل يها بنگاه
  .نماید
 و مـدارك  اطالعـات،  خریدار، تقاضاي صورت در است فمکل دارایی و اقتصادي امور وزارت ـ ب
 .دهد قرار ها آن اختیار در را شده تأیید مالی يها صورت

 مشـمول  يهـا  بنگاه فروش براي ماده این مفاد رعایت با است مکلف سازي خصوصی سازمان ـ ج
 بنـدي  زمـان  با قانون این در مذکور مراحل طی از پس را واگذاري فرآیند و نموده بازاریابی واگذاري
 .دهد انجام ماهه دو مشخص

  پنجم فصل
 دولتی يها بنگاه واگذاري فرآیند



 

 

٣٤  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 بازاریـابی  و مـالی  يهـا  صـورت  تأیید ،ها بنگاه بندي طبقه نحوه شامل ماده این اجرائی نامه آئین
 به ماه سه مدت ظرف حداکثر دارایی و  اموراقتصادي وزارت پیشنهاد به بنا واگذاري مشمول يها بنگاه

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب

 اطالعـات  کتمـان  یـا  نادرسـت  یـا  نـاقص  اطالعات ارائه یا و ماده این احکام از تخلف ـ 1تبصره
  .است قانون این) 85( ماده حکم مشمول

 مالی وقایع کتمان به اقدام که ییها بنگاه مدیران سایر و مدیرعامل مدیره، هیأت اعضاء ـ 2تبصره
 محسوب متخلف نمایند بنگاه واقعی وضعیت نمودن پنهان جهت غیرواقع، مالی يها گزارش انتشار یا
 .شد خواهند محکوم قانون این) 75( و) 72( مواد در مقرر يها مجازات به و

 انتشـار  یـا  و مالی وقایع کتمان از ناشی خسارات است مکلف سازي خصوصی سازمان ـ 3تبصره
 .مایدن پرداخت دیده خسارت خریداران به ربط ذي مراجع رأي با را غیرواقع مالی يها گزارش

 فهرسـت  تصـویب  زمـان  از واگـذاري،  مشـمول  يهـا بنگاه واگذاري امر تسهیل جهت ـ 18ماده
 :شود  می انجام زیر اقدامات واگذاري هیأت توسط ها بنگاه

 منتقـل  دارایـی  و  اقتصـادي  امـور  وزارت بـه  هـا  بنگـاه  مالکیت اعمال با مرتبط حقوق کلیه -1
 .شود  می

 مجـوز  بـدون  بنگـاه  ثابت هايدارایی و اموال انتقال و لنق هرگونه واگذاري، تصویب زمان از -2

 قابـل  و محسـوب  دولتـی  اموال در غیرقانونی تصرف حکم در دارایی و اقتصادي امور وزارت

 .است قانونی پیگرد

 قابـل  هـاي شـرکت  بـر  حـاکم  مقررات و اساسنامه در شودمی  داده اجازه واگذاري هیأت به -3
 قانون قالب در) دوسال تا تمدید قابل و سال یک مدت در صرفاً( غیردولتی بخش به واگذاري
 دوره در. دهد انجام را الزم اصالحات ها،شرکت اداره و واگذاري در تسهیل جهت در تجارت
 .نیستند دولتی هايشرکت بر حاکم مقررات مشمول هاشرکت این مذکور زمانی



 

 

٣٥  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 اوراق بـورس  در عرضـه  بـراي  را الزم شرایط کلیه است ملزم دارایی و اقتصادي امور وزارت -4
 .نماید فراهم قانون این) 20( ماده »الف« بند مشمول يها بنگاه براي بهادار

 و هـا  طـرح  از دسـته  آن اسـت  مجـاز  دارایـی  و اقتصـادي  امـور  وزارت قـانون  این اجراء در -5
 اداره مسـتقل  شرکت صورت به که را واگذاري قابل دولتی زیربنایی و اقتصادي هاي تصـدي
 و باشند نمی واگذاري قابل موجود نحو به و شوند  می اداره غیرشرکتی قالب در یا و وندش نمی
 بـه  نسـبت  سـپس  و نمـوده  مناسب حقوقی شخص به تبدیل ابتدا واگذاري، منظور به صرفاً

 »الـف  «بند» 3« و» 2« هاي تبصره رعایت با و تبدیل زمان از سال یک ظرف ها آن واگذاري
 .است معتبر 1392 سال پایان تا حکم این. نماید قداما قانون این) 3( ماده

 و حقـوقی  خدمات از تواند  می ها بنگاه واگذاري امر جهت دارایی و اقتصادي امور وزارت -تبصره
 .کند استفاده مورد حسب غیردولتی یا و دولتی حقوقی و حقیقی اشخاص فنی

 يهـا روش کلیه از ماده این ادمف با متناسب شرایط حسب است مجاز واگذاري هیأت ـ 19 ماده
 سـهام،  از بخشـی  یـا  تمـام  فـروش  تملیـک،  شرط به اجاره( مالکیت و هابنگاه واگذاري براي ممکن

 واگذاري، زیه،ـتج ،)مدیریت انـپیم و  عمومی پیمانکاري اجاره،( مدیریت واگذاري و) اموال واگذاري
 :مایدن استفاده ذیل شرح به مورد حسب هاشرکت ادغام و انحالل

 بـه  رأي واگذاري هیأت است، آماده جهت هر از واگذاري شرایط که مواردي در :واگذاري ـ الف
 .دهد  می واگذاري

 انجـام  بـا  ولـی  نباشـد  فـراهم  بنگـاه  واگذاري مقدمات که مواردي در :ساختاري بازسازي ـ ب
 کـه  چهـارچوبی  در یـی دارا و اقتصادي امور وزارت شود،  می واگذاري  قابل بنگاه ساختاري اصالحات
 دوره. نمایـد  سـاختاري  بازسـازي  سـال  یک ظرف حداکثر را بنگاه کند،  می مشخص واگذاري هیأت

 .است تمدید قابل خاص موارد در ساختاري بازسازي



 

 

٣٦  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 پیمـان  و اجـاره  قـرارداد  مجـوز  دادن به نسبت تواند  می واگذاري هیأت نیاز، موارد در همچنین
 واگـذاري  هیـأت  مـوارد  این در. نماید موافقت غیردولتی، يها بخش به واگذاري قابل بنگاه مدیریت
 بررسـی  از پـس  و نمایـد  مشخص دقیقاً را اجاره مورد شرکت از برداري بهره چهارچوب است موظف

 .کند اقدام مزایده یا مناقصه برگزاري طریق از علمی و فنی صالحیت

 قـانون  ایـن ) 1(  ماده) 12( بند چوبچهار در دولتی شرکت واگذاري که مواردي در :تجزیه ـ ج
 واگـذاري   هیـأت  شـود،   مـی  غیردولتـی  يها بخش به دولتی شرکت انحصاري موقعیت انتقال موجب
 و تفکیک به نسبت آن، وري بهره افزایش یا و واگذاري قابل بنگاه بازار سهم کاهش جهت در تواند  می

 .دهد شرکت واگذاري به حکم سپس و نماید تصمیم اتخاذ شرکت تجزیه

 بـه  سـپس  و کنـد  ادغـام  هم در را دولتی واگذاري قابل شرکت چند تواند  می دولت :ادغام ـ د
 .نماید اقدام آن واگذاري به نسبت دهد اجازه دارایی و اقتصادي امور وزارت

 محـو  بـدون  را) شـونده  تحصیل( واگذاري قابل شرکت چند سهام تواندمی دولت :تحصیل ـ هـ
 سـپس  و کرده منتقل) کننده تحصیل( دیگر واگذاري قابل شرکت یک به دامهرک حقوقی شخصیت

 .نماید اقدام کننده تحصیل شرکت واگذاري به نسبت دهد اجازه دارایی و اموراقتصادي وزارت به

 بـار  ازسه پس و نباشد مقدور واگذاري قابل بنگاه ساختاري بازسازي که مواردي در :انحالل ـ و
 دلیل هر به یا و باشد منفی شرکت هايدارایی خالص ارزش یا نگردد، مکنم شرکت واگذاري آگهی،
 .دهد شرکت انحالل به رأي تواند  می واگذاري هیأت شود، داده تشخیص مناسب آن انحالل موجه

 یـا  و هبه به نسبت تواند  می دولت قانونی، مجوزهاي چهـارچوب در :غیرمعوض صلح یا هبـه زـ
 بـورس  در عرضـه  غیرقابل که قانون این) 2( ماده دو گروه موضوع لتیدو شرکتهاي غیرمعوض صلح
 وظـایف  چهارچوب در واگذاري مورد شرکت که این بر مشروط غیردولتی  عمومی مؤسسات به باشند
 امـور  وزارت توسـط  مشـترکاً  مـاده  ایـن  اجرائـی  نامه آئین. نماید گیري تصمیم باشد، مذکور مؤسسه
 هیـأت  تصـویب  بـه  مـاه  شـش  وظرف تهیه کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان و دارایی و اقتصادي
 .رسد  می وزیران



 

 

٣٧  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 مشـمول  يهـا بنگـاه  تقـدم  حـق  و مالکانـه  حقـوق  الشـرکه،  سهم سهام، انتقال و نقل ـ 1تبصره
 باشد نشده واگذار و بوده دولتی بنگاه که زمانی تا انحالل و تحصیل ادغام، تجزیه، فرایند در واگذاري

 بـین  یا شوند می واگذار قانون این اجراء در که ییها بنگاه. است معاف وانتقال نقل مالیات پرداخت از
 معـاف  انتقـال  و  نقـل  مالیات شمول از نیز واگذاري زمان تا یابند  می وانتقال نقل اجرائی يها دستگاه
 از باشـد  ینویسـ  پذیره تعهد از ناشی که سرمایه تأمین هايشرکت به سهام انتقال همچنین. هستند
  .است معاف انتقال و  نقل مالیات

 شـده  مصادره یا ملی موارد با ارتباط در آن نظایر و خسارت غرامت، گونه هر پرداخت ـ 2تبصره
 .است دولت عهده بر باشد واگذاري از پیش دوره به متعلق که

 بـه  قـانون  این) 3( ماده مشمول واگذاري قابل هايشرکت تمام نیمه يها طرح واگذاري نحوه ـ ح
 :بود خواهد زیر شرح

 مزایده، طریق از غیردولتی بخش به ها طرح واگذاري -1

 سـهم  واگذاري و دولتی، سهم عنوان به تمام نیمه طرح آورده و غیردولتی بخش با مشارکت -2
 آن، برداري بهره از بعد سال سه ظرف غیردولتی بخش به دولتی

 دولتی، غیر بخش به طرح در دولتی سهم از برداري بهره حق واگذاري -3

 معـین  مـدت  براي طرح تکمیل مقابل در غیرانتفاعی يها طرح در برداري بهره حق واگذاري -4
 طرح، هاي هزینه با متناسب

 دارد سیاسـی  و اجتماعی ، عمومی جنبه ولی ندارد اقتصادي فنی، توجیه که ییها طرح ـ تبصره
 .شد خواهد تصمیم اتخاذ ها آن هدربار دولت توسط و منفک دولتی، واگذاري قابل هاي شرکت از

 يها روش به ترتیب، رعایت و) الف( بند  ترجیح با ها بنگاه واگذاري براي واگذاري هیأت ـ 20ماده
 :گیرد  می تصمیم زیر

 خارجی، یا داخلی يها بورس در سهام عمومی عرضه طریق از بنگاه فروش ـ الف

 خارجی، یا و داخلی بازارهاي در میعمو مزایده طریق از بلوکی سهام یا بنگاه فروش ـ ب



 

 

٣٨  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 مذاکره، طریق از بلوکی سهام یا بنگاه فروش ـ ج

 گـذاري   سـرمایه  از حمایـت  و تشـویق  قـانون  رعایـت  با خارجی يها بورس در سهام عرضه مجوزـ   1تبصره
 پیشـنهاد  بـه  ــ  1/9/1384 مصـوب  ــ  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  بهادار اوراق بازار قانون و خارجی
 اساسـی  قـانون ) 44( چهارم و چهل  اصل کلی هايسیاست اجراء عالی شوراي توسط ذاريواگ هیأت
 .شود  می صادر

 واگذاري باشد نداشته وجود خریداري مزایده، نوبت دو برگزاري از پس که مواردي در ـ 2تبصره
 بـه  مـذاکره  روش از ادهـاستف همچنین. است مجاز واگذاري هیأت مصوبه موجب به مذاکره طریق از

 و مشـاور  هـاي شـرکت  درخصـوص  عدالت، سهام قالب در ملی فراگیر هاي تعاونی به واگذاري از غیر
 هـاي دارایـی  عمـدتاً  شرکت ارزش و بوده محدودي مالی و فیزیکی هايدارایی داراي که پایه دانش

 باشد ازنی مدیریتی يها تخصص از استفاده به ها آن در که عام سهامی هايشرکت نیز و باشد نامشهود
 شـرایط  تشـخیص . است مجاز بنگاه همان متخصص کارشناسان و مدیران از گروهی یا و مدیران به

 .است واگذاري هیأت عهده بر متخصصین و مدیران

 بـه  واگـذاري  مشـمول  يهـا بنگـاه  سهام از%) 5( درصد پنج حداکثر اقساطی فروش ـ 3تبصره
 و متخصـص  و باتجربـه  مـدیران  سـایر  به%) 5( درصد پنج حداکثر و بنگاه همان کارکنان و مدیران
 تعیـین  واگذاري هیأت توسط اقساطی، روش ضوابط نیز و مشمول مدیران شرایط. است مجاز کارآمد
 .شود  می

 بـا  کـه  ییهـا  بنگـاه  سـهام  عرضه زمان در است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت ـ 4تبصره
 بخـش  یکسـان،  شـرایط  در تـا  نماید اتخاذ تیبیتر شوند می واگذار ماده این »ج« و »ب« يها روش
 .گیرد قرار خرید اولویت در تعاونی

 خـارجی  گـذاري  سـرمایه  از حمایـت  و تشـویق  قانون رعایت ماده این موارد کلیه در ـ 5تبصره
 .است الزامی 1380 مصوب



 

 

٣٩  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 رهگست و روش با متناسب دولتی يها بنگاه واگذاري مناسب بندي زمان و گذاري قیمت ـ 21ماده
 :بود خواهد زیر بندهاي مطابق بازار هر

 هر سهام از بسته اولین عرضه گذاري قیمت سهام، عمومی عرضه طریق از واگذاري مورد در ـ الف
 و کنترلـی  سـهام  خریـد  متقاضـی  و اسـتراتژیک  مشتریان انتخاب روش سهام، بسته اندازه شرکت،

 پیشـنهاد  بـا  کارشناسـی  مطالعـات  انجـام  از پـس  مورد حسب سهام عرضه مناسب زمان مدیریتی،

 رعایـت  سهام  عمومی عرضه در. شد خواهد تعیین واگذاري هیأت تصویب و سازي خصوصی سازمان
 .است الزامی ـ 9/1384/ 1مصوب ـ ایران  اسالمی  جمهوري بهادار اوراق بازار قانون

 ها،دارایی فروش متقی تعیین مدیریت، پیمان و اجاره قراردادهاي ها،دارایی فروش مورد در ـ ب
 بـر  مبتنـی  واگـذاري  براي الزم شرایط سایر و مدیریت پیمان الزحمه حق و االجاره مال میزان تعیین
 پیشـنهاد  بـه  دولتـی  معامالت و مناقصات قانون چهارچوب در باید مورد حسب مالی و فنی ارزیابی
 .باشد واگذاري هیأت تصویب و سازي خصوصی سازمان

 1383 مصـوب  مناقصـات  قـانون  چهـارچوب  در ايمرحله دو و اي مرحله کیـ مـزایده ـ تبصره
 و قـوانین  قانون، این احکام با مزایده برگزاري تغایر صورت در است اجراء قابل اسالمی شوراي مجلس
 .است مجري دولتی معامالت بر ناظر مقررات

ـ  هـاي  شـرکت  و هـا  بانک خدمات از تواند  می سازي خصوصی سازمان ـ 22ماده  و سـرمایه  أمینت
 مؤسسـات  گونـه  ایـن . نمایـد  اسـتفاده  سـهام  خریـد  تعهد یا نویسی پذیره تعهد جهت گذاري سرمایه

 خواهـد  واگذاري هیأت تأیید به که نویسی پذیره قرارداد چهارچوب در را شده عرضه سهام توانند  می
 .نمایند خریداري رسید

 تصـویب  بـه  قـانون این تـصویب از ماه سـه مدت ظرف حـداکثر مـاده این اجرائی دسـتورالعمل
 .رسد می دارایی و اموراقتصادي وزیر

 و اعتباري مؤسسات ها، بانک الزحمه حق شود،  می داده اجازه سازي خصوصی سازمان به ـ تبصره
 عهـده  به را سهام خرید تعهد یا نویسی پذیره تعهد که خود، قرارداد طرف سرمایه تأمین هاي شرکت



 

 

٤٠  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 در مزبـور  الزحمـه  حـق  پرداخـت  ضـوابط . بپـردازد  معامله کل ارزش از درصدي ورتص به گیرند  می
 .شد خواهد درج ماده این موضوع دستورالعمل

 سـهام  واگذاري مورد در معامله، هر انجام از پس است مکلف سازيخصوصی سازمان ـ 23ماده
 اعـالم  را زیر موارد کثیراالنتشار روزنامه در اياطالعیه انتشار با بالفاصله ،ها بنگاه کنترلی و مدیریتی

 :کند

 آن، مدیریتی و مالی اطالعات خالصه و بنگاه نام

 شده، واگذار سهام میزان شامل شده انجام معامله از ايخالصه

 اند، داده اي مشاوره خدمات سازي، خصوصی سازمان به معامله فرایند در که مشاورانی یا مشاور نام

 خریدار، نشانی و نام

 است، گردیده متعهد را سهام نویسی پذیره که سرمایه تأمین کتشر نام

 اند، داده انجام را بنگاه گذاري قیمت که مالی خدمات مؤسسات یا دادگستري رسمی کارشناس نام

 طــبق  سـاالنه  واگذاري هايفعالیت گزارش است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت ـ تبصره
 .برساند  اسالمی شوراي مجلس اطالع به بعـد سال ماه تاردیبـهش پایان تا را، قانون این

 ایـن  کارکنـان  از دسـته  آن و دارایـی  و اقتصـادي  امور وزارت مدیران معاونان، وزیر، ـ 24ماده
  اجـراء  عـالی  شـوراي  اعضـاء  واگـذاري،  هیـأت  اعضـاء  دارنـد،  دخالت واگذاري امر در که وزارتخانه
 سهام که ییها دستگاه مدیران و معاونان مشاوران، وزراء، اساسی، قانون) 44( اصل کلی هايسیاست
 هیـأت  اعضـاء  ،)مـورد  حسب( گیرد می قرار واگذاري مورد ها آن وابسته و تابعه مؤسسات و هاشرکت
 و فنـی  هـاي  کمیتـه  و مشـاور  هـاي شرکت اعضاء و سازي خصوصی سازمان کارکنان و رئیس عامل،

 سـهام،  خریـد  در غیرمسـتقیم  یـا  مسـتقیم  طـور  بـه  ندارنـد  حـق  واگـذاري  اندرکار دست تخصصی
 قابـل  مدیریت برداري بهره حق و مالکانه حقوق الشرکه، سهم و سهام از ناشی تقدم حق الشرکه، سهم

 .نمایند خریداري را، واگذاري



 

 

٤١  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 است باطل گیرد،  می صورت ماده این حکم خالف بر که هایی واگذاري و معامالت کلیه ـ1تبصره
 مالکیـت  بـه  مجـدداً  را شـده  واگذار یا شده معامله موارد کلیه است مکلف کننده یرسیدگ دادگاه و

 .برگرداند دولت

 منـع  قـانون  در منـدرج  شـرح  به ماده در مذکور افراد تمام بستگان به ماده این حکم ـ 2تبصره
 .یابد  می تسري آن بعدي اصالحات و 1337 مصوب دولت کارکنان مداخله

 مورد حسب دولتی، هايشرکت کنترلی سهام واگذاري از قبل سازي خصوصی سازمان ـ 25ماده
 و تولیـد  تداوم شرکت، وري بهره و ارتقاءکارایی شرکت، همان در جدید گذاري سرمایه نظیر شرایطی
 شـرط  واگـذاري  در را، بنگـاه  در اشـتغال  سـطح  تثبیـت  یا افزایش و فناوري ارتقاء آن، سطح ارتقاء
 واگـذاري  هیـأت  سازي خصوصی سازمان پیشنهاد به نماید عمل شرایط به خریدار چنانچه. نماید  می
 تخفیـف  قیمت اصل در یا تمدید را اقساطی فروش دوره یا کاهش را اقساطی فروش سود است مجاز
 .دهد

. بـود  خواهـد  تعهدات این انجام با متناسب خریدار هايضمانت آزادسازي یا سهام قطعی انتقال
 رعایـت  بـا  کـه  بود خواهد دستورالعملی براساس طرفین توسط شروط ینا درج و تعهدات اخذ نحوه
 تصـویب  به قانون ازتصویب ماه سه ظرف سازيخصوصی سازمان پیشنهاد به قانونی مقررات و ضوابط
 .رسید خواهد واگذاري هیأت

 دهنماین عنوان به را سازي خصوصی سازمان رئیس تواند  می دارایی و اقتصادي امور وزیر ـ 26ماده
 قـانون  ایـن  موضـوع  واگـذاري  امـر  در خویش اختیارات از بخشی یا تمام اعمال در خود االختیار تام

 .کند تعیین

 امـور  وزارت توسـط  جدید هايمأموریت به توجه با سازي خصوصی سازمان اساسنامه ـ 27ماده
 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تدوین دارایی و اقتصادي

 یسازمان هاي پست سقف تا وزیران هیأت تصویب با است مجاز سازي صوصیخ سازمان ـ 1تبصره
 .نماید استخدام کارمند مصوب،



 

 

٤٢  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 خود کارشناسان سازي خصوصی سازمان درخواست به بنا مکلفند اجرائی يها دستگاه ـ 2تبصره
 .نمایند منتقل یا مأمور سازمان آن به را

 اشـخاص  کارشناسان، تخصصی و فنی خدمات از است مجاز سازي خصوصی سازمان ـ 3تبصره
 .کند استفاده معین کار و ساعتی شکل به غیردولتی یا و دولتی حقوقی و حقیقی

 پـاداش  و تشـویق  و ترغیـب  تخصصی، مدت کوتاه يهاآموزش براي است مجاز دولت ـ 4تبصره
 عتبـارات ا. نماید منظور بودجه قانون در اعتبار ردیف یک ساله هر سازي، خصوصی سازمان کارکنان

 هايسیاست اجراء عالی شوراي تصویب به واگذاري هیأت پیشنهاد به که اي نامه آئین طبق ردیف این
 .شود  می هزینه رسید خواهد اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی

 و چهـل  اصل کلی هايسیاست اجراء براي نیاز مورد مالی تأمین شرایط و مالی منابع ـ 28ماده
 :است زیر شرح به اساسی انونق) 44( چهارم

 حـداقل  ساالنه مکلفند ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک و دارایی و اقتصادي امور وزارت -1
 هـاي گـذاري  سـرمایه  مالی تأمین جهت اعتباري خط دالر) 10.000.000.000( میلیارد ده

 .نمایند فراهم کشور از خارج از غیردولتی يها بخش

 ارزي ذخیـره  حساب امناء هیأت طریق از که نماید اتخاذ را هاییسیاست است مکلف دولت -2
 حسـاب  مانـده  از%) 40( درصد چهل عامل هايبانک و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک
 این در تقاضا وجود صورت در و دهد اختصاص غیردولتی بخش به را پیش سال ارزي ذخیره
. نمایـد  پرداخـت  تقاضـیان م بـه  اقتصـادي  و فنـی  توجیـه  داراي يها طرح داشتن و بخش

 حساب از برداشت%) 40( درصد چهل از نباید سال هر در غیردولتی بخش سهم درهرصورت
 .باشد کمتر سال آن در ارزي ذخیره

 شودمی داده اجازه ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک و ارزي ذخیره حساب امناء هیأت به -3
 ارزي ذخیره حساب ارز از بخشی تی،غیردول بخش به ارزي تسهیالت سهم افزایش منظور به



 

 

٤٣  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 بـاز  جهت عامل هايبانک در سپرده عنوان به را ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک ارز یا و
 بیشتر تسهیالت پرداخت و خارجی بانکهاي و عامل بانکهاي توسط ارزي اعتباري خط کردن
 .نماید منظور

 از قانون این موضوع هاي واگذاري از لحاص وجوه کلی، هايسیاست) د( بند به باتوجه ـ 29ماده
 موارد در و واریز کشور کل داري خزانه نزد خاصی حساب به عملیاتی و مادرتخصصی شرکتهاي جمله
 :شود  می مصرف زیر

 اجتماعی، تأمین تقویت و محروم و مستضعف هاي خانواده براي خوداتکائی ایجاد -1

 ملـی  فراگیـر  هـاي  تعـاونی  به اريواگذ از حاصل درآمدهاي از%) 30( درصد سی اختصاص -2
 قانون، این) 34( ماده موضوع هايتخفیف شامل فقرزدایی، منظور به

 یافته، توسعه کمتر مناطق اولویت با اقتصادي زیربناهاي ایجاد -3

 يهـا  بنگـاه  بهسـازي  و نوسـازي  و ها تعاونی تقویت براي) شده اداره وجوه( تسهیالت اعطاء -4
 يهـا  بخـش  گـذاري  سـرمایه  براي نیز و شده واگذار يها نگاهب اولویت با غیردولتی اقتصادي
 تعاون، توسعه بانک منابع تقویت و یافته توسعه کمتر مناطق توسعه در غیردولتی

 منظـور  بـه %) 49( نـه  و چهـل  سـقف  تا غیردولتی يها بخش با دولتی هايشرکت مشارکت -5
 یافته، توسعه کمتر مناطق اقتصادي توسعه

 قانون، این پنجم فصل رعایت با دولتی شرکتهاي مامت نیمه يها طرح تکمیل -6

 پرخطر، و پیشرفته فناوري با نوین هاي حوزه در دولت حاکمیتی وظایف ایفاء -7

 .واگذاري جهت ها بنگاه سازي آماده و انسانی نیروي تعدیل ساختاري، بازسازي -8

  .شد خواهد درج واحد جدولی در ساالنه بودجه قوانین در فوق بندهاي اعتبارات ـ 1تبصره



 

 

٤٤  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 امـور  وزارت توسـط  قانون این تصویب از ماه سه مدت ظرف ماده این اجرائی نامه آئین ـ 2تبصره
 تصـویب  به و تهیه تعاون وزارت و کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان همکاري با دارایی و اقتصادي
 .رسد  می وزیران هیأت

 جمهـوري  فرهنگـی  و اجتماعی اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون) 24( تا) 20( مواد ـ 30ماده
  .گردد  می تنفیذ ایران اسالمی

 از مـاه  سـه  مـدت  ظـرف  حـداکثر  مزبور قانون) 24( ماده موضوع اجرائی دستورالعمل ـ 1تبصره
 .رسید خواهد واگذاري هیأت تصویب به دارایی و اقتصادي امور وزارت پیشنهاد با قانون این تصویب

) 138( هشتم و سی و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول اجراء در شورا این مصوبات ـ 2تبصره
 صورت در. گردد می ارسال اسالمی شوراي مجلس ریاست براي ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون

 لغـو  یـا  اصـالح  بـه  نسـبت  اسـت  موظف شورا اسالمی، شوراي مجلس رئیس سوي از مغایرت اعالم
 .کند اقدام خود مصوبات

 ربط ذي اجرائی يها دستگاه با واگذارشده دولتی يها بنگاه کارکنان استخدامی اطارتب ـ 31ماده
 تـابع  بازنشسـتگی  مقـررات  نظـر  از کـه  دولتـی  يهـا  بنگـاه  کارکنـان  از دسـته  آن و گردد  می قطع

 ارتباط و هستند دولتی هايشرکت و مؤسسات و وزارتخانه به وابسته بازنشستگی خاص هاي صندوق
 گـردد،   مـی  قطع سهام، فروش هايسیاست اجراء در ربط ذي اجرائی يها دستگاه با ها آن استخدامی

 بیمـه  حـق  پرداخـت  ضوابط رعایت با و شده فروخته واحدهاي در اشتغال ادامه صورت در توانند  می
 .باشند مربوط بازنشستگی صندوق مقررات تابع همچنان کارفرما و شده بیمه سهم تفکیک به مقرر

 امور در اجتماعی تأمین سازمان اختیارات و بیمه حق کسر به مربوط مقررات و قوانین کلیه ـ تبصره
 قـانون ) 50( و) 49( مواد جمله از بیمه حق پرداخت دیرکرد از ناشی جرائم اخذ و بیمه حق دریافت
 .بود خواهد مجري فوق هاي صندوق و افراد به نسبت 1354 مصوب اجتماعی تأمین

 و قـانون  ایـن  اجـراء  از ناشی جرائم و تخلفات به رسیدگی براي است مکلف هقضائی قوه ـ  32ماده   



 

 

٤٥  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 این. کند تعیین را خاصی شعب  ـ 1/9/1384مصوب ـ ایران اسالمی جمهوري بهادار اوراق بازار قانون
 .نماید  می رسیدگی قانون دو این به مربوط شکایات و دعاوي به منحصراً شعب

 را قـانون  ایـن  موضـوع  جـرائم  و تخلفـات  بـه  رسیدگی یحهال است مکلف قضائیه قوه ـ تبصره

 اسـالمی  شـوراي  مجلـس  تقـدیم  دولـت  طریق از قانون این تصویب از ماه شش مدت ظرف حداکثر
 .نماید

 کیفیت ارزیابی هاي نظام انطباق به مکلف ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه ـ 33ماده

. باشـد  مـی  اقتصـادي  يها بنگاه کلیه در آن قانونمند و ریجیتد اعمال و المللی بین استانداردهاي با
 پیشـنهاد  بـه  مـاه  سـه  مـدت  ظـرف  استانداردها اعمال بندي زمان شامل ماده این اجرائی نامه آئین

  .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه
  
  
  
  
  





 

 

٤٧  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجتمـاعی،  عـدالت  تـأمین  منظور  به  عمومی مالکیت سترشگ  سیاست اجراء در ـ 34ماده  
 بـازار  هـر  در واگـذاري  قابـل  يهابنگاه سهام ارزش مجموع%) 40( درصد چهل تا است مجاز دولت
 :نماید واگذار کشور داخل مقیم ایرانی اتباع به ذیل ضوابط با را قانون این) 2( ماده دو گروه موضوع

%) 50( درصـد   پنجـاه  عشـایر،  و روستانشینان اولویت با آمديدر پائین دهک دو مورد در ـ الف
 .ساله ده تقسیط دوره با واگذاري سهام قیمت در تخفیف

 .شد خواهد داده مورد حسب سال  ده تا تقسیط بعدي دهک چهار مورد در ـ  ب

 .بود خواهد بورس در سهام نقدي فروش قیمت گذاري، قیمت مبناء ـ 1تبصره

 کم اقشار به بالعوض هاي کمک حساب به ماده این »الف«  بند در مذکور هاي تخفیف ـ 2تبصره
 .شود  می منظور درآمد

 و اجتماعی تأمین و رفاه وزارت همکاري با است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت ـ 3تبصره
 ایـن  مشـمول  افـراد  قـانون،  این تصویب از پس سال یک مدت ظرف حداکثر ربط ذي نهادهاي سایر
  .نماید فراهم را مشموالن به سهام واگذاري شرایط و شناسایی دقیق و  علمی وکارهاي ساز با را ماده

 تعـاونی  هـاي شـرکت  قالب در قانون این) 34( ماده »ب« و »الف« بندهاي مشمولین ـ 35ماده
  هايشرکت صورت به استانی گذاري سرمایه هايشرکت ها آن ترکیب از و شده  ساماندهی شهرستانی

  ششم فصل
 توزیع سهام عدالت



 

 

٤٨  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 شـدن  پذیرفتـه  جهت است  موظف دولت. کنندمی فعالیت تجارت  قانون اساس بر و تشکیل  هامیس
 .دهد انجام را الزم هاي کمک بهادار اوراق بورس در مذکور هايشرکت

 قابـل  بنگـاه  هـر  از) 34( مـاده  موضـوع  سـهام  اسـت  موظف سازي خصوصی سازمان ـ 36ماده
 هـاي شرکت از یک هر سهم. کند تقسیم استانی گذاري یهسرما هايشرکت بین مستقیماً را واگذاري
 .شد خواهد تعیین استان هر شهرستانی هاي تعاونی اعضاء تعداد با متناسب استانی گذاري سرمایه

 از اسـتانی  گـذاري سرمایه هايشرکت به سازيخصوصی سازمان از سهام انتقال و نقل ـ 1تبصره
 .است معاف مالیات

 سازمان از سهام دریافت از ناشی استانی گذاريسرمایه هايشرکت در یهسرما افزایش ـ 2تبصره
 دارایـی  افزایش از ناشی شهرستانی تعاونی هايشرکت در سرمایه افزایش همچنین سازي، خصوصی
 .است معاف مالیات از محل، این از مربوط استانی گذاري سرمایه هايشرکت

 ایـن  ورود از قبـل  اسـتانی  گـذاري  سـرمایه  هـاي شـرکت  به شده واگذار سهام فروش ـ 37ماده
 واقـع  تخفیـف  مشـمول  نسبت همین به یا شده پرداخت آن اقساط که میزانی به بورس به ها شرکت
 آزاد وثیقـه  قیـد  از نسـبت  همین به شده واگذار سهام و است مجاز بورس از خارج بازارهاي در شده
 .شود  می

 موجبـات  کـه  نمایـد  واگـذار  اي گونه به را) 34( ماده موضوع سهام است مکلف دولت ـ 38ماده
 در. ننمایـد  فـراهم  را واگـذاري  مشـمول  هـاي  شـرکت  در دولت مدیریت و مالکیت تداوم یا افزایش
 هـاي  شرکت از وکالت أخذ به مجاز قانون این) 86( ماده موضوع اجرائی يها دستگاه مدیران، انتخاب
 امـور  وزارت مشـترك  پیشـنهاد  بـا  فصـل  ایـن  جرائیا نامه آئین. بود نخواهند استانی گذاري سرمایه
 از مـاه  سـه  حـداکثر  مـدت  ظـرف  ربط ذي  نهادهاي همکاري با و تعاون وزارت و دارایی و اقتصادي
) 44( چهـارم  و چهل اصل کلی هاي سیاست اجراء عالی شوراي تصویب به و تهیه قانون این تصویب
  .رسید خواهد ایران  اسالمی جمهوري اساسی قانون



 

 

٤٩  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 )138( هشتم و سی و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول اجراء در شورا این مصوبات ـ بصرهت
 صورت در. گردد می ارسال اسالمی شوراي مجلس ریاست براي ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون
 لغـو  یـا  اصـالح  بـه  نسـبت  اسـت  موظف شورا اسالمی، شوراي مجلس رئیس سوي از مغایرت اعالم

  .کند داماق خود مصوبات
  
  
  
  
  





 

 

٥١  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزیـر  ریاسـت  بـه  واگـذاري  هیـأت  قـانون  ایـن  مـواد  اجـراء  در همـاهنگی  منظور به ـ 39ماده
 :گردد  می تشکیل زیر اعضاء از متشکل دارایی و اقتصادي امور

 دارایی، و اقتصادي امور وزیر -1

 دادگستري، وزیر -2

 رأي، حق بدون کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس -3

 رأي، حق بدون ربط ذي  وزارتخانه وزیر -4

 . اسالمی شوراي مجلس انتخاب به ناظر عنوان به مجلس نمایندگان از نفر دو -5

 وزیـر  را مـذکور  هیـأت  مصـوبات . اسـت  مسـتقر  سـازي  خصوصـی  سـازمان  در هیـأت  دبیرخانه
 .کند  می ابالغ دارایی و اقتصادي امور

  :است زیر شرح هب واگذاري هیأت اختیارات و وظایف ـ 40 ماده
 )الف

 واگذاري، مشمول يها بنگاه تکلیف تعیین و واگذاري کلی هاي مشی خط و ها برنامه اجراء -1

 واگذاري، قابل حقوق بهاي دریافت نحوه و واگذاري اقساطی نظام نامه آئین تهیه -2

  هفتم فصل
 آن وظایف و واگذاري هیأت



 

 

٥٢  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 همـین  در مـذکور  هـاي  شـیوه  اعمـال  نحوه و ها بنگاه گذاري قیمت هاي شیوه نامه آئین تهیه -3
 رچوب،چها

 تعهـدات  چهـارچوب  تعیـین  همـراه  بـه  خریداران تشویق و حمایت مالی، تأمین نظام تهیه -4
 فروشنده، و خریداران

 و حفظ چهارچوب متضمن ضروري موارد در هابنگاه ساختار اصالح انجام نحوه ضوابط تهیه -5
 شاغل، انسانی نیروي صیانت

 ، واگذاري امر شفافیت و بهبود ترسازي،بس براي تبلیغاتیـ  فرهنگی هاي فعالیت نامه نظام تهیه -6

  خارجی، يها بورس در واگذاري مشمول يها بنگاه بلوکی واگذاري پیشنهاد تهیه -7
 کارکنان، و مدیران به ترجیحی سهام واگذاري نحوه نامه آئین تهیه -8

 چهـارم   و  چهـل   اصـل  کلی هاي سیاست اجراء عالی شوراي تصویب به باید فوق موارد ـ 1تبصره
 .برسد اساسی قانون )44( 

 )138( هشتم  و  سی و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول اجراء در شورا این مصوبات ـ 2تبصره
 در و گـردد  مـی  ارسـال  اسـالمی  شـوراي  مجلس ریاست براي ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون
 یـا  الحاصـ  بـه  نسبت است موظف شورا اسالمی، شوراي مجلس رئیس سوي از مغایرت اعالم صورت
  .کند اقدام خود مصوبات لغو

 )ب

 واگذاري، امر اندرکاران دست و مجریان بیمه نحوه نامه آئین تصویب -1

 مـدیریت  پیمان و اجاره تجزیه، ادغام، انحالل، فروش، قابل موارد از یک هر فهرست تصویب -2
 ملشـا  مـذکور  فهرست. سال هر در ها آن واگذاري روش و میزان همراه به الزم بندي زمان و

 بـازار  هـر  وضـعیت  بـه  توجه با واگذاري شرایط سایر و میزان روش، اقدام، بندي زمان برنامه
 شود،  می تهیه ربط ذي وزارت و دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط مشترکاً



 

 

٥٣  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 واگذاري، موارد قیمت تصویب -3

 هداتتع و اختیارات تعیین بر مشتمل واگذاري قراردادهاي تنظیم نحوه دستورالعمل تصویب -4
 در جـرائم  و تخفیفات اعمال نحوه اقاله، یا فسخ شرایط ها، تضمین و وثایق قراردادها، طرفین

 قانونی، مقررات و ضوابط چهارچوب

 در متخصصـان  و مـدیران  انتخـاب  نحـوه  و الزم هاي ویژگی به مربوط دستورالعمل تصویب -5
 قانون، این مفاد رعایت با مذاکره طریق از واگذاري موارد

 سهام خرید تعهد یا نویسی پذیره تعهد قراردادهاي تنظیم نحوه اجرائی دستورالعمل تصویب -6
 ،ها آن الزحمه حق پرداخت ضوابط متضمن سرمایه تأمین مؤسسات

  .قانون این) 30( ماده دستورالعمل تصویب -7
  
  
  





 

 

٥٥  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایفاء براي سیاسا قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي ـ 41ماده
 :شود  می تشکیل زیر اعضاء از مرکب قانون این در محوله وظایف

 شورا، رئیس عنوان به وي اول معاون یا جمهور رئیس -1

 ،)شورا دبیر( دارایی و اقتصادي امور وزیر -2

 تعاون، وزیر -3

 ربط، ذي هاي وزارتخانه وزراء یا وزیر -4

 دادگستري، وزیر -5

 اطالعات، وزیر -6

 کشور، ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس -7

 ایران، اسالمی جمهوري مرکزي بانک کل رئیس -8

 نظام، مصلحت تشخیص مجمع دبیر -9

 کشور، کل دادستان  - 10

 کشور، کل بازرسی سازمان ئیس - 11

 کشور، محاسبات دیوان رئیس - 12

 ، اسالمی شوراي مجلس انتخاب به مجلس نمایندگان از نفر سه  - 13

  هشتم فصل
 چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء عالی شوراي
  آن وظایف و اساسی قانون

 



 

 

٥٦  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 ن،ایرا اسالمی جمهوري سیماي و صدا سازمان رئیس  - 14

 ایران، معادن و صنایع و بازرگانی اطاق رئیس  - 15

 ایران، اسالمی جمهوري مرکزي تعاون اطاق رئیس  -16

 امور وزیر پیشنهاد به تعاونی و خصوصی يهابخش از اقتصادي صاحبنظر و خبره نفر سه  - 17
  جمهور، رئیس حکم با دارایی و اقتصادي

 سازي، خصوصی سازمان ئیسر  - 18

 .هادارب اوراق و بورس سازمان رئیس  - 19

 تا) 1( بندهاي در مذکور اعضاء توسط که شد خواهد اداره اي نامه آئین طبق شورا این ـ 1تبصره
 .بود خواهد) 42( ماده تبصره مشمول نامه آئین این و رسد می تصویب به) 6(

 .شود می تشکیل دارایی و اقتصادي امور وزارت نظر زیر شورا دبیرخانه ـ 2تبصره

) 44(  چهـارم  و  چهـل   اصـل  کلی هاي سیاست اجراء عالی شوراي یاراتاخت و وظایف ـ 42ماده
 :است زیر شرح به اساسی قانون

 ساالنه، اجرائی هاي مشی خط و ها سیاست تبیین -1

  چهـارم  و  چهل  اصل کلی هاي سیاست با مرتبط مقررات و قوانین اجراء فرآیند بر نظارت -2
 اساسی، قانون )44(

 چهارم و  چهل  اصل کلی هاي سیاست اجراء براي تبلیغاتیـ  یفرهنگ هاي فعالیت دهیسازمان -3
 اساسی، قانون )44( 

 مرجـع  قـانون  ایـن  در کـه  ضـوابطی  و هـا  نامه نظام ها، دستورالعمل ها، نامه آئین تصویب -4
 است، شورا این آن تصویب

 چهـارم  و  چهـل   اصـل  کلی هاي سیاست اهداف تحقق براي اجرائی هاي شاخص تصویب -5
 ،ها آن اجراء بر دقیق نظارت اعمال منظور به اساسی نقانو) 44( 



 

 

٥٧  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 ملی، اقتصاد بر بیگانگان سیطره و نفوذ از جلوگیري سازوکارهاي تدوین -6

 دولت، نظارت و هدایت و سیاستگذاري نقش تبیین -7

) 44( چهـارم  و  چهـل   اصـل  کلـی  هاي سیاست اجراء در اجرائی يها دستگاه بین هماهنگی ایجاد -8
 اساسی، قانون

 .کار و کسب فضاي بهبود و کارآفرینی گذاري، سرمایه به عموم تشویق براي الزم یداتتمه -9

  .نماید  می ابالغ دارایی و اقتصادي امور وزیر را شورا این مصوبات ـ تبصره
  
  
  





 

 

٥٩  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خصوصـی  و تعـاونی  دولتـی،  ، عمـومی  يهـا  بخش حقوقی و حقیقی اشخاص  تمامی ـ 43ماده
 .هستند لفص این مواد مشمول

 و شـفاهی  الکترونیکی، کتبی، از اعم( تفاهم یا و توافق قرارداد، طریق از تبانی هرگونه ـ 44ماده
 بتوانـد  آن نتیجه که نحوي به باشد داشته دنبال به را زیر اثر چند یا یک که اشخاص بین) عملی یا

 : است ممنوع باشد رقابت در اخالل

 طـور  بـه  بازار در آن تعیین نحوه و خدمت یا کاال فروش یا خرید هاي قیمت کردن مشخص -1
 .غیرمستقیم یا مستقیم

 .بازار در خدمت یا کاال فروش یا خرید تولید، مقدار درآوردن کنترل تحت یا کردن محدود -2

 .تجاري يها طرف به همسان معامالت در آمیز تبعیض شرایط تحمیل -3

 .ها آن به قرارداد شروط کردن حمیلت یا ثالث اشخاص با قرارداد عقد به معامله طرف کردن ملزم -4

 عـرف  بر بنا که دیگر يها طرف توسط تکمیلی تعهدات قبول به قرارداد انعقاد کردن موکول -5
 .ندارد ارتباطی قرارداد موضوع با تجاري

 .شخص چند یا دو بین خدمت یا کاال بازار تسهیم یا تقسیم -6

 .بازار به اهمتف یا توافق قرارداد، از خارج اشخاص دسترسی کردن محدود -7

 تابع مزایا، و دستمزد تعیین منظور به کارفرمایی و کارگري هاي تشکل میان قراردادهاي ـ تبصره
 .است کار قانون

  نهم فصل

 تسهیل رقابت و منع انحصار



 

 

٦٠  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

  :است ممنوع شود،  می رقابت در اخالل به منجر که ذیل اعمال ـ 45ماده
  
 معامله از استنکاف و احتکار ـ الف

 .معامله موضوع خدمت یا کاال مقدار کردن محدود ای و معامله انجام از جمعی یا فردي استنکاف -1

 .رقیب با ها آن معامالت کردن محدود یا و معامله از استنکاف به دیگر اشخاص کردن وادار -2

 این که نحوي به خدمت ارائه از امتناع نیز و آن فروش از امتناع یا کاال کردن نابود یا ذخیره -3
 شود، بازار در خدمت یا کاال قیمت ساختگی رفتن باال به منجر امتناع یا اقدام سازي، ذخیره
 .گیرد انجام واسطه با یا مستقیم طور به که این از اعم

 آمیز تبعیض گذاري قیمت ـ ب

 طرف چند یا دو بین تبعیض از حاکی که هایی قیمت به مشابه خدمت یا کاال تقاضاي یا و عرضه
 حمل هاي هزینه و معامله شرایط بودن انیکس رغم به مختلف مناطق بین قیمت تبعیض یا و معامله

  .باشد آن جانبی هاي هزینه سایر و
 معامله شرایط در تبعیض ـ ج

  .یکسان وضعیت در مختلف اشخاص با معامله در آمیز تبعیض شرایط شدن قائل
  تهاجمی گذاري قیمت ـ د

 بـه  جـدي  هلطم که نحوي به آن شده تمام هزینه از تر پائین قیمتی به خدمت یا کاال عرضه -1
 .شود بازار به جدید اشخاص ورود مانع یا کند وارد دیگران

 .شود دیگران به جدي لطمه شدن وارد موجب که آن امثال یا تخفیف جایزه، هدیه، ارائه -2

  .است رقابت شوراي عهده بر جدي، لطمه تشخیص -تبصره
 کننده گمراه اظهارات ـ هـ

 :که عملی هر یا کتبی شفاهی، اظهار هر

 خاص استاندارد یا مدل وصف، درجه، مقدار، کیفیت، با غیرواقعی صورت به را خدمت ای کاال -1
 .دهد جلوه نازل را رقبا خدمت یا و کاال یا و دهد نشان



 

 

٦١  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 .کند معرفی نو را کهنه یا تعمیري دوم، دست یا شده ساخت تجدید کاالي -2

 قسمتی هر یا کاال تعمیر نگهداري، تعویض، به تعهد ضمانتنامه فروش، از پس خدمات وجود -3
 چنـین  کـه  حـالی  در کند، القاء را معینی نتیجه حصول تا خدمت تداوم یا تکرار یا و آن از

 .باشد نداشته وجود امکاناتی

 .دهد فریب شود،  می یا است شده ارائه یا فروخته که خدمتی یا کاال قیمت حیث از را اشخاص - 4

 اجباري خرید یا فروش ـ و

 .بالعکس یا دیگر خدمت یا کاال خرید به خدمت یا کاال یک فروش کردن منوط -1

 یـا  عرضـه  بـه  معاملـه  اتمام که صورتی به ثالث شخص با معامله به مقابل طرف کردن وادار -2
 .شود داده ارتباط دیگري خدمت یا کاال تقاضاي

  .ورزد امتناع رقیب با معامله انجام از مذکور طرف که شرط این با مقابل طرف با معامله -3
 غیراستاندارد خدمت یا کاال عرضه زـ

 جمله از صالح ذي مراجع توسط شده اعالم اجباري استانداردهاي با مغایر خدمت یا و کاال عرضه
 .بندي بسته یا و تکمیل ساخت، طراحی، محتویات، کیفیت، ترکیب، کاربرد، به راجع

 رقیب شرکت یا بنگاه معامالت یا و داخلی امور در مداخله ـ ح

 یـک  کارکنـان  یـا  مدیر سرمایه، صاحب سهامدار، چند یا یک ساختن وادار یا و تحریک ترغیب،
 معـامالت  در مداخــله  اسـرار،  افشـاء  سهام، انتقال رأي، حق اعمال طریق از رقیب شرکت یا و بنگاه
 .باشد رقیب ضرر به که عملی انجام بـه دیگر مـشابه يها روش یا ها شرکت یا و ها بنگاه

 مسلط اقتصادي وضعیت از استفاده سوء ـ ط

 :زیر يها روش از یکی به مسلط اقتصادي وضعیت از سوءاستفاده

 غیرمتعارف، صورتی به خدمت یا کاال یک قیمت تغییر یا و حفظ تعیین، -1

 غیرمنصفانه، قراردادي شرایط تحمیل -2

 بازار، قیمت کاهش یا و افزایش منظور به تقاضا یا و عرضه مقدار تحدید -3



 

 

٦٢  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 در رقیب هاي شرکت یا ها بنگاه حذف یا جدید رقباي ورود کردن مشکل منظور به مانع ایجاد -4
 خاص، فعالیت یک

 بـا  ارتبـاطی  تجاري، عرف یا ماهیتی نظر از که شرایطی پذیرش به قراردادها کردن مشروط -5
 باشد، نداشته قراردادهایی چنین موضوع

 .ودش رقابت در اخالل به منجر که صورتی به ها شرکت سهام و سرمایه تملک -6

  مجدد فروش قیمت کردن محدود ـ ي
 :زیر شرایط پذیرش به خریدار به خدمت یا کاال عرضه کردن مشروط 

 فروش قیمت تعیین در وي کردن محدود یا شده تعیین فروش قیمت قبول به خریدار اجبار -1
 .شکلی هر به

 از که شرکتی یا بنگاه براي معین، خدمتی یا کاال فروش قیمت حفظ به خریدار کردن مقید -2
 به قیمت تعیین در مزبور شرکت یا بنگاه کردن محدود یا کند می خریداري خدمت یا کاال او
 .شکلی هر

 اشخاص موقعیت و اطالعات از استفاده سوء غیرمجاز، کسب ـ ك

 و فنـی  مالی، تجاري، زمینه در رقبا داخلی اطالعات هرگونه از غیرمجاز برداري بهره و کسب -1
 .ثالث اشخاص یا خود نفع به آن نظایر

 اعـالن  یـا  افشاء از قبل ، رسمی مراجع تصمیمات و اطالعات از غیرمجاز برداري بهره و کسب -2
 .ثالث اشخاص یا خود نفع به ها آن کتمان یا و ها آن عمومی

 .ثالث اشخاص یا خود نفع به اشخاص موقعیت از استفاده سوء -3

 هـدف  بـا  نیستند مجاز بنگاه یا شرکت کارکنان سایر یا مشاوران مدیران، از یک هیچ ـ 46ماده
 در سـمتی  متصـدي  همزمـان  طـور  بـه  بـازار،  چند یا و یک در رقابت در اخالل یا محدودیت ایجاد
 .باشند مشابه فعالیت داراي یا و مرتبط بنگاهی یا و شرکت



 

 

٦٣  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 را دیگر يهابنگاه یا ها شرکت سهام یـا سرمایه نباید حقوقی یا حقیقـی شخص هیـچ ـ 47ماده
 .گردد بازار چند یا و یک در رقابت در اخالل موجب که کند تمـلک نحوي هب

 :است مستثنی ماده این شمول از زیر موارد ـ تبصره

 فـروش  و خریـد  کـار  بـه  کـه  گري معامله کارگزار یا کارگزار وسیله به سرمایه یا سهام تملک -1
 سوءاسـتفاده  رقابـت  در اخـالل  براي سهام رأي حق از که مادامی دارد، اشتغال بهادار اوراق
 .نشود

 در فعـال  يهـا  بنگاه و ها شرکت سرمایه و سهام به نسبت رهنی حقوق تحصیل یا بودن دارا -2
 یـا  هـا  شرکت این در رأي حق اعمال به منجر که این بر مشروط خدمت یک یا کاال یک بازار
 .نشود ها بنگاه

 کـه  ایـن  بر مشروط اشد،ب شده تملک اضطراري شرایط تحت سرمایه یا سهام که صورتی در -3
 مدت از بیشتر و برسد رقابت شوراي اطالع به موضوع تملک، تاریخ از ماه یک ظرف حداکثر
 .نیابد ادامه تملک کند،  می تعیین شورا که زمانی

 :است ممنوع زیر موارد در ها بنگاه یا ها شرکت ادغام ـ 48 ماده

 .شود اعمال) 45( هماد در مذکور اعمال آن نتیجه در یا ادغام جریان در -1

 .یابد افزایش نامتعارفی طور به خدمت یا کاال قیمت ادغام، نتیجه در هرگاه -2

 .شود بازار در شدید تمرکز ایجاد موجب ادغام هرگاه -3

 .شود بازار در کننده کنترل شرکت یا بنگاه ایجاد به منجر ادغام، هرگاه -4

 بـه  هـا  آن دسترسـی  یـا  هـا  شرکت و ها بنگاه فعالیت توقف از پیشگیري که مواردي در ـ1تبصره
 ماده این) 4( و) 3( بندهاي به منجر ادغام چند هر نباشد، پذیر امکان ادغام طریق از جز فنی دانش
 .است مجاز شود،

 .کند  می اعالم و تعیین رقابت شوراي را شدید تمرکز دامنه ـ2تبصره



 

 

٦٤  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 اقـدامات  بر قانون این) 48( و) 47( مواد شمول مورد در توانند  می ها شرکت و ها بنگاه ـ 49ماده
 تـاریخ  از مـاه  یک ظرف حداکثر است مکلف رقابت شوراي. کنند تکلیف کسب رقابت شوراي از خود
 پیـام  دادن وسـیله  به یا کتبی طور به را نتیجه و بررسی را آن مذکور موارد از یک هر در تقاضا وصول
 اقـدامات  به قانون این) 48( و) 47( مواد شمول عدم اعالم صورت در. کند اعالم متقاضی به مطمئن
 .شود  می تلقی صحیح مذکور اقدامات مقرر، مدت ظرف شورا سوي از پاسخ ارسال عدم یا استعالم موضوع

 یـا  کاالهـا ) فروشـی  خرده( جزئی عرضه به که صنفی نظام قانون مشمول صنفی افراد ـ 50ماده
 .ندهست مستثنی فصل این شمول از پردازند،  می خدمات

 )48( تا) 44( مواد نقض موجب نباید فکري مالکیت از ناشی انحصاري امتیازات و حقوق ـ 51ماده
 اتخـاذ  را زیـر  تصمیم چند یا یک داشت خواهد اختیار رقابت شوراي صورت این در شود، قانون این
 :کند

 .حصاريان حقوق اعمال دوره تحدید جمله از انحصاري حقوق اعمال عدم یا فعالیت توقف) الف

 از بخشـی  یـا  تمـام  انجـام  از انحصـاري  حقوق با مرتبط مصالحه یا توافق قرارداد، طرف منع) ب
 .آن در مندرج تعهدات و شرایط

 تـدابیر  نبـودن  مـؤثر  صـورت  در انحصاري حقوق با مرتبط تفاهم یا ها توافق قراردادها، ابطال) ج
 .ماده این »ب« و »الف« بندهاي موضوع

 تـرجیح،  تخفیف، معافیت، اعتباري، ارزي، ریالی،( دولتی امتیاز اعطاء و مکک هرگونه ـ 52ماده
 در تسـلط  موجـب  کـه  شـرکت  یا بنگاه چند یا یک به آمیز تبعیض صورت به ،)آن مشابه یا اطالعات

 .است ممنوع شود، رقابت در اخالل یا بازار

  
  
  



 

 

٦٥  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

. شـود   می تشکیل »رقابت شوراي«  عنوان تحت شورایی فصل این اهداف به نیل براي ـ 53ماده
 :است زیر شرح به شورا اعضاء انتخاب شرایط و ترکیب

 اعضاء ترکیب ـ الف

 و محاسـبات  و بودجـه  و برنامـه  اقتصادي، هاي کمیسیون اعضاي بین از مجلس نماینده سه -1
 .ناظر عنوان  به  اسالمی شوراي مجلس انتخاب به نفر یک کمیسیون هر از معادن و صنایع

 .قضائیه قوه رئیس حکم و انتخاب به کشور عالی دیوان ضاتق از نفر دو -2

 رئـیس  حکـم  و دارایـی  و اقتصـادي  امـور  وزیر پیشنهاد به برجسته اقتصادي صاحبنظر دو -3
 .جمهور

 حکـم  و دادگسـتري  وزیـر  پیشـنهاد  بـه  اقتصـادي  حقوق به آشنا و برجسته حقوقدان یک -4
 .جمهور رئیس

 .جمهور رئیس حکم و ازرگانیب وزیر پیشنهاد به تجارت در صاحبنظر دو -5

 .جمهور رئیس حکم و معادن و صنایع وزیر پیشنهاد به صنعت در صاحبنظر یک -6

 و کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس پیشنهاد به زیربنایی خدمات در صاحبنظر یک -7
 .جمهور رئیس حکم

 .جمهور رئیس حکم و دارایی و اقتـصادي امور وزیر پیشـنهاد به مالی امور متخـصص یـک -8

 . ایران معادن و صنایع و بازرگانی اطاق انتخاب به نفر یک -9

 . ایران اسالمی جمهوري مرکزي تعاون اطاق انتخاب به نفر یک - 10

 پیشـنهاد  بـه ) 2( بنـد  مــوضوع  شورا، عـضو اقتصادي صاحبنظران بین از شورا رئیس ـ1تبصره
 .شود  می منصوب جمهور رئیس حکم با و اعضاء

 .شود  می منصوب شورا رئیس حکم با و اعضاء پیشنهاد به شورا اعضاء بین از رئیس بنایـ 2تبصره

 اعضاء انتخاب شرایط ـ ب



 

 

٦٦  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 ایران، اسالمی جمهوري تابعیت -1

 سن، سال چهل حداقل بودن دارا -2

 مدرك حداقل و حقوقدان و اقتصادي صاحبنظر اعضاء براي معتبر دکتراي مدرك بودن دارا -3
 مالی، و زیربنایی خدمات و صنعتی و تجاري صاحبنظران براي کارشناسی

 محکومیـت  یـا  و  اسـالمی  مجـازات  قـانون  مکرر) 62( ماده موضوع هاي محکومیت نداشتن -4
 تقلب، به یا تقصیر به ورشکستگی به قطعی

 مرتبط، و مفید کار سابقه سال ده حداقل بودن دارا -5

 بـه  رسـیدگی  قـانون ) 9( دهما موضوع باال به »د«  بند از  انتظامی قطعی محکومیت نداشتن -6
 )7/9/1372 مصوب( اداري تخلفات

 .بود نخواهد انتخاب مانع افراد بودن بازنشسته قاضی، استثناء به ـ تبصره

 رقابـت،  شـوراي  يهـا   انهدبیرخ هاي فعالیت و اجرائی و کارشناسی امور انجام منظور به ـ 54ماده
 کـه  شـود   مـی  تشـکیل  جمهـور  رئـیس  نظر زیر مستقل دولتی اي مؤسسه قالب در رقابت ملی مرکز

. شـود   مـی  تعیـین  وزیـران  هیـأت  تصویب و دارایی و اقتصادي امور وزارت پیشنهاد به آن تشکیالت
 و مـدیریت  سـازمان  تأییـد  و رقابـت  شـوراي  پیشـنهاد  با رقابت ملی مرکز تشکیالت بعدي تغییرات
 .بود خواهد وزیران هیأت تصویب و کشور ریزي برنامه

 .باشد می نیز رقابت ملی مرکز رئیس رقابت، شوراي رئیس ـ1 تبصره

 پیمـانی  و رسمی کارکنان با اولویت رقابت ملی مرکز نیاز مورد انسانی نیروي تأمین در ـ2تبصره
 .است دولتی مؤسسات و ها دستگاه و ها وزارتخانه

 وزارت شـنهاد پی بـه  رقابت ملی مرکز کارکنان و رقابت شوراي اعضاء تشویق نامه آئین ـ3تبصره
 .رسد  می وزیران هیأت تصویب به دارایی و اقتصادي امور

  
  



 

 

٦٧  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 شـرح  به رقابت شوراي اعضاء تخلفات به رسیدگی نحوه یا رویه و اشتغال تصدي، دوره ـ 55ماده
 :است زیر

 بـراي  آنـان  مجدد انتصاب و است سال شش اعضاء سایر و سال دو قاضی عضو تصدي دوره -1
 .بود خواهد مجاز دیگر دوره یک اعضاء سایر براي و دوره دو قاضی عضو

 تصـدي  دوره بقیه میزان به شوند،  می شورا اعضاء جانشین دالیلی به که کسانی تصدي دوره -2
 .بود خواهد قبلی عضو

 هیـأت  و شـورا  در آنـان  عضـویت  بـراي  قضـائیه  قـوه  و دولـت  کارمندان به مأموریت اعطاء -3
 .است الزامی تجدیدنظر

 تواننـد   نمـی  مـذکور  افـراد . اسـت  وقـت  تمـام  صورت به رقابت شوراي ءاعضا و رئیس اشتغال -4
 .باشند داشته تعاونی یا خصوصی ، عمومی بخش در دیگري مسؤولیت یا و شغل همزمان

 تـدریس  موظـف  سـاعات  اندازه به حداکثر که صورتی در ها دانشگاه علمی هیأت اعضاء ـ تبصره
 بنـد  ایـن  شـمول  از قـانون  این) 53( ماده) الف( بند) 10( و) 9( ،)8( اجزاء در مذکور اعضاء و کنند

 .هستند مستثنی

 قضـائیه  قوه رئیس منتخب قاضی جز به تجدیدنظر، هیأت و رقابت شوراي اعضاء تخلفات به -5
 بـه  و اداري تخلفـات  بـه  رسیدگی نحوه قانون مقررات برابر رقابت ملی مرکز کارمندان نیز و

 هـاي  دادگـاه  و دادسـراها  در قانونی مقررات طبق ،قضائیه قوه رئیس منتخب قاضی تخلفات
 .شد خواهد رسیدگی قضات انتظامی

 :است زیر شرح به آن استقالل نحوه و شورا اعضاء شغلی موقعیت تضمین ـ 56ماده

 کـرد  برکنار شورا در عضویت از او میل برخالف توان  نمی را رقابت شوراي اعضاء از یک هیچ -1
 :زیر موارد در مگر

 .شورا اعضاء سوم دو تشخیص به محوله وظایف انجام در توانینا ـ الف



 

 

٦٨  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 .قانون این) 53( ماده »ب« بند» 5« و» 3« جزءهاي در مذکور هاي محکومیت ـ ب

 .قانون این) 76( و) 75( مواد مقررات از استفاده سوء دلیل به قطعی محکومیت ـ ج

 .استیفاء اهلیت دادن دست از ـ د

 با شورا، در حضور از سال هر در غیرمتوالی ماه سه و متوالی ماه دو از بیش غیرموجه غیبت ـ هـ
 .رقابت شوراي اعضاء اکثریت تشخیص

 مـواد  موضوع مقررات از تخطی و قانون این) 68( ماده موضوع هاي محدودیت و تکالیف نقض وـ
 .رقابت شوراي اعضاء اکثریت تشخیص به) 76( و) 75(

 بـروز  صـورت  در همچنـین  و شورا اعضاء از یک هر فوت یا داوطلبانه گیري کناره صورت در -2
 مربـوط  مسـتندات  و مـدارك  و دالیـل  با همراه مراتب فوق، در مذکور نحو به عزل موجبات
 جهـت  عضـو،  کننـده  انتصـاب  مرجـع  بـه  وي رئیس نایب یا شورا رئیس توسط مورد حسب
 تاریخ از ماه یک فظر حداکثر است مکلف مزبور مرجع. شود  می اعالم جانشین عضو انتصاب
 شـوراي  بـه  و انتخـاب  را جانشـین  عضـو  قانون، این) 53( ماده چهارچوب در تقاضا، وصول
 .کند معرفی رقابت

 یـا  و  قانونی وظایف چهارچوب در تصمیمات اتخاذ دلیل به توان  نمی را رقابت شوراي اعضاء -3
 .داد قرار تعقیب تحت کنند،  می قانون استناد به که اظهاراتی

 کامـل  اسـتقالل  از فصـل  ایـن  مقـررات  مطـابق  گیـري  تصمیم و رسیدگی در رقابت يشورا -4
 .است برخوردار

 رئـیس  نایـب  او غیـاب  در و رئیس ریاست به و اعضاء سوم دو حضور با شورا جلسات ـ 57ماده
 پـنج  از کـه  آن بر مشروط رأي صاحب اعضاي اکثریت رأي با شورا تصمیمات. داشت خواهد رسمیت

 صـورتی  در قـانون  ایـن ) 61( مـاده  درخصوص شورا تصمیمات و بود خواهد معتبر شدنبا کمتر رأي
 .باشد مثبت آن در نیز عضو قاضی یک حداقل رأي که داشت خواهد اعتبار

 :دارد نیز را زیر اختیارات و وظایف شورا این مواد، سایر در شده تصریح موارد بر عالوه ـ 58 ماده



 

 

٦٩  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 تصمیم اتخاذ و قانون این موضوع هاي معافیت و یرقابت ضد هاي رویه مصادیق تشخیص -1
 .قانون این در مندرج موردي امور خصوص در ها معافیت این مورد در

 ).48( تا) 44( مواد با مرتبط خدمات و بازارکاالها محدوده وتعیین وضعیت ارزیابی -2

ــدوین -3 ــالغ و ت ــا اب ــه الزم هــاي دســتورالعمل و راهنماه ــن اجــراء منظــور ب  و فصــل ای
 .شورا داخلی هاي رالعملدستو

 .نیاز مورد لوایح تنظیم براي دولت به مشورتی نظرات ارائه -4

 خـدمات  و کاالها بازار به دسترسی شرایط و مقدار قیمت، تنظیم دستورالعمل تصویب -5
 .مربوط مقررات رعایت با مورد هر در انحصاري

 انحصـار  مصـداق  آن اربـاز  کـه  خاص خدمتی یا کاال حوزه در تواند می رقابت شوراي ـ 59ماده
 و ارائـه  وزیـران  هیـأت  بـه  تصـویب  براي را بخشی کننده تنظیم نهاد تشکیل پیشنهاد است، طبیعی
 واگـذار  بخشـی  کننـده  تنظـیم  نهاد به را مزبور حوزه در خود تنظیمی اختیارات و وظایف از قسمتی
 .نماید

 وزیـران  هیـأت  تصـویب  با رقابت شوراي پیشنهاد به بخشی کننده تنظیم نهادهاي اعضاء ترکیب
 اعضاء و است قانون این) 53( ماده »ب« بند مطابق نهادها، این اعضاء انتخاب شرایط. شود  می تعیین
 بـراي  قـانون  این در شده بینی پیش هاي مسؤولیت شده، تفویض اختیارات و وظایف حیطه در ها آن

 .دارند برعهده را رقابت شوراي اعضاء

 رقابـت  شوراي مصوبات یا قانون این با مغایر تواند نمی بخشی کننده متنظی نهاد هیچ حال هر در
 .کند اقدامی یا بگیرد تصمیمی رقابت تسهیل زمینه در

 :است زیر شرح به تحقیق و بازرسی براي شورا اختیار ـ 60ماده

 بازرسی ـ الف



 

 

٧٠  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 و عـاوي د بـه  رسـیدگی  بـراي  خـود  هاي مأموریت و وظایف اجراء در دارد اختیار رقابت شوراي
 وسـایل  انبارهـا،  امـاکن،  بـه  ورود اجازه و کند بازرسی را ها شرکت و ها بنگاه شده، طرح هاي پرونده
 و دفـاتر  هـا،  رایانـه  امـوال،  اقتصادي، هاي فعالیت از بازرسی جواز نیز و ها آن تفتیش و ها رایانه نقلیه،
 جملـه  از نیاز مورد اطالعات يآور جمع و  عمومی مجامع جلسات در شرکت. کند صادر را اوراق سایر

 .است شورا بازرسی اختیار مشمول نیز مدیره، هیأت مصوبات

 تحقیق ـ ب

 زیـر،  راهکـار  چنـد  یا یک از استفاده با خود، هاي مأموریت و وظایف اجراء در دارد اختیار شورا
 :دهد انجام را شکایات و قانون این با مرتبط موضوعات به رسیدگی

 .او از تحقیقات انجام منظور به مرکز یا شورا در حضور ايبر عنه مشتکی احضار -1

 ضـروري  شـکایات  به رسیدگی منظور به ها آن حضور که دیگر شخص هر یا و شهود احضار -2
 .شود داده تشخیص

) الکترونیکـی  یـا  کاغـذي  از اعـم ( سوابق و مستندات مدارك، اطالعات، گزارش، درخواست -3
 .حقوقی و حقیقی اشخاص از ضدرقابتی هاي رویه با مرتبط

 .بازرسی و تحقیق یندآفر در آنان اظهارنظر دریافت و تخصصی مؤسسات و کارشناسان از دعوت -4

 ماده این اجراء در را آن محدوده و بازرسی و تحقیقات مجوز صدور باید رقابت شوراي ـ1تبصره
 توسـط  ورمنظـ  بـدین  کـه  قاضـی  پنج از یکی یا شورا عضو قضات از یکی از مورد حسب مورد هر در

 قاضـی  .کنـد  درخواسـت  شـوند،   مـی  معرفی و انتخاب) سابقه سال ده حداقل با قضات بین از( قضائیه قوه رئیس
 .است قاضی حکم به منوط بازرسی و تحقیقات انجام. بگیرد تصمیم دوهفته ظرف حداکثر است موظف

 متخصـص  اشـخاص  و تخصصـی  مؤسسـات  بـه  را بازرسی و تحقیق امر تواند  می شورا ـ2تبصره
 .کند ارجاع اند، شده صالحیت احراز و تشکیل خاص قوانین طبق که حقوقی و حقیقی



 

 

٧١  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 چنـد  یـا  یک که کند احراز الزم تحقیقات انجام یا شکایات وصول از پس شورا هرگاه ـ 61ماده
 اسـت،  شـده  اعمال بنگاهی توسط قانون این) 48( تا) 44( مواد موضوع ضدرقابتی هاي رویه از مورد
 :بگیرد را زیر تصمیم چند یا یک مورد حسب اندتو  می

 مواد موضوع ضدرقابتی هاي رویه متضمن تفاهم و توافق قرارداد، نوع هر فسخ به دستور -1
 .قانون این) 48( تا  )44(

 ضـدرقابتی  هـاي  رویـه  ادامه از آن با مرتبط هاي توافق یا توافق طرفین توقف به دستور -2
 .نظر مورد

 .آن تکرار عدم یا ضدرقابتی رویه هر توقف به دستور -3

 .بازار بیشتر شفافیت جهت در عمومی رسانی اطالع -4

 .اند شده انتخاب قانون این) 46( ماده مقررات برخالف که مدیرانی عزل به دستور -5

 ایـن ) 47( مـاده  بـرخالف  کـه  ها شرکت یا ها بنگاه سرمایه یا سهام واگذاري به دستور -6
 .است شده حاصل قانون

 ایـن ) 48( مـاده  ممنوعیـت  برخالف که ادغام هرگونه ابطال به دستور یا تعلیق به الزام -7
 .شده ادغام هاي شرکت تجزیه به الزام یا و شده انجام قانون

 ضدرقابتی هاي رویه ارتکاب طریق از که اموالی توقیف یا و درآمد اضافه استرداد دستور -8
 .قضائی صالح ذي مراجع طریق از است  شده تحصیل قانون این) 48( تا) 44( مواد موضوع

 یـا  منطقـه  در یـا  خـاص  زمینـه  یـک  در فعالیت عدم جهت شرکت یا بنگاه به دستور -9
 .خاص مناطق

 مـدیره  هیـأت  یـا   عمـومی  مجامع جلسات صورت یا شرکتنامه اساسنامه، اصالح به دستور- 10
 و هـا  شـرکت  هـاي  اساسـنامه  اصالح درخصوص دولت به الزم پیشنهاد ارائه یا ها شرکت

 . عمومی بخش مؤسسات



 

 

٧٢  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 .انحصاري شرایط در قیمتی دامنه و عرضه حداقل رعایت به ها شرکت و ها بنگاه الزام - 11
 میلیـــارد یــک  تــا  ریــال ) 10.000.000( میلیــون  ده از نقــدي  جریمــه  تعیــین  - 12

 .قانون این) 45( ماده هاي ممنوعیت نقض صورت در ریال،) 1.000.000.000(

 مشـترك  پیشـنهاد  بـه  ارتکـابی  عمـل  بـا  متناسب نقدي مجرائ میزان تعیین به مربوط نامه آئین
 .رسد  می وزیران هیأت تصویب به و تهیه دادگستري و بازرگانی  دارایی، و اقتصادي امور هاي وزارتخانه

 یا و رأساً است مکلف و است ضدرقابتی هاي رویه به رسیدگی مرجع تنها رقابت شوراي ـ 62ماده
 دیوان محل، دادستان یا کل دادستان جمله از حقوقی یا یقیحق از اعم شخصی هر شکایت براساس

 وابسـته  نهادهاي و ها سازمان بخشی، هاي کننده تنظیم کشور، کل بازرسی سازمان کشور، محاسبات
 يهـا  سـازمان  دیگـر  و کننـدگان  مصـرف  حقـوق  از حمایت يها انجمن صنفی، هاي تشکل دولت، به

 ایـن ) 61( مـاده  چهارچوب در و آغاز را ضدرقابتی ايه رویه درخصوص تحقیق و بررسی غیردولتی،
 .بگیرد  تصمیم قانون

 طـرفین  بـه  را آن و تعیـین  رسـیدگی  وقت شکایات، موضوع به رسیدگی براي است مکلف شورا
 به دفاعیه الیحه یا نمایند معرفی وکیل یا یابند حضور جلسه در شخصاً توانند  می طرفین. نماید ابالغ
 .کنند تقدیم شورا

 باشـد  رقابـت  در اخالل موجب چنانچه صنفی نظام قانون هشتم فصل موضوع تخلفات ـ تبصره
 ايکمیتـه  بـا  اخـتالف  حـل  اختالف، بروز صورت در. شد خواهد رسیدگی قانون این مقررات مطابق
 نظـارت  عـالی  هیأت از نماینده نفر یک شورا، رئیس انتخاب به رقابت شوراي اعضاء از یکی از مرکب
 اکثریـت  رأي. بـود  خواهد دادگستري وزیر انتخاب به نفر یک و صنفی نظام قانون) 53( ادهم موضوع
 .بود خواهد دادگستري وزارت در کمیته، استقرار محل. است قطعی هیأت این اعضاء

 بـه  ابـالغ  تـاریخ  از روز بیسـت  ظـرف  ،)61( مـاده  موجـب  به رقابت شوراي تصمیمات ـ 63ماده
 بـراي  مـدت  ایـن . اسـت  قـانون  ایـن ) 64( ماده موضوع تجدیدنظر هیأت در تجدیدنظر قابل نفع ذي



 

 

٧٣  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 و شـده  یـاد  مـدت  در نظرخـواهی  تجدیـد  عـدم  صورت در. بود خواهد ماه دو خارج مقیم اشخاص
 .است قطعی تصمیمات این تجدیدنظر، هیأت در شورا تصمیمات تأیید صورت در همچنین

 از پـس  باشـد،  داشـته  عمومی جنبه راشو تشخیص به شورا، تصمیمات که مواردي در ـ تبصره
 .شود منتشر کثیراالنتشار جراید از یکی در علیه محکوم هزینه به باید قطعیت

 ایـن  در گیـري  تصمیم نحوه و انتخاب شرایط تجدیدنظر، هیأت ترکیب استقرار، محل ـ 64ماده
 :است زیر شرح به هیأت

 :شود  می تشکیل زیر افراد از بود، خواهد مستقر تهران در که تجدیدنظر هیأت -1

 .قضائیه قوه رئیس حکم و انتخاب به کشور عالی دیوان قاضی سه ـ الف

 .جمهور رئیس حکم و دارایی و اقتصادي امور وزیر پیشنهاد به اقتصادي نظر صاحب دو ـ ب

 و صنایع وزراء مشترك پیشنهاد به زیربنایی و صنعتی و تجاري هاي فعالیت در صاحبنظر دو ـ ج
 .جمهور رئیس حکم و بازرگانی و معادن

. باشـند  مرتبط و مفید کار سابقه سال پانزده داراي حداقل باید تجدیدنظر هیأت اعضاء -2
 اشـتغال،  اعضـاء،  تصـدي  دوره با مرتبط ضوابط همچنین و اعضاء انتخاب شرایط سایر
 و حقـوق  و  استخدامی ضوابط و شغلی موقعیت نیز و اعضاء تخلفات به رسیدگی و عزل
 ایـن ) 56( و) 55( مواد و) 53( ماده »ب« بند در که بود خواهد ترتیبی به آنان ايمزای
 .است شده ذکر قانون

 :است زیر شرح به تجدیدنظر هیأت گیري تصمیم نحوه -3

 تجدیـدنظر  رأي ولی است، آن اعضاء اکثریت تصویب  به منوط تجدیدنظر هیأت تصمیمات ـ الف
 قاضـی  عضـو  دو حـداقل  موافقت متضمن باید حال عین در قانون این) 61( ماده تصمیمات مورد در
 .باشد هیأت این



 

 

٧٤  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 حقیقی اشخاص و تخصصی مؤسسات به را بازرسی و تحقیق امر تواند،  می تجدیدنظر هیأت ـ ب
 .کند ارجاع اند، شده صالحیت احراز و تشکیل خاص قوانین طبق که متخصص حقوقی و

 تعـدیل  را آن مورد حسب یا تأیید عیناً یا نقض را اشور تصمیمات تواند  می تجدیدنظر هیأت ـ ج
 .بگیرد دیگري تصمیم مستقالً یا کند اصالح یا

 .بود خواهد االجراء الزم و قطعی فوق بند شرح به تجدیدنظر هیأت تصمیمات دـ

 همچنـین  و نماید دعوت توضیحات اداء براي را دعوا طرفین تواندمی تجدیدنظر یأته -4
 دفاعیـه  الیحـه  ارائه با یا حضوراً توانند  می خود تشخیص به بنا ها آن وکیل یا و طرفین
 غیـر  در نماینـد،  اقدام مطروحه پرونده به رسیدگی جلسه در توضیحات اداي به نسبت
 مقتضـی  تصـمیم  پرونـده،  در مضبوط مستندات و مدارك به توجه با هیأت صورت این

 .گرفت خواهد

 بـه  ابالغ از پس قانون این ) 61( ماده» 12« بند ردمو در جز رقابت شوراي تصمیمات ـ 65ماده
 .شد نخواهد اجراء مانع) 63( ماده موجب به نفع ذي نظرخواهی تجدید و است اجراء قابل نفع ذي

 گیـري  تصـمیم  زمان تا آن از پس یا نظرخواهی تجدید با همزمان تواند  می نفع ذي صورت هر در
 تقاضـا  بـه  فـوراً  تجدیدنظر هیأت و کند تقاضا را رقابت شوراي تصمیم اجراء توقف تجدیدنظر، هیأت

 شـوراي  تصـمیمات  اجـراء  توقـف  دسـتور  مناسب تضمین یا تأمین أخذ با تواند  می و کرده رسیدگی
 .کند صادر را رقابت

 قـانون،  ایـن  در مذکور ضدرقابتی هاي رویه از دیده خسارت حقوقی و حقیقی اشخاص ـ 66ماده
 مبنی نظر تجدید هیأت یا رقابت شوراي تصمیمات قطعیت زمان از سال کی ظرف حداکثر توانند  می
. بدهنـد  دادخواسـت  دار صـالحیت  دادگاه به خسارت جبران منظور به ضدرقابتی، هاي  رویه اعمال بر

 خواهـان  کـه  کنـد   مـی  رسـیدگی  دادخواسـت  به صورتی در قانون این مقررات رعایت ضمن دادگاه
 .باشد کرده پیوست مذکور دادخواست به را تجدیدنظر هیأت یا ترقاب شوراي قطعی رأي رونوشت



 

 

٧٥  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 از پس و داشته  عمومی جنبۀ تجدیدنظر هیأت یا رقابت شوراي تصمیمات که مواردي در ـ تبصره
 از گواهی أخذ با توانند  می نفع ذي ثالث اشخاص شود،  می منتشر کثیراالنتشار جراید طریق از قطعیت
. بدهند دار صالحیت دادگاه به را خود دادخواست ،ها آن بر مذکور تصمیم ولشم بر مبنی رقابت شوراي
 خواهان درخواست صورت در دادگاه و است مذکور گواهی ارائه به منوط خسارت، جبران به حکم صدور
 خودداري رسیدگی از رقابت شوراي پاسخ اعالم تا اناطه، قرار صدور با گواهی صدور تقاضاي بر مبنی
 .بود خواهد نوبت از خارج تبصره این موضوع يها درخواست به شورا رسیدگی .نماید  می

 از و باشد داشته شاکی سمت قانون این موضوع جرائم کلیه در تواند  می رقابت شوراي ـ 67ماده
 .کند رسیدگی درخواست  عمومی منافع به شده وارد خسارت جبران براي صالحیتدار دادگاه

 ملـی  مرکز کارکنان و تجدیدنظر هیأت رقابت، شوراي اعضاء هاي یتمحدود و تکالیف ـ 68ماده
 :است زیر شرح به رقابت

 آئـین  قـانون ) 91( مـاده  موضوع موارد در گیري تصمیم و جلسات در شرکت ممنوعیت -1
 .مدنی امور در انقالب و عمومی دادگاههاي دادرسی

 یـا  و مسـتقیم  نـافعی م تحصـیل  بـه  منجـر  و شـود  اتخـاذ  بنـد  این رعایت بدون که تصمیماتی
 .بود خواهد قانونی اثر فاقد و باطل شود، مربوط عضو براي تکلیفی از معافیت یا غیرمستقیم

 تجدیدنظر هیأت یا رقابت شوراي اعضاء از افرادي یا فرد فوق محدودیت به بنا چنانچه ـ تبصره
 مرجـع  از یـدنظر تجد هیـأت  یـا  رقابت شوراي شوند، منع گیري تصمیم و شورا جلسات در شرکت از

 .کند  می موضوع این به رسیدگی براي را جایگزین عضو معرفی درخواست مزبور، عضو کننده معرفی

 داخلی اطالعات حفظ وظیفه -2

 کـه  شخصـی  هـر  و رقابت ملی مرکز کارکنان همچنین و تجدیدنظر هیأت رقابت، شوراي اعضاء
 را اشخاصی یا شرکتها ،ها بنگاه داخلی اتاطالع نباید است، بوده کار به مشغول ها سمت این در قبالً
 از مخفیانـه  طور به یا کنند فاش اند، یافته اطالع ها آن از مناسبت این به یا وظیفه انجام جریان در که
 .بگیرند بهره دیگر اشخاص یا خود نفع به آن



 

 

٧٦  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

  تصمیم اتخاذ از قبل اظهارنظر ممنوعیت -3
 اتخـاذ  از قبـل  نبایـد  رقابـت  ملـی  مرکـز  کنانکار نیز و تجدیدنظر هیأت و رقابت شوراي اعضاء
 یـا  کتبـی  صـورت  بـه  قانون این مقررات از اشخاص یا شرکتها ،ها بنگاه تخلفات درخصوص تصمیم،
 .کنند اظهارنظر شفاهی

 و هـا  نامـه  آئـین  ضـوابط،  بـه  عمـوم  دسترسـی  امکـان  اسـت  موظـف  رقابـت  شـوراي  ـ 69ماده
 و تنظـیم  را فصـل  این اجراء سالیانه عملکرد گزارش و فراهم را فصل این با مرتبط هاي دستورالعمل

 .کند منتشر عموم براي

 اجـراء  واحـد  توسـط  مـورد  حسب تجدیدنظر هیأت یا رقابت شوراي قطعی تصمیمات ـ 70ماده
 .شود  اجراءمی دادگستري مدنی احکام

 وصول و الماتاستع ثبت تحقیق، بازرسی، نحوه جمله از فصل این موضوع اجرائی نامه آئینـ  71ماده
 .رسد  می وزیران هیأت تصویب  به مـاه شـش مدت ظرف حداکثـر رقابت شوراي پیشنـهاد به شـکایات

 بـه  رسـیدگی  جریـان  در یـا  فصل این موضوع مجوزهاي یا گواهی أخذ براي کس هر ـ 72ماده
 اطالعات ارائه از یا و کند واقع خالف اظهارات تحقیقات و بازرسی مرحله از اعم ضدرقابتی هاي رویه
 باشـد،  مـؤثر  تجدیـدنظر  هیـأت  و رقابت شوراي تصمیمات نتیجه در تواندمی که مدارکی و اسناد و

 مـدارك  رقابت ملی مرکز و تجدیدنظر هیأت رقابت، شوراي به که کس هر همچنین و کند خودداري
 را ضدرقابتی هايهروی با مرتبط اسناد و مدارك اطالعات، یا کند تسلیم واقع خالف یا جعلی اسناد و

 حبس به کند، تحریف یا دهد تغییر کند، نابود غیرمستقیم یا مستقیم طور به ها آن قالب از نظر صرف
 میلیون یکصد تا ریال) 10.000.000( میلیون ده از نقدي جزاي به یا سال یک تا ماه سه از تعزیري

 .شد خواهد محکوم مجازات دو هر به یا ریال) 100.000.000(

 یـا  گـواهی  أخـذ  بـه  منجـر  جعلـی  یا واقع خالف اظهارات بیان یا مدارك و اسناد ارائه چهچنان
 بـا  مـاده،  ایـن  در مقـرر  مجـازات  تعیـین  بر عالوه دادگاه باشد، شده فصل این در مذکور مجوزهاي
 .کند  می صادر مزبور مجوز یا گواهی ابطال به حکم مورد حسب نفع، ذي  تقاضاي



 

 

٧٧  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 ایـن  مقـررات  برابـر  او اظهـارنظر  یا شهادت که نظري صاحب یا خبره ای کارشناس هر ـ 73ماده
 هیـأت  و رقابـت  شـوراي  تصـمیمات  در کـه  دهـد  شـهادتی  واقـع  بـرخالف  و شود درخواست فصل

 میلیـون  سـی  از نقـدي  جـزاي  بـه  یا سال سه تا یک از تعزیري حبس به شود، واقع مؤثر تجدیدنظر
 .شد خواهد محکوم مجازات دو هر یا ریال )300.000.000( سیصدمیلیون تا ریال)30.000.000(

 مجـازات  قـانون  در مقـرر  مجـازات  مشـمول  کـذب  شهادت فوق، يها مجازات بر عالوه ـ تبصره
 .باشد  می نیز اسالمی

 یـا  و هـا  شـرکت  یـا  هـا  بنگاه اي حرفه و تجاري اعتبار به زدن صدمه قصد به کس هر ـ 74ماده
 از پـس  که باشد کرده تسلیم تجدیدنظر هیأت یا رقابت شوراي به شکایتی ها آن صاحبان یا مدیران
 تـا  ماه شش از حبس به خسارت جبران به محکومیت بر عالوه است، بوده واهی شود ثابت رسیدگی

 .شد خواهد محکوم مجازات دو هر یا وارده خسارت معادل نقدي جزاي به یا سال دو

 یا و ها بنگاه ها، شرکت داخلی اطالعات حفظ به مکلف فصل این موجب به که کس هر ـ 75ماده
 اشـخاص  یـا  خـود  نفع به اطالعات این از یا و کند افشاء یا و منتشر را آن است، شده اشخاص سایر
 چهـل  از نقـدي  جـزاي  یـا  سـال  دو تـا  ماه شش از تعزیري حبس به مورد حسب بگیرد،  بهره دیگر

 نیـز  و مجـازات  دو هـر  یـا  ریال) 400.000.000( میلیون چهارصد تا ریال) 40.000.000( میلیون
 .شد خواهد محکوم اطالعات انتشار یا و افشاء از ناشی خسارات جبران

 ملـی  مرکـز  کارکنـان  و رؤسا تجدیدنظر، هیأت اعضاء رقابت، شوراي اعضاء از یک هر ـ 76ماده
 خصشـ  هـر  نیـز  و هـا  آن قـرارداد  طـرف  اشخاص و ها آن بگیران حقوق از یک هر همچنین و رقابت
 اشـخاص  اي حرفـه  و تجـاري اعتبار یا مالی منافع به زدن ضربه براي قانون این مقررات از که دیگري
 یـا  سال پنج تا سه از تعزیري  حبس به خسارات جبران بر عالوه کند، استفاده سوء حقوقی یا حقیقی
 دو هـر  یا ریال) 500.000.000( میلیون پانصد تا ریال) 50.000.000( میلیون پنجاه از نقدي جزاء

  .شد خواهد محکوم مجازات



 

 

٧٨  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 انتظامی تخلف انونــق این) 68( ادهــم» 3«و» 2« ،»1« ايـــبنده از یک رـه نقض ـ 77ماده
 مراجـع  از یکی در مورد حسب قانون این در مذکور يها مجازات بر عالوه مرتکب و شود  می محسوب 

 .شد خواهد محاکمه) 55( ماده» 5« بند در مذکور

 مرکـز  بازرسـان  و مأموران بازرسی و تحقیقات انجام از مانع شکلی هر به که کس هر ـ 78ماده
 میـــلیون بیســـت تــا ریـال ) 5.000.000( میلیــون پــنج از نقــدي جـزاي  بــه شــود، رقابــت ملـی 

 یـک  مبلـغ  روز، هـر  ازاي به تراشی مانع ادامه صورت در و شد خـواهد محکوم ریال) 20.000.000(
 .شد خواهد اضافه شده تعیین نقدي جزاي به ریال) 1.000.000( میلیون

 :است زیر شرح به حقوقی اشخاص مجازات ـ 79 ماده

 حقـوقی،  اشـخاص  توسـط  فصـل  ایـن  مواد موضوع جرائم از یک هر ارتکاب صورت در -1
 اشخاص براي قانون این در مقرر مجازات به مورد حسب ارتکاب زمان در ها آن مدیران
 .شد خواهند محکوم حقیقی

 از یـک  هـر  تقصـیر  یـا  تعمـد  نتیجـه  در حقـوقی،  شخص توسط جرم ارتکاب چنانچه -2
 نیـز  مزبور فرد شود،  می) 1( بند مشمول که آنچه بر عالوه گیرد، انجام آن بگیران حقوق
 .داشت خواهد کیفري مسؤولیت قانون این مقررات برابر مورد حسب

 بـدون  جـرم  کـه  کند ثابت حقوقی اشخاص بگیران حقوق یا مدیران از یک هر چنانچه -3
 کـار  بـه  آن ارتکـاب  از جلوگیري براي را خود توان همه آنان یا گرفته انجام آنان اطالع
 مراجـع  یـا  رقابـت  شـوراي  بـه  را آن جـرم  وقـوع  از اطـالع  از پـس  بالفاصله یا اند برده
 .شد خواهد معاف عمل آن به مربوط مجازات از اند، کرده اعالم صالح ذي

 دخالـت  یـا  اساسـنامه  در امر این بینیپیش صورت در خسارت، جبران لزوم ردموا در ـ تبصره
 .بود خواهند مسؤول ماده این در مذکور افراد با متضامناً حقوقی اشخاص امر این در اشخاص

 .است صالح ذي دادگاه به دادخواست تقدیم به منوط قانون این موضوع خسارات مطالبه ـ 80ماده



 

 

٧٩  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 قـوانین  در تـري  سـنگین  يهـا  مجازات فصل، این در مذکور جرائم صدرخصو چنانچه ـ 81ماده
 .شد خواهد اعمال تر سنگین يها مجازات باشد، شده بینی پیش دیگر

 ، عمـومی  هـاي دادگـاه  و دادسـراها  در فصل این  )78( تا) 72( مواد موضوع جرائم به ـ 82ماده
 .شود  می دگیرسی نوبت از خارج و قانون این مقررات و جاري مقررات مطابق

 هیـأت  رقابـت،  شـوراي  با همکاري به مکلف دادگستري ضابطان قانون، این اجراء در ـ 83ماده
 .هستند رقابت ملی مرکز و تجدیدنظر

 شـاخص  رشد با متناسب بار یک سال سه هر فصل این در مندرج نقدي جزاي مبالغ ـ 84ماده
 اعـالم  رسـمی  طـور  بـه  ایران  اسالمی  جمهوري مرکزي بانک توسط که مصرفی خدمات و کاالها بهاي
  .شود  می تعدیل وزیران هیأت تصویب و رقابت شوراي پیشنهاد با شود،  می
  
  
  





 

 

٨١  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قـانون،  ایـن ) 86( مـاده  موضـوع  اجرائـی  يهـا  دستگاه از یک هر مقام باالترین ـ 85ماده  
 اسـت  موظـف  و باشـد   می قانون این در ها آن براي شده مقرر تکالیف موقع به و صحیح اجراء مسؤول
 چهارم و چهل اصل کلی هاي سیاست اجراء عالی شوراي به بار یک ماه سه هر را کار پیشرفت گزارش

 در شـده  مشـخص  وظایف انجام در توقف یا تعلل یا تأخیر صورت در. نماید ارائه اساسی قانون) 44(
 تخلفات هیأت به را خاطی فرد تههف یک ظرف حداکثر است موظف دستگاه مقام باالترین قانون این

) 9( مـاده ) ط( تا) ج( بندهاي تخلف احراز و رسیدگی از پس است موظف هیأت. کند معرفی اداري
 یـا  تعلـل  تأخیر، علت چنانچه. نماید اعمال خاطی فرد به نسبت را اداري تخلفات به رسیدگی قانون
 تشـخیص،  از پس ماه دو ظرف داکثرح است موظف دولت باشد قانون در نارسایی یا و اشکال توقف،
 .نماید تقدیم  اسالمی شوراي مجلس به فوریت یک قید با را قانون اصالح الیحه

 قـانون ) 4( مـاده  موضـوع  دولتـی  هاي شرکت و دولتی هاي مؤسسه ها، وزارتخانه کلیه ـ 86ماده
 و دولتی ايه شرکت اجرائی، يها دستگاه کلیه همچنین و 1/6/1366 مصوب کشور عمومی محاسبات
 یـا  نـام  ذکـر  مستلزم ها آن بر  عمـومی مقررات و قوانین شمول که دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات
   ایرـس آن، به وابسته و تابعه هاي شرکت و رانـای نفت ملی شرکت هـجمل از است، اـه آن نام تصـریح

  
  
  
  
  

  دهم فصل
 مــواد متفـــرقه



 

 

٨٢  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 و ایـران  صنایع نوسازي و ترشگس سازمان آن، تابعه هاي شرکت و نفت وزارت به وابسته هاي شرکت
 آن، تابعـه  هاي شرکت و ایران معدنی صنایع و معادن نوسازي و توسعه سازمان آن، تابعه هاي شرکت
 همچنـین  و کاال توزیع و تهیه مرکز آن، تابعه هاي شرکت و ایران ملی صنایع تصفیه حال در سازمان
 هایی شرکت و غیردولتی هاي شرکت در ذکرال فوق هاي شرکت و ها سازمان ،ها دستگاه به متعلق سهام
 مشـمول  اقتصـادي  هـاي  فعالیـت  در اعتبـاري  مؤسسـات  و هـا  بانک و باشند  می خاص قانون تابع که

 .بود خواهند قانون این مقررات

 بـا  اسـت  نشـده  مشـخص  آن تهیـه  مرجع که قانون این نیاز مورد هاي نامه آئین کلیه ـ 87ماده
 خواهـد  وزیران هیأت تصویب به ماه شش مدت ظرف حداکثر دارایی و اقتصادي امور وزارت پیشنهاد
 بـه  باشـد  نشـده  مشـخص  هـا  آن تهیـه  مرجـع  که قانون این سوم فصل موضوع هاي نامه آئین. رسید

 وزیـران  هیـأت  تصـویب  بـه  و تهیه دارایی و اقتصادي امور وزارت همکاري با تعاون وزارت پیشنهاد
 .رسید خواهد

 اجـراء  عملکرد گزارش بار یک ماه شش هر است مکلف دارایی و اقتصادي رامو وزارت ـ 88ماده
 شـوراي  مجلـس  و نظـام  مصـلحت  تشـخیص  مجمـع  بـه  هـا  تبصـره  و مـواد  تفکیک به را قانون این

 .نماید منتشر عموم اطالع براي و ارائه اسالمی

 و اجتمـاعی  اقتصـادي،  توسـعه  چهـارم  برنامـه  قانون) 161( ماده شمول از قانون این ـ 89ماده
 .است مستثنی ایران اسالمی جمهوري فرهنگی

 و واگذاري مشمول يها بنگاه خدمات یا کاالها فروش قیمت دلیل هر  به دولت چنانچه ـ 90ماده
 اسـت  مکلـف  دولت کند، تکلیف بازار قیمت از کمتر قیمتی به را غیردولتی بخش يها بنگاه سایر یا

 سـال  در دولـت  منـابع  و اعتبارات محل از و تعیین را شده امتم هزینه و تکلیفی قیمت التفاوت مابه
 .نماید کسر مالیاتی امور سازمان به ها بنگاه این بدهی از یا و کند پرداخت اجراء



 

 

٨٣  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 بخـش  پـذیري مسـؤولیت  و مشـارکت  بـراي  مسـاعدتر  هرچه شرایط تأمین منظور به ـ 91 ماده
 :اقتصادي هاي فعالیت در غیردولتی

 اقتصادي يهاطرح و لوایح بررسی در توانند می  اسالمی شوراي مجلس هاي نکمیسیو کلیه ـ الف
 .دهند قرار استفاده مورد و کسب را اقتصادي فعاالن مشورتی نظر

 در مجازنـد  دولــت  در گیـري تصــمیم  ستـادهاي و شـوراها ها،هیأت کمـیسیونها، کـلیه ـ ب
 .دهند قرار توجه مورد و شده جویا را اقتصادي فعاالن نظر خود، اقتصادي تصمیمات

 تعاون اطاق و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اطاق نماینده یا رئیس عضویت است موظف دولت
. بخشـد  رسمیت مربوطه هاي نامه آئین یا قانون اصالح طریق از را اقتصادي گیري تصمیم شوراهاي در
 بـه   رسـمی  عضـو  عنـوان  بـه  تعاون طاقا و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اطاق رئیس پس این از

 موضوع( خارجی گذاري سرمایه هیأت ارزي، ذخیره حساب امناء هیأت اقتصاد، شوراي اعضاء ترکیب

 سـوم  برنامـه  قـانون  موضـوع ( واگـذاري  عالی هیأت و) خارجی گذاري سرمایه حمایت و جلب قانون
 .شود  می فهاضا) ایران  اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه

 گونـه  ایـن  داوري در داوري، به اقتصادي هاي پرونده ارجاع تشویق با است موظف قضائیه قوه ـ ج
 غیردولتـی  بخـش  کارشناسـی  هـاي  ظرفیت از اقتصادي، موضوعات در بازرسی همچنین و ها پرونده
 .آورد عمل به را استفاده نهایت

 بـه  خـود  قانونی نقش ایفاء در موظفند تعاون اطاق و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اطاق ـ د
 نظرات کسب و اقتصادي هاي تشکل هماهنگی و ساماندهی براي الزم کار و ساز قوه، سه مشاور عنوان
 ارکـان  بـا  خصوصـی  بخش سازنده تعامل فضاي ایجاد به کمک با و نموده فراهم را اقتصادي فعاالن

 هـا  اطـاق  راسـتا،  ایـن  در. نمایند ارائه را الزم نهکارشناسا پیشنهادهاي اقتصادي مسائل در حکومت،
 قـانون ) 44( چهـارم  و چهل  اصل کلی هاي سیاست اجراء پیگیري و پایش واحد تأسیس با موظفند
) 44( چهارم و چهل اصل کلی هاي سیاست اجراء عالی  شوراي به را الزم منظم يها گزارش اساسی،



 

 

٨٤  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 رفـع  و کـارآفرینی  مسـاعد  فضـاي  ایجاد « قانون ویسن پیش همچنین و نمایند تقدیم  اساسی قانون
 .کنند ارائه و تهیه را  »کار و کسب موانع

 که مادام و گرددمی نسخ آن با مغایر مقررات و قوانین کلیه قانون این تصویب تاریخ از ـ 92ماده
 مورد ماده و ونقان این نام ذکر با و صریحاً قانون این مقررات و مواد اصالح یا و نسخ بعدي قوانین در
 .بود خواهد معتبر نشود، قید نظر

 مـاه  بهمن هشتم  مورخ شنبه دو روز علنی جلسه در تبصره 90 و ماده 92 بر مشتمل فوق قانون
 سـوي  از 25/3/1387 تـاریخ  در و تصـویب  اسالمی شوراي مجلس شش و هشتاد و سیصد و یکهزار
 .شد داده تشخیص نظام مصلحت با موافق نظام مصلحت تشخیص مجمع

 
 

 
  الریجانی علی ـ اسالمی شوراي مجلس رئیس

  
  
  
  
  
  



 

 

٨٥  ...قاون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 قانون اساسی) 44(اصل چهل و چهار 

  دومبخش 





 

 

٨٧  اصل چهل و چهارقانون اساسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ریزي با برنامه  و خصوصی  ، تعاونی دولتی  بخش  سه  بر پایه  ایران  جمهوري اسالمی  اقتصادي  نظام
،  خـارجی   ، صنایع مادر، بازرگانی ع بزرگصنای  کلیه  شامل  دولتی  بخش.  استوار است  و صحیح  منظم
،  ، رادیـو و تلویزیـون   آبرسـانی   بـزرگ   هاي نیرو، سدها و شبکه  ، تامین ، بیمه داري، بانک بزرگ  معادن
  صـورت   بـه   کـه   هـا اسـت  و ماننـد ایـن    آهن  و راه  ، راه ، کشتیرانی ، هواپیمایی و تلفن  و تلگراف  پست

ها و مؤسسـات تعـاونی تولیـد و    بخش تعاونی شامل شرکت.  است  اختیار دولتو در   عمومی  مالکیت
  .شود  توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل می

  شـود کـه   می  و خدمات  ، تجارت ، صنعت ، دامداري از کشاورزي  قسمت  آن  شامل  خصوصی  بخش
  بـا اصـول    کـه   تا جایی  بخش  سه  در این  مالکیت.  است  نیو تعاو  دولتی  اقتصادي  هاي فعالیت  مکمل

  اقتصـادي   رشد و توسعه  نشود و موجب  خارج  اسالم  قوانین  باشد و از محدوده  مطابق  فصل  دیگر این
ضـوابط و    تفصـیل .  اسـت   اسالمی  جمهوري  قانون  نشود مورد حمایت  جامعه  زیان  کشور گردد و مایه

  .کند می  معین  را قانون  بخش  یط هر سهقلمرو و شرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قانون اساسی) 44(اصل چهل و چهار 



 

 

٨٨  اصل چهل و چهارقانون اساسی

 قانون اساسی 44هاي کلی اصل  سیاست

                  44هــاي کلــی اصــل  در خصــوص سیاســت  میمـتن ابالغیــۀ رهبــر معظــم انقــالب اسـال  
  )1/3/1384: تاریخ ابالغ(

ابـالغ   110صـل  ا 1ایـران مطـابق بنـد     میقانون اساسی جمهوري اسال 44کلی اصل  هاي سیاست
   :گردد الزم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم می

مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجـود   ها سیاستاجراي این  -1
  .است؛ الزم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاري نمایند

بـا اتخـاذ تـدابیر     ها سیاست نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجراي این -2
نظارتی هر سال در وقت معـین   هاي گزارشمسئول و ارائه  هاي دستگاهالزم و همکاري 
  .مورد تاکید است

و  هـا  فعالیتغیردولتی از طریق واگذاري  هاي بخشکلی توسعه  هاي سیاست«در مورد  -3
تفصـیلی  و مستندات و نظریـات مشـورتی    ها گزارشپس از دریافت » دولتی هاي بنگاه

، نقـش عوامـل   44سازي با هریک از عوامل ذیل اصـل   مجمع راجع به رابطه خصوصی
صدر  يها فعالیتدولتی، آثار انتقال هر یک از  هاي بنگاهمختلف در ناکارآمدي بعضی از 

 هـاي  بخـش غیردولتـی، میـزان آمـادگی     هـاي  بخـش مربوط بـه   هاي بنگاهو  44اصل 
. ال حاکمیت دولـت، اتخـاذ تصـمیم خواهـد شـد     هاي اعم ها و راه غیردولتی و ضمانت

  .انشاءاهللا

  

  

  



 

 

٨٩  اصل چهل و چهارقانون اساسی

   ایران میقانون اساسی جمهوري اسال 44کلی اصل  هاي سیاست

شـتاب بخشـیدن بـه رشـد     ر و به منظـو  43ن اساسی و مفاد اصل قانو 44با توجه به ذیل اصل 
ارتقاء کـارایی  گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،  اقتصاد ملی،

 پذیري در اقتصاد ملـی،  افزایش رقابت وري منابع مادي و انسانی و فناوري، اقتصادي و بهره هاي بنگاه
ولـت در  کاستن از بار مالی و مدیریتی د خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، هاي بخشافزایش سهم 

انـداز و   دم بـه پـس  تشـویق اقشـار مـر    اشـتغال،  میافزایش سطح عمـو  اقتصادي، يها فعالیتتصدي 
  :گردد مقرر می گذاري و بهبود درآمد خانوارها سرمایه



 

 

٩٠  اصل چهل و چهارقانون اساسی

 هـاي  بخـش توسعه  هاي کلی در خصوص سیاست میمتن ابالغیۀ رهبر معظم انقالب اسال) الف
  غیردولتی و جلوگیري از بزرگ شدن بخش دولتی

سـت  را نـدارد و موظـف ا   44دولت حق فعالیت اقتصادي جدید خارج از موارد صدر اصل  -1
را که مشمول عنـاوین  ) برداري از آن قبلی و بهره يها فعالیتشامل تداوم (هرگونه فعالیت 

) کاهش فعالیت% 20سالیانه (ساله چهارم  نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج 44صدر اصل 
  .غیردولتی واگذار کند میتعاونی و خصوصی و عمو هاي بخشبه 

ره کشـور، تـداوم و شـروع فعالیـت ضـروري خـارج از       با توجه به مسوولیت نظام در حسـن ادا 
توسط دولت، بنا بـه پیشـنهاد هیـأت وزیـران و تصـویب مجلـس شـوراي         44عناوین صدر اصل 

  .براي مدت معین مجاز است میاسال
قانون اساسی به  44هاي مذکور در صدر اصل  گذاري، مالکیت و مدیریت در زمینهسرمایه -2

تعاونی و خصوصی مجاز  هاي بخشغیردولتی و  میاي عموو نهاده ها بنگاهشرح ذیل توسط 
 :است
و ) دستی نفـت و گـاز   از جمله صنایع بزرگ پایین(صنایع بزرگ، صنایع مادر  -2-1

  ).به استثناي نفت و گاز(معادن بزرگ 
  . تجاري و ارزي کشور هاي سیاستفعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب  -2-2
تعـاونی   هـاي  شـرکت غیردولتی و  میو نهادهاي عمو ها بنگاهبانکداري توسط  -2-3

  عام و میسها
  .با تصویب قانون سهام دارانعام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از  میسها هاي شرکت

  .بیمه -2-4
  .تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق براي مصارف داخلی و صادرات -2-5
هـاي مـادر مخـابراتی، امـور      کلیه امور پست و مخابرات بـه اسـتثناي شـبکه    -2-6

هـاي اصـلی تجزیـه و مبـادالت و مـدیریت توزیـع        ري فرکانس و شبکهواگذا
  .خدمات پایه پستی

  .آهن راه و راه -2-7
  ).حمل و نقل دریایی(و کشتیرانی ) حمل و نقل هوایی(هواپیمایی  -2-8

، با توجه به حفظ حاکمیت 44صدر اصل  يها فعالیتدولتی و غیردولتی در  هاي بخشسهم بهینۀ 
  .شود لت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعیین میدولت و استقالل کشور و عدا



 

 

٩١  اصل چهل و چهارقانون اساسی

  هاي کلی بخش تعاونی در خصوص سیاست میمتن ابالغیۀ رهبر معظم انقالب اسال)ب
 .سالۀ پنجم تا آخر برنامه پنج% 25افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به  -1

 .اشتغال مولد براي بیکاران در جهت ها تعاونیاقدام مؤثر دولت در ایجاد  -2

  از جملـه؛ تخفیـف   هـایی  روشاز طریـق   ها تعاونیحمایت دولت از تشکیل و توسعه  -3
تسهیالت اعتباري حمایتی به وسـیله کلیـه مؤسسـات مـالی کشـور و       مالیاتی، ارایه

 .نسبت به بخش خصوصی ها تعاونیپرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از 
بانکداري و  هاي اقتصادي از جمله عرصه میدر تما ها تعاونیرفع محدودیت از حضور  -4

 .بیمه
تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقـاء سـهم بخـش تعـاونی در      -5

 .اقتصاد کشور
رسانی جامع و عادالنـه بـه    به بازار نهایی و اطالع ها تعاونیحمایت دولت از دستیابی  -6

 .این بخش
گذاري و نظارت بر اجراي قـوانین   تاعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاس -7

 .ها تعاونیموضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی 
الزم بـه منظـور افـزایش     هـاي  حمایـت اي و سـایر   فنی و حرفـه  هاي آموزشتوسعه  -8

 .ها تعاونیکارآمدي توانمندسازي 

نی و اتخـاذ  هاي افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاو انعطاف و تنوع در شیوه -9
 هـاي  تعـاونی متعارف، امکـان تأسـیس    هاي تعاونیتدابیر الزم به نحوي که عالوه بر 

بـه   سـهام داران عام با محدودیت مالکیت هـر یـک از    میجدید در قالب شرکت سها
 .کند، فراهم شود سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می

 .متناسب با تعداد اعضا ها تعاونیحمایت دولت از   -10

فراگیر ملی براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به  هاي تعاونیتأسیس   -11
 .منظور فقرزدایی

 



 

 

٩٢  اصل چهل و چهارقانون اساسی

 هـاي  بخشتوسعۀ  هاي کلی در خصوص سیاست میمتن ابالغیۀ رهبر معظم انقالب اسال) ج
به روسـاي   12/04/1385 دولتی که درتاریخ هاي بنگاهو  ها فعالیتغیردولتی از طریق واگذاري 

  .مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ گردیده است ئیسو رسه قوه 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم  
  

کشـور مبتنـی بـر اجـراي عـدالت       با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصـادي 
  ساله کشور 20انداز  اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم

اري و هدایت و به سیاستگذ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ∗
  نظارت

و حمایـت از آن جهـت    ي خصوصی و تعـاونی در اقتصـاد  ها بخشسازي  توانمند ∗
  المللی هاي بین بازار ها در رقابت کاال

هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی  ي داخلی جهت مواجههها بنگاهآماده سازي  ∗
  در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

  تخصصتوسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و م ∗
هـاي ارزیـابی کیفیـت بـا      هاي ملی و انطباق نظـام  توسعه و ارتقاي استاندارد ∗

  المللی هاي بین استاندارد
رقابـت پـذیري و    جهت گیري خصوصی سازي در راستاي افـزایش کـارآیی و   ∗

) ج(گسترش مالکیت عمومی و بنا بـر پیشـنهاد مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام، بنـد        
 110اصل  1ی جمهوري اسالمی ایران مطابق بند قانون اساس 44هاي کلی اصل  سیاست
  .گردد می ابالغ



 

 

٩٣  اصل چهل و چهارقانون اساسی

ي خصوصـی  هـا  بخـش بـه   44اصـل   ي دولتی مشمول صـدر ها بنگاهاز سهام %  80واگذاري 
  :شرح ذیل مجاز است ي عمومی غیر دولتی بهها بنگاههاي تعاونی سهامی عام و  شرکت

از جمله (گ و صنایع مادر صنایع بزر هاي معادن بزرگ، ي دولتی که در زمینهها بنگاه -1
استثناي شرکت ملی نفت ایران  فعال هستند به) دستی نفت و گاز صنایع بزرگ پایین

  هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز و شرکت
اسالمی ایران، بانک ملـی ایـران،    هاي دولتی به استثناي بانک مرکزي جمهوري بانک -2

مسـکن و بانـک توسـعه     انـک بانک سپه، بانک صـنعت و معـدن، بانـک کشـاورزي، ب    
  صادرات

  بیمه ایران هاي بیمه دولتی به استثناي بیمه مرکزي و شرکت -3
 سازمانهواپیمایی کشوري و  سازمان هاي هواپیمایی و کشتیرانی به استثناي شرکت -4

  بنادر و کشتیرانی
  انتقال برق هاي اصلی ي تامین نیرو به استثناي شبکهها بنگاه -5
مـادر مخـابراتی، امـور واگـذاري      هـاي  به اسـتثناي شـبکه   ي پستی و مخابراتیها بنگاه -6

  توزیع خدمات پایه پستی هاي اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت فرکانس و شبکه
تولیـدات دفـاعی و امنیتـی ضـروري بـه       صنایع وابسته به نیروهاي مسلح به اسـتثناي  -7

 اتشخیص فرمانده کل قو

  
  الزامات واگذاري* 

  شود می ریق بازار بورس انجامگذاري سهام از ط قیمت -الف
و تشـویق عمـوم بـه مشـارکت و      فراخوان عمومی با اطالع رسـانی مناسـب جهـت ترغیـب     -ب

  .جلوگیري از ایجاد انحصار و رانت اطالعاتی صورت پذیرد



 

 

٩٤  اصل چهل و چهارقانون اساسی

واگذاري اصالحات الزم درخصـوص   هاي مشمول جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت -ج
  .قانون تجارت انجام گردد دیریت مناسب بر اساسگذاري محصوالت و م بازار، قیمت

هـاي   هاي مادر تخصصـی و شـرکت   شرکت هاي مشمول طرح در قالب واگذاري سهام شرکت -د
  .جانبه صورت گیرد زیرمجموعه با کارشناسی همه

ي مشـمول واگـذاري بـا اسـتفاده از     هـا  بنگـاه  وري به منظور اصالح مدیریت و افزایش بهره -هـ
جذب مدیران باتجربه، متخصـص و کارآمـد انجـام     ریتی کشور، اقدامات الزم جهتهاي مدی ظرفیت
  .پذیرد

بـه مـدیران و کارکنـان     »ج« هـاي مشـمول بنـد    از سـهام شـرکت  % 5فروش اقساطی حـداکثر  
  .هاي فوق مجاز است شرکت

و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظـف   44هاي کلی اصل  سیاست» ج«با توجه به ابالغ بند  -و
  .بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید گذاري، هدایت و نظارت ت نقش جدید خود در سیاستاس

نوین با فنـاوري پیشـرفته در راسـتاي     هاي تخصیص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه -ي
  .وظایف حاکمیتی مجاز است

  
  اي سید علی خامنه                                    

  
  واگذاريکلی  هاي سیاست) د
  الزامات واگذاري ـ 1

گسـترده و اداره   يهـا  فعالیـت خصوصی و تعاونی بـر ایفـاي    هاي بخشتوانمندسازي  -1-1
 .اقتصادي بزرگ هاي بنگاه

 .ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري نظارت و پشتیبانی مراجع ذي -1-2



 

 

٩٥  اصل چهل و چهارقانون اساسی

الت معتبر و سالم واگذاري با تأکیـد بـر بـورس، تقویـت تشـکی      هاي روشاستفاده از  -1-3
گیـري   هاي برابر براي همه، بهره رسانی، ایجاد فرصت واگذاري، برقراري جریان شفاف اطالع

 .بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام هاي شرکتازعرضۀ تدریجی سهام 

 .ها گیرندگان دولتی در واگذاري اندرکاران واگذاري و تصمیم نفع نبودن دست ذي -1-4

  .ها بخش تعاونی در واگذاريکلی  هاي سیاسترعایت  -1-5
  مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري ـ 2

داري کل کشور واریز  دولتی به حساب خاصی نزد خزانه هاي بنگاهوجوه حاصل از واگذاري سهام 
  :شود هاي مصوب به ترتیب زیر مصرف می ها و بودجه و در قالب برنامه

  .وم و تقویت تأمین اجتماعیاتکایی براي خانواده مستضعف و محر ایجاد خود  -2-1    
  .فقرزدایی منظورفراگیر ملی به هاي تعاونیاز درآمدهاي حاصل از واگذاري به % 30اختصاص  -2-2     
  .یافته  ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه  -2-3    
 هـاي  بنگـاه زي و بهسازي و نوسا ها تعاونیبراي تقویت ) وجوه اداره شده(اعطاي تسهیالت   -2-4    

غیردولتی  هاي بخشگذاري  واگذاري شده و نیز براي سرمایه هاي بنگاهاقتصادي غیردولتی با اولویت 
  .یافته  در توسعه مناطق کمتر توسعه

بـه منظـور توسـعۀ    % 49غیردولتـی تـا سـقف     هـاي  بخشدولتی با  هاي شرکتمشارکت   -5 -2    
  .یافته اقتصادي مناطق کمتر توسعه

  .ها سیاستاین » الف«دولتی با رعایت بند  هاي شرکتتمام  نیمه هاي طرحتکمیل   -2-6
  
  
  
  



 

 

٩٦  اصل چهل و چهارقانون اساسی

  کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار هاي سیاست) هـ

غیردولتـی از طریـق    هـاي  بخـش دولـت پـس از ورود    میتداوم اعمـال حاکمیـت عمـو    -1
د اعمال موازین شرعی گذاري و اجراي قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مور سیاست

  .غیردولتی هاي بانکو قانونی در 

  .جلوگیري از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی -2
اقتصـادي غیردولتـی از طریـق تنظـیم و      هـاي  بنگـاه جلوگیري از ایجاد انحصار توسط  -3

  .تصویب قوانین و مقررات
  

ـ   44اختصاص درصدي ازسهام صدراصل رهبرمعظم انقالب با هـاي   ه شـرکت قانون اساسـی ب
 )12/04/1385(گذاري استانی موافقت کردند  سرمایه

  
جمهـوري بـراي    اي، رهبر معظـم انقـالب اسـالمی بـا درخواسـت ریـیس       اهللا خامنه حضرت آیت

گذاري استانی، متشکل  هاي سرمایه قانون اساسی به شرکت 44اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 
  .ین درآمـــدي جامعــه، موافقـــت کردنـــد هـــاي شهرســتانی و نیـــز دو دهـــک پــای   از تعــاونی 
هـاي   اي همچنین بر ضرورت تشکیل ستادي قوي براي اجراي کامل سیاسـت  اهللا خامنه حضرت آیت

ي رونـق و تحـرك اقتصـادي کشـور تاکیـد       زمینـه قانون اساسی و فراهم شدن سریع  44کلی اصل 
  .کردند
  
  
  
  



 

 

٩٧  اصل چهل و چهارقانون اساسی

جمهـوري بـه    یسئنژاد ر يمتن پاسخ رهبر معظم انقالب اسالمی به درخواست محمود احمد
  : این شرح است

   بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  نژاد  جناب آقاي دکتر احمدي
  ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

  
قانون اساسی به شرح  44با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 

  : گردد ذیل موافقت می
هاي کلـی   سیاست) ج(اري ابالغی در بند از سهام قابل واگذ% 50با فروش اقساطی تا  -1

هاي شهرستانی  گذاري استانی متشکل از تعاونی هاي سرمایه در قالب شرکت 44اصل 
  . گردد موافقت می

  . گردد قیمت سهام در بورس تعیین می -2
ي  تخفیف در قیمـت سـهام واگـذاري بـا دوره    % 50در مورد دو دهک پایین درآمدي  -3

  . تقسیط ده ساله مجاز است
گذاري استانی با کمک دولـت در بـورس پذیرفتـه شـده و جهـت       هاي سرمایه کتشر -4

  . افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند
هاي تعاونی هر اسـتان، سـهام مشـمول واگـذاري در اختیـار       به نسبت اعضاي شرکت -5

  . گذاري استان قرار گیرد شرکت سرمایه
گذاري استان در بورس به میزانی که اقسـاط   سرمایه هاي خرید و فروش سهام شرکت -6

  . آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است



 

 

٩٨  اصل چهل و چهارقانون اساسی

شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدي با ساز و کارهاي علمی و دقیق انجام  -7
  . گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند

هـاي   هـاي دولـت در شـرکت    گري تصدياجراي طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم  -8
  . مشمول واگذاري گردد

هـاي کلـی    ي ذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابـالغ سیاسـت   شایسته
گذاري و کارآفرینی صورت  ي سرمایه هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه 44اصل 

را برعهـده گرفتـه و    44مل اجراي اصـل  نگرفته است؛ لذا مقرر نمایید ستادي قوي مسوولیت کا
هـاي   ي نیروها و سرمایه ي رونق و تحرك اقتصادي را با به کارگیري همه بدون فوت وقت، زمینه

ي خـاص،  هـا  گروهخواري  جانبه و فراگیر جهت دوري از ویژه رسانی همه اطالع. ملی فراهم نماید
  . ور مورد تاکید استگذاري و بهبود فضاي کسب و کار کش تشویق عموم به سرمایه

عالی را در خدمت به ملت بـزرگ ایـران و اجـراي عـدالت از خداونـد متعـال       توفیق جناب
  .خواستارم

  
  

  اي سید علی خامنه                                     



  

 

٩٩  چشم انداز بیست سالهسند 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  

 داز بیست سالهسند چشم ان

  سومبخش 





  

 

١٠١  چشم انداز بیست سالهسند 

 ي مدبرانـه  و شده ریزي هبرنام کوشش و ملی عزم و ایمان پرتو در و الهی الیزال قدرت به اتکال با
 کشـوري  ایـران  سـاله،  بیست انداز چشم در ، اساسی قانون اصول و ها آنآرم تحقق مسیر در و جمعی
 و اسـالمی  هویـت  بـا  منطقـه  سـطح  در فنـاوري  و علمـی  اقتصادي اول جایگاه با یافته توسعه است

  .الملل بین طرواب در موثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام انقالبی،
  : داشت خواهد هایی ویژگی چنین انداز چشم این افق در ایرانی ي جامعه

 اخالقی اصول بر متکی خود، تاریخی و جغرافیایی فرهنگی، مقتضیات با متناسب یافته، توسعه •
 هـاي  آزادي اجتمـاعی،  عـدالت  دینی، ساالري مردم بر تاکید با انقالبی، و ملی اسالمی، هاي ارزش و

  .قضایی و اجتماعی امنیت از مندي بهره و ها ناانس حقوق و کرامت حفظ مشروع،
 و انسـانی  منـابع  برتـر  سهم بر متکی فناوري، و علم تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار •

  .ملی تولید در اجتماعی ي سرمایه
 و مـردم  پیوسـتگی  و جانبـه  همـه  بازدارندگی بر مبتنی دفاعی سامان با مقتدر و مستقل امن، •

  .حکومت
 مناسـب  توزیـع  برابـر،  هـاي  فرصـت  اجتمـاعی،  تامین غذایی، امنیت رفاه، سالمت، از برخوردار •

  .مطلوب زیست محیط از مند بهره و تبعیض فقر، از دور به خانواده، مستحکم نهاد درآمد،
 ي وحیـه ر انضباط، کاري، وجدان از برخوردار مند، رضایت ، مومن ایثارگر، پذیر، مسئولیت فعال، •

  .بودن ایرانی به مفتخر و ایران شکوفایی و اسالمی نظام و انقالب به متعهد اجتماعی، سازگاري و تعاون
   
 غربـی  جنـوب  آسـیاي  ي منطقه سطح در فناوري و علمی اقتصادي، اول جایگاه به یافته دست •
 تولیـد  و افـزاري  نـرم  جنبش بر تاکید با) همسایه کشورهاي و خاورمیانه قفقاز، میانه، آسیاي شامل(

  .کامل اشتغال به رسیدن و سرانه درآمد سطح نسبی ارتقاء اقتصادي، مستمر و پرشتاب رشد علم،
 کارآمد، ي توسعه دینی، ساالري مردم الگوي تحکیم با اسالم جهان در موثر و فعال بخش، الهام •

 بر اي منطقه و اسالمی یهمگرای بر تاثیرگذار اجتماعی، و فکري پویایی و نواندیشی اخالقی، ي جامعه
  ).ره( خمینی امام هاي اندیشه و اسالمی تعالیم اساس



  

 

١٠٢  چشم انداز بیست سالهسند 

  .مصلحت و حکمت عزت، اصول اساس بر جهان با موثر و سازنده تعامل داراي •
 قـرار  توجه مورد نکته این سالیانه، هاي بودجه و توسعه هاي برنامه تصویب و تدوین تهیه، در: مالحظه
 ملی، ناخالص تولید سرانه، درآمد گذاري، سرمایه نرخ قبیل از ها آن کالن کمی هاي شاخص که گیرد
 و فرهنـگ  رشـد  جامعـه،  پـایین  و بـاال  هـاي  دهک میان درآمد ي فاصله کاهش تورم، و اشتغال نرخ

 و اهـداف  و توسـعه  هـاي  سیاسـت  با متناسب باید امنیتی، و دفاعی هاي توانایی و پژوهش و آموزش
.شـود  مراعـات  کامل صورت به ها هدف و ها سیاست این و گردد تعیین و تنظیم انداز، چشم الزامات



  

 

١٠٣  چشم انداز بیست سالهسند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قانون بازار اوراق بهادار 
 ایران میجمهوري اسال

 چهاربخش  





 

 

١٠٥  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشند داراي معانی زیر می ،هایی که در این قانون به کار رفته است اصطالحات و واژه ـ 1 هماد

ایـن قـانون   ) 3(ادة شورایی است که بـه موجـب مـ   : شوراي عالی بورس و اوراق بهادار ـ 1
  .شود نامیده می "شورا"، و بعد از این شود تشکیل می

این قـانون تشـکیل   ) 5( است که به موجب مادةی سازمان :بورس و اوراق بهادار سازمانـ  2
  .شود نامیده می "سازمان"، و بعد از این شود می

ن توسـط  خودانتظام اسـت کـه اوراق بهـادار در آ    ي متشکل وبازار :بورس اوراق بهادارـ  3
بـورس   .گیرد گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می کارگزاران و یا معامله

در قالب شرکت سهامی عام تأسیس ) شود که از این پس بورس نامیده می(اوراق بهادار 
  .شود و اداره می

 .شود این قانون تشکیل می 37هیئتی است که به موجب مادة  :داوري هیئتـ  4

گذاران  مشاوران، ناشران، سرمایهگران، بازارگردانان،  هاي کارگزاران، معامله نکانو :کانونـ  5
منظـور تنظـیم روابـط بـین      که بـه  انتظامی است هاي خود تشکلو سایر مجامع مشابه، 

اشخاصی که طبق این قـانون بـه فعالیـت در بـازار اوراق بهـادار اشـتغال دارنـد، طبـق         
اعی فورت مؤسسۀ غیردولتی، غیرتجاري و غیرانتص  به "سازمان"هاي مصوب  دستورالعمل
  .رسند به ثبت می

 فصل اول 

  تعاریف و اصطالحات 



 

 

١٠٦  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

تشکلی است که براي حسن انجام وظایفی که به موجب ایـن قـانون    :تشکل خودانتظامـ  6
بخشـیدن بـه    خـود و انتظـام  اي  حرفههاي  تنظیم فعالیتبراي چنین  عهده دارد و هم رب

اي و انضـباطی را کـه الزم    مجاز است ضـوابط و اسـتانداردهاي حرفـه    ،روابط بین اعضا
  .داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند می

شرکتی است که امور مربوط  :گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه شرکت سپرده ـ 7
  .دهد به ثبت، نگهداري، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویۀ وجوه را انجام می

الب شبکۀ ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک بازاري است در ق :بازارهاي خارج از بورسـ  8
  .گیرد که معامالت اوراق بهادار در آن بر پایۀ مذاکره صورت می

در آن جدیداالنتشار نویسی اوراق بهادار  بازاري است که اولین عرضه و پذیره :بازار اولیه ـ 9
  .یردگ و منابع حاصل از عرضۀ اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می شود انجام می

در آن مورد دادوستد قرار  ،اولیه ۀبازاري است که اوراق بهادار، پس از عرض :بازار ثانویه ـ 10
  .گیرد می

بازاري است که در آن قراردادهاي آتی و اختیار معاملـه مبتنـی بـر اوراق     :بازار مشتقهـ  11
  .شود بهادار یا کاال دادوستد می

  .کند ود منتشر میحقوقی است که اوراق بهادار را به نام خ شخص :ناشر  ـ 12
معاملـه   ها آنحساب به است که اوراق بهادار را براي دیگران و  حقوقیشخص  :کارگزارـ  13

  .کند می
حسـاب   شخص حقوقی است که اوراق بهادار را بـراي دیگـران و بـه    :گر معامله/کارگزارـ  14

  .کند نام و حساب خود معامله می و یا به ها آن



 

 

١٠٧  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

بـا اخـذ مجـوز الزم بـا تعهـد بـه افـزایش         هاسـت کـ  گـري   معامله/کارگزار :بازارگردانـ  15
نوسان قیمت آن،   تقاضاي اوراق بهادار معین و تحدید دامنۀ و نقدشوندگی و تنظیم عرضه
  .پردازد به دادوستد آن اوراق می

شخص حقوقی است که در قالـب قـراردادي مشـخص، دربـارة      :گذاري مشاور سرمایه  ـ 16
  .دهد شاوره میگذار م خریدوفروش اوراق بهادار، به سرمایه

شخص حقوقی است که در قالب قـراردادي مشـخص و بـه منظـور کسـب       :سبدگردانـ  17
  .پردازد گذار می انتفاع، به خریدوفروش اوراق بهادار براي سرمایه

عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامـۀ   شرکتی است که به :شرکت تأمین سرمایه ـ  18
گـري،   هـاي کـارگزاري، معاملـه    فعالیـت  توانـد  کنـد، و مـی   گـذاران فعالیـت مـی    سرمایه

هاي مشـابه   نویسی و فعالیت نویسی، تعهد پذیره بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره
  .انجام دهد "سازمان"را با اخذ مجوز از 

انداز  ي پسها طرحاست که با استفاده از  یگذاری صندوق سرمایه :صندوق بازنشستگی  ـ 19
  .کند لی را براي دوران بازنشستگی اعضاي آن فراهم میگذاري، مزایاي تکمی و سرمایه

گذاري در اوراق  نهادي مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه :گذاري صندوق سرمایه ـ 20
گـذاري خـود، در سـود و زیـان صـندوق       باشد و مالکان آن به نسبت سـرمایه  بهادار می
  .اند شریک

اوراق بهادارانـد کـه از آن جملـه    منظور نهادهاي مالی فعال در بـازار  : نهادهاي مالی  ـ 21
ــه مــی ــوان ب ــارگزاران،" ت ــارگزاران" "ک ــه/ک ــران، معامل ــان،" "گ مشــاوران " "بازارگردان

ي هـا  شـرکت " "گـذاري،  هاي سـرمایه  صندوق" "بندي، مؤسسات رتبه" "گذاري، سرمایه
و  "ي تـأمین سـرمایه  ها شرکت" "ي پردازش اطالعات مالی،ها شرکت" "گذاري، سرمایه

  .اشاره کرد "اي بازنشستگیه صندوق"



 

 

١٠٨  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

پـذیر جهـت    گذاري در شرکت سـرمایه  شرکتی که با سرمایه ):هلدینگ(شرکت مادر  ـ 22
کنـد کـه بـراي کنتـرل عملیـات شـرکت،        قـدر حـق رأي کسـب مـی     کسب انتفـاع، آن 

  .مدیره مؤثر باشد مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضاي هیئت هیئت

ها و اوراق بهادار موضـوع ایـن قـانون را     که دارایی اي است کارشناس مالی: یاب ارزش ـ  23
  .دهد مورد ارزشیابی قرار 

وانتقـال   نقـل  که متضمن حقوق مالی قابـل هر نوع ورقه یا مستندي است  :اوراق بهادار ـ 24
معامله را تعیین و اعـالم   اوراق بهادار قابل "شورا،" .عین و یا منفعت آن باشد  براي مالک
ر مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته مفهوم ابزا .خواهد کرد
  .شده است

  .عمومی  براي عرضۀ انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار :انتشار ـ 25

  .عرضۀ اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش :عرضۀ عمومی ـ 26

نهـادي   گـذاران  سرمایهبه  "ناشر"فروش مستقیم اوراق بهادار توسط : عرضۀ خصوصی ـ  27
  .است

از ناشر و یا نمایندة قانونی آن و تعهد پرداخت یند خرید اوراق بهادار آفر :نویسی پذیرهـ  28
  .وجه کامل آن طبق قرارداد

تعهد شخص ثالث بـراي خریـد اوراق بهـاداري کـه ظـرف مهلـت        :نویسی تعهد پذیره ـ 29
  .فروش نرسد به "نویسی پذیره"

اطالعـات مربـوط بـه ناشـر و     ز طریـق آن،  ااي است که  اعالمیه :نویسی اعالمیۀ پذیرهـ  30
  .گیرد نویسی در اختیار عموم قرار می اوراق بهادار قابل پذیره

ها، اطالعات، و اسناد و مدارکی است که در مرحلـۀ تقاضـاي    مجموعۀ فرم: بیانیۀ ثبت ـ 31
  .شود داده می "سازمان"ثبت شرکت، به 



 

 

١٠٩  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

طـور مسـتقیم و یـا     کـه بـه  نشـده بـراي عمـوم     افشاءهرگونه اطالعات  :اطالعات نهانیـ  32
در صورت انتشار، بـر  شود، و  یا ناشر آن مربوط می ، معامالتبه اوراق بهادارغیرمستقیم 

  .گذارد می اوراق بهادار مربوط تأثیر گذاران براي معاملۀ قیمت و یا تصمیم سرمایه
گـذاران خریـداري    هاي مالی است کـه از محـل وجـوه سـرمایه     مجموعۀ دارایی :سبدـ  33

 .شود می

  
  
  
  
  
  
  
  





 

 

١١١  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـازار   ۀگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسـع   در راستاي حمایت از حقوق سرمایه ـ 2 هماد

و  "شـورا "شفاف، منصفانه و کاراي اوراق بهادار و به منظور نظـارت بـر حسـن اجـراي ایـن قـانون،       
  .شود با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می "سازمان"

را  بـازار آن هاي کالن  تصویب سیاست بازار اوراق بهادار است کهباالترین رکن  "شورا" ـ 3 هماد

  :باشد به شرح ذیل می "شورا" اعضاي .برعهده دارد
  وزیر امور اقتصادي و دارایی -1
 وزیر بازرگانی -2

 رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -3

 و اتاق تعاون یراناتاق بازرگانی و صنایع و معادن ا ؤساير -4

نیـز انجـام وظیفـه     "سـازمان "و سـخنگوي   "شورا"عنوان دبیر  که به "سازمان"رییس  -5
 خواهد کرد

 دادستان کل کشور یا معاون وي -6

  ها "کانون"یک نفر نماینده از طرف  -7
  

 فصل دوم

  ارکان بازار اوراق بهادار



 

 

١١٢  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

اي بـازار اوراق   هاي حرفه با مشورت تشکلة مالی منحصراً از بخش خصوصی نفر خبر سه -8
 وزیر امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیئت وزیرانبهادار به پیشنهاد 

ربـط و تصـویب هیئـت     یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشـنهاد وزیـر ذي   -9
 "بورس کاالیی"وزیران براي هر 

  .ریاست شورا با وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد بود ـ 1 هتبصر

توان از  سال است، و آنان را نمی پنج 9و  8، 7مدت مأموریت اعضاي موضوع بندهاي  ـ 2 هتبصر

  .انتخاب کرد "سازمان"مدیره و کارکنان  میان اعضاي هیئت
دوره  ایـن مـاده حـداکثر بـراي دو      9و  8، 7انتخاب مجدد اعضاي موضـوع بنـدهاي   ـ 3 هتبصر

  . پذیر خواهد بود امکان
ن بـورس شـرکت   گیري هما ، فقط در جلسات مربوط به تصمیم9اعضاي موضوع بند  ـ 4 هتبصر

  .کنند می

  :باشد به شرح زیر می "شورا"وظایف  ـ 4 هماد

عمال نظـارت عالیـه بـر     بازار اوراق بهادار ۀاتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و توسع -1 و ا
  .اجراي این قانون

کلی نظام و قـوانین   هاي سیاستمشی بازار اوراق بهادار در قالب  و خط ها سیاستتعیین  -2
  .و مقررات مربوط

  .هاي الزم براي اجراي این قانون جهت تصویب هیئت وزیران نامه پیشنهاد آیین  -3
  .تصویب ابزارهاي مالی جدید -4
هـاي   شرکت" "بازارهاي خارج از بورس،"، "ها بورس"صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت  -5

  ."ي تأمین سرمایهها شرکت"و  "گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه سپرده
  ."سازمان"ي مالی ها صورتدجه و تصویب بو -6



 

 

١١٣  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

  ."سازمان" و رسیدگی به شکایت از  نظارت بر فعالیت  -7
  .ها آنو نظارت بر  "سازمان"هاي  نوع و میزان وصولیتصویب   -8
  .الزحمۀ آن و تعیین حق "سازمان"حسابرس /بازرس انتخاب  -9
  ."سازمان" مدیرة انتخاب اعضاي هیئت - 10
  ."سازمان" ةمدیر هیئتاعضاي  وتعیین حقوق و مزایاي رییس  - 11
  .الزحمۀ آنان و تعیین حق "داوري هیئت"نتخاب اعضاي ا - 12
شـدة خـود در    ي پذیرفتـه ها شرکتمنظور عرضۀ اوراق بهادار  به"بورس"اعطاي مجوز به - 13

  .بازارهاي خارجی
  . "بورس"اعطاي مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به  - 14
  ."بورس"ی در جهت معامالت اشخاص خارج "بورس"اعطاي مجوز به  - 15
  .وزیران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد سایر اموري که به تشخیص هیئت  -16
  .اجراء خواهد بود مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی الزم ـتبصره 

مؤسسۀ عمومی غیردولتی است که داراي شخصیت حقوقی و مالی مستقل  "،سازمان" ـ 5 هماد

و سایر درآمدها  "ها بورس"ها در  و سهمی از حق پذیرش شرکت هاي دریافتیکارمزد بوده و از محل
یادشده از محل وجوه امانی شوراي  سازماناندازي  منابع الزم براي آغاز فعالیت و راه. اداره خواهد شد

  .شود کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می سازمانبورس نزد 
ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط  حداکثر ظرف سه "سازمان"الت اساسنامه و تشکی ـ تبصره

  . تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید "شورا"
 تشهر افراد امین و داراي حسنعضو است که از میان  5داراي  "سازمان"مدیرة  هیئت ـ 6 هماد

و بـا   "شـورا " رئـیس  ادبـه پیشـنه  منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتـی  مالی رشتۀ در تجربه و 
  .کند مدیره را صادر می حکم اعضاي هیئت "شورا"رئیس . شوند انتخاب می "شورا"تصویب 



 

 

١١٤  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

  :به شرح زیر است "سازمان"مدیرة  وظایف و اختیارات هیئت ـ 7 هماد

  .هاي الزم براي اجراي این قانون و پیشنهاد آن به شورا نامه تهیه آیین -1
 .اجرایی این قانون هاي  العمل دستورو تدوین  تهیه -2

 .مربوط و مقرراتنظارت بر حسن اجراي این قانون  -3

  .اوراق بهادار و نظارت بر آن "عمومی ۀعرض"ثبت و صدور مجوز  -4
ها و سایر نهادهـایی کـه تصـویب    "بورس"درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس  -5

  .ست"شورا"بر عهدة  ها آن
کـه  وع این قـانون  موض "مالی نهادهاي"و  "ها کانون"مجوز تأسیس  ، تعلیق و لغوصدور -6

 .نیست "شورا" در حوزة عمل مستقیم

 .موضوع این قانون "مالی  نهادهاي"و  "ها، کانون" "،ها بورس"تصویب اساسنامۀ  -7

 .گیري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار اتخاذ تدابیر الزم جهت پیش -8

 ةطبق این قـانون بـر عهـد    ها آنکه اعالم در بازار اوراق بهادار تخلفات  دسته از اعالم آن -9
 .ها آنگیري  صالح و پی است به مراجع ذي "سازمان"

چنـین   هـم و  "سـازمان " ي ادواري در مورد عملکـرد ها گزارشي مالی و ها صورت ئۀارا - 10
 ."شورا"وضعیت بازار اوراق بهادار به 

و منــافع  اتخـاذ تــدابیر ضـروري وانجــام اقــدامات الزم بـه منظــور حمایـت از حقــوق     - 11
 .در بازار اوراق بهادار گذاران سرمایه

گذاري  سایر نهادهاي سیاستبا  همکاري وهاي الزم در بازار اوراق بهادار  ایجاد هماهنگی -1
  .و نظارتی

  .جدید در بازار اوراق بهادار به شورا "ابزارهاي مالی"کارگیري  پیشنهاد به -2
  ."بورس"در  گذاري اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی نظارت بر سرمایه -3



 

 

١١٥  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

جهت تصویب توسط  "سازمان"هاي خدمات  تهیۀ بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ -4
  ."شورا"

موضـوع   "نهادهاي مالی"و سایر  "بورس،"هاي خدمات و کارمزدهاي  تصویب سقف نرخ -5
  .این قانون

ها  ي سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها شرکتقبل از ثبت  "سازمان"صدور تأییدنامۀ  -6
  .ها بر آن شرکت "سازمان"ظارت و ن

  ."سازمان"شده نزد  ي ثبتها شرکتبررسی و نظارت بر افشاي اطالعات بااهمیت توسط  -7
ویژه هیئـت تـدوین اسـتانداردهاي     همکاري نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداري به -8

  .حسابرسی
  .ارهاي آتی بازار اوراق بهاد انجام تحقیقات کالن و بلندمدت براي تدوین سیاست -9
اي و  ي مـرتبط منطقـه  هـا  سازمانالمللی و پیوستن به  همکاري و مشارکت با مراجع بین  - 10

  .جهانی
  .محول شده باشد "سازمان"به  "شورا"انجام سایر اموري که از طرف   - 11
و انتخاب مجدد آنان بـراي   استسال  مدیره پنج هر یک از اعضاي هیئت عضویتمدت  ـ 8 هماد

  .یک دورة دیگر بالمانع است
مدیره به پیشنهاد اعضـا و تصـویب    از بین اعضاي هیئت "سازمان" مدیرة هیئت رییس ـ 9 هماد

  .تعیین خواهد شدماه  براي مدت سی "شورا"
  .و باالترین مقام اجرایی آن خواهد بود سازمان "رییس"مدیره،  رییس هیئت ـ 1 هتبصر

  .شد تعیین خواهد "سازمان" در اساسنامۀ "سازمان"وظایف و حدود اختیارات رییس ـ 2 هتبصر
حـق  وجـه   هـیچ   بـه وقـت بـوده و    به صورت موظف و تمام مدیره اشتغال اعضاي هیئت ـ 10 هماد
و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را  ها بنگاه، ها دستگاهپذیرش مسئولیت دیگري در سایر یا اشتغال 

  .نخواهند داشت



 

 

١١٦  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

جانشـین وي   مـدیره،  ي هر یک از اعضاي هیئـت فوت و یا استعفابرکناري، در صورت  ـ 11 هماد

. منصـوب خواهـد شـد   ) 6(ترتیب مقرر در مادة  روز حسب مورد به مانده، ظرف پانزده براي مدت باقی
  .قید خواهد شد "سازمان"شرایط برکناري در اساسنامۀ 

 "شـورا "در جلسـۀ  نـد  ا موظـف  "سازمان"کار در  قبل از شروع به مدیره اعضاي هیئت ـ 12 هماد

وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقـت  که سوگند یاد کنند 
گیرند مقرون بـه صـالح کشـور بـوده و رعایـت       تصمیماتی را که می ۀرا به کار برند و کلی طرفی و بی

منـدرج   "سـازمان " ۀمتن سـوگندنامه در اساسـنام  . مدیره را بنمایند و هیئت "سازمان"حفظ اسرار 
  .خواهد شد

 "سـازمان " ۀاز محـل بودجـ   "سازمان" ةمدیر اعضاي هیئتو حقوق و مزایاي رییس  ـ 13 هماد

  .شود پرداخت می
و بـا   "شـورا "در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس  "شورا"حق حضور اعضاي غیردولتی  -تبصره

  .شود پرداخت می "سازمان"تعیین و از محل بودجۀ  "شورا"تصویب 
، هـاي خـود   باید فهرست دارایی مدیره عضویت، اعضاي هیئت ۀدر بدو انتصاب و خاتم ـ 14 هماد

  .گزارش نمایند "شورا"خود را به  تکفل همسر، و افراد تحت
حسـابداران   ۀاز بین مؤسسات حسابرسـی عضـو جامعـ    "،سازمان"بازرس / حسابرس ـ 15 هماد

بازرس حداکثر براي دو دوره /حسابرسانتخاب  ؛شود انتخاب می "شورا"سال توسط  رسمی براي یک
  .پذیر خواهد بود امکان

یـا   "سـازمان "شده یـا در شـرف ثبـت نـزد      انجام هر گونه معامالت اوراق بهادار ثبت ـ 16 هماد

 "،شـورا " هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معامالت مذکور توسط اعضـاي 
ممنـوع   هـا  آنو نیز اشخاص تحت تکفل  "سازمان"ابرسی حس ۀمدیران و شرکاي مؤسس "،سازمان"

  .است



 

 

١١٧  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

هاي اقتصادي و مالی خود و همچنـین   اند، فعالیت موظف "سازمان"و  "شورا"اعضاي  ـ 17 هماد

اند یا دارند، به رئیس  وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته وقت یا پاره مشاغل تمام
  .گزارش دهند قوة قضائیه

نـد  ا مکلف "سازمان"حسابرسی  ۀمدیران و شرکاي مؤسس "،سازمان" "شورا،"اعضاي  ـ 18 هماد

مطلـع   هـا  آني کـه در اجـراي وظـایف خـود از     ا انهمحرم افشاي مستقیم یا غیرمستقیم اطالعات از
ي مقـرر در  هـا  مجازاتمتخلف به  .خودداري کنند خود،دوران تصدي  ۀحتی پس از خاتم شوند، می

  .شود ن قانون محکوم میای) 46(مادة 
 کـل کشـور،   تواند در اجراي وظایف قـانونی خـود بـا مجـوز دادسـتان      می "سازمان" ـ 19 هماد

هاي دولتـی،   شرکت ها، مؤسسات اعتباري، بانک ۀاطالعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلی
مستلزم ذکـر یـا    ها آن یی که شمول حکم نسبت بهها دستگاهي دولتی و عمومی، از جمله ها دستگاه

و  هـا  دسـتگاه  ۀکلیـ . ست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبـه نمایـد  ها آنتصریح نام 
  .ه نمایندئارا شده موعد تعیینرا در  "سازمان"ند اطالعات موردنیاز ا اشخاص مذکور مکلف
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بـا   "سـازمان "نـزد  منوط به ثبـت آن   "بازار اولیه "در اوراق بهادار  "عمومی ۀعرض" ـ 20 هماد

اوراق بهادار به هر طریق بـدون رعایـت مفـاد     "عرضۀ عمومی"، و باشد رعایت مقررات این قانون می
  .این قانون ممنوع است

منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قـانونی و   به "سازمان"ثبت اوراق بهادار نزد  ـ 21 هماد

تأیید مزایا، تضمین سودآوري و یـا توصـیه و    ۀمنزل عاتی بوده و بهو شفافیت اطال "سازمان"مصوبات 
ایـن  . باشـد  نمـی  "سـازمان "ي مرتبط با اوراق بهـادار توسـط   ها طرحها یا  سفارشی در مورد شرکت

  .قید گردد "نویسی اعالمیۀ پذیره"موضوع باید در 
اعالمیـۀ  "و  "یـۀ ثبـت  بیان"ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همـراه بـا    ـ 22 هماد

  .تسلیم نماید "سازمان"به جهت اخذ مجوز عرضۀ عمومی  "نویسی پذیره
کـه   "نویسـی  پـذیره  ۀاعالمیـ "و  "بیانیۀ ثبت"فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتویات  ـ تبصره

و نحوة همـاهنگی بـین    "نویسی پذیره ۀاعالمی"تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار  "سازمان"باید به 
تنظـیم و بـه    "سـازمان "موجب دستورالعملی است کـه توسـط    به "سازمان"ها و  جع ثبت شرکتمر

  .رسد می "شورا" تأیید
  

 فصل سوم 

  یهـازار اولـب 
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پس از بررسی تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق  "سازمان" ـ 23 هماد
  .کند اقدام می "نویسی پذیره ۀاعالمی"تأیید با مقررات، نسبت به  ها آن

تعیـین   "سـازمان "اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجـام پـذیرد کـه     "عمومی  عرضۀ" ـ 1 هرتبص
را بـا   نویسـی  توانـد مـدت پـذیره    مـی  "سازمان" .روز تجاوز نخواهد کرد مدت مذکور از سی. کند می

  .تمدید کندمدت سی روز دیگر  حداکثر بهموجه  ۀادلو احراز  "ناشر"تقاضاي 
 "عمـومی،  ۀعرضـ "مهلت ست حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام موظف ا "ناشر" ـ 2 هتبصر

معین خواهد نمود، مطلـع   "سازمان"فروش اوراق بهادار از طریقی که  و  را از نتایج توزیع "سازمان"
مشـخص   "نویسـی  اعالمیـۀ پـذیره  "فـروش کامـل، در    درخصوص عـدم   "ناشر "نحوة برخورد .نماید
  .شود می

توسـط   "عرضـۀ عمـومی  "شده، پس از تأیید تکمیـل فرآینـد    جوه تأدیهاستفاده از و ـ 3 هتبصر
  .مجاز است "،سازمان"

شـده بایـد حـداکثر     وجوه گـردآوري  "عرضۀ عمومی،"در صورت عدم تکمیل فرآیند  ـ 4 هتبصر
  .گذاران عودت داده شود ظرف مدت پانزده روز به سرمایه

م ارسالی را بـراي ثبـت و اخـذ مجـوز     ئشده و ضما فرم تقاضاي تکمیل "سازمان"اگر  ـ 24 هماد
رسـانده و   "ناشـر "روز مراتـب را بـه اطـالع      سیطی مدت  ،انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد

در صورت کامل بودن مدارك، موظف است حـداکثر ظـرف    "سازمان". نماید درخواست اصالحیه می
موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار  مراتب موافقت یا عدم ،سازماناز تاریخ ثبت درخواست در  روز سی
  .دکناعالم  "ناشر"به 

یـا افـزایش    هـاي سـهامی عـام    جراشدن این قانون، براي ثبت شرکتالا از تاریخ الزم ـ 25 هماد
هـا، پـس از موافقـت     توسط مرجـع ثبـت شـرکت    "نویسی پذیره ۀاعالمی"انتشار  ةاجاز ،ها آنسرمایۀ 

  .شود صادر می "سازمان"



 

 

١٢١  ادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق به

جراشدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزي جمهوري اسالمی الا از تاریخ الزم ـ 26 هماد
واگـذار   "سـازمان "به  30/6/1376مصوب  ،قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت) 4(ایران موضوع مادة 

  .شود می
، از شـمول  باشـد  "سـازمان "اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد  ـ تبصره

  .استمستثنی  هن مادای
  :است "معاف" سازماناوراق بهادار زیر از ثبت نزد  ـ 27 هماد

  ها اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزي و شهرداري -1
  نظارت بانک مرکزي تحتو مؤسسات مالی و اعتباري  ها بانکاوراق مشارکت منتشره توسط  -2
  "هاي خصوصی عرضه"شده در  اوراق بهادار عرضه -3
شـده   ی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقـم تعیـین  سهام هر شرکت سهام -4

  .باشد "سازمان"توسط 
، از قبیل اوراق منتشره نیاز به ثبت نداشته باشند "شورا"ایر اوراق بهاداري که به تشخیص  -5

  .و مراجع قانونی دیگر ها سازمانتوسط 
صـات و خصوصـیات   اوراق بهاداري که از ثبت معاف است، موظـف اسـت مشخ   "ناشر" ـ هتبصر

کنـد، بـه    تعیـین مـی   "سـازمان "کـه   شـرایطی اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فـروش آن را طبـق   
  .گزارش کند "سازمان"

موضوع ایـن قـانون    "نهادهاي مالی"و"بازارهاي خارج از بورس"، "ها بورس"تأسیس  ـ 28 هماد
  .شود انجام می "نسازما"تحت نظارت  ها آناست و فعالیت  "سازمان "منوط به ثبت نزد

مدیره و مـدیران، حـداقل سـرمایه، موضـوع فعالیـت در       اي اعضاي هیئت صالحیت حرفه ـ 29 هماد
موضوع ایـن قـانون،    "نهادهاي مالی"حسابرسی  ي ویژةها گزارشنوع دهی و  اساسنامه، نحوة گزارش

  .برسد "سازمان"باید به تأیید 
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 "بورس"طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر  "بورس"رپذیرش اوراق بهادار د ـ 30 هماد
 "سـازمان "مجاز به پذیرش اوراق بهاداري نیست که نـزد   "بورس". رسد می "سازمان"و به تصویب 

  .ثبت نشده است

  .اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول این ماده مستثنی است ـ تبصره

شـده در روزهـاي    معاملـه ت اوراق بهـادار  تعداد و قیم ،مکلف است فهرست "بورس" ـ 31 هماد
این فهرسـت در حکـم سـند     .اطالع عموم برساند تهیه و به  "سازمان"مصوب  معامله را طبق ضوابط

  .داري خواهد شد در سوابق بورس نگاهو رسمی است، 

مجاز است با تشخیص شرایط اضطراري، دستور تعطیل و یا توقـف انجـام    "سازمان" ـ 32 هماد
در صورت تداوم شرایط . ها را، حداکثر به مدت سه روز کاري صادر نماید" بورس"ر یک از معامالت ه
  .قابل تمدید خواهد بود "شورا"مدت مزبور با تصویب   اضطراري،

 "سـازمان "خواهد بود که به پیشنهاد   آن دستورالعمل اجرایی  شرایط اضطرار براساس ـ تبصره
  .رسد می "شورا"به تأیید 

به هر شـکل   "بازارگردانی"و  "گري معامله /کارگزاري" "ي،کارگزار"شروع به فعالیت  ـ 33 هماد
هـا و   نامـه  مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین "کانون"و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در 

  .هاي اجرایی آن است دستورالعمل

 فصل چهارم 

  ویهـازار ثانـب 
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تشـکیل نشـده اسـت،     "رگردانـان بازا"و  "گران  معامله/کارگزاران" "کانونِ"تا زمانی که  ـ تبصره

 در "کـانون "اعضـاي  کـه تعـداد    هنگـامی  .دهد انجام می "سازمان"را  "کانون"وظایف مربوط به آن 
الزامـی   "بازارگردانـان "و  "گـران  معامله/کارگزاران" "کانونِ"تشکیل  ،سطح کشور به یازده نفر رسید

  .است

 "بـورس "در هـر   "بـازارگردانی "و  "گـري  معاملـه /کـارگزاري " "کـارگزاري، "فعالیت  ـ 34 هماد
 أییـد بـه ت  "بـورس "طبق دستورالعملی اسـت کـه بـه پیشـنهاد      "بورس،"موکول به پذیرش در آن 

  .رسد می "سازمان"

 "گـران،  معاملـه /کـارگزار " "کـارگزاران، "به تخلفات انضـباطی   "بورس"مدیرة  هیئت ـ 35 هماد
ربط  هاي ذي نامه یک از مقررات این قانون یا آیینو سایر اعضاي خود از هر "ناشران" "بازارگردانان،"

ماه از تـاریخ ابـالغ قابـل     مدت یک به  "بورس"رأي . نماید نامۀ انضباطی خود رسیدگی می طبق آیین
  .باشد االجرا می قطعی و الزم "سازمان"رأي . باشد می "سازمان"تجدیدنظر در 

مشـاوران  " "گـران،  معاملـه /کـارگزار " "،گردانـان بازار" "کـارگزاران، "اختالفات بـین   ـ 36 هماد
، هـا  آناي  ناشی از فعالیت حرفـه  ربط ، و سایر اشخاص ذيگذاران سرمایه "ناشران،" "گذاري، سرمایه

  .شود رسیدگی می "داوري   هیئت"ها توسط  "کانون"سازش در  در صورت عدم 

رییس قوة قضـاییه  باشد که یک عضو توسط  متشکل از سه عضو می "داوري   هیئت" ـ 37 هماد
هـاي اقتصـادي و مـالی بـه پیشـنهاد       نظران در زمینه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب

با تأییـد   "سازمان"رییس قوة قضاییه و . نمایند به اختالفات رسیدگی می "شورا"و تأیید  "سازمان"
نمایند تا در صـورت   رفی میالبدلی تعیین و مع عالوه بر نمایندة اصلی خود، هریک عضو علی "شورا"

البدل همانند عضو اصلی  شرایط عضو علی. شرکت نمایند "داوري هیئت"غیبت عضو اصلی مربوط در 
  .باشد می

  .با نمایندة قوة قضائیه خواهد بود "داوري   هیئت"ریاست  ـ 1 هتبصر
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آنـان  باشـد و انتخـاب مجـدد     البدل دوسال مـی  مدت مأموریت اعضاي اصلی و علی ـ 2 هتبصر

  .حداکثر براي دو دورة دیگر بالمانع است
  .گردد تشکیل می "سازمان"که در محل  است  يا انهداراي دبیرخ "داوري   هیئت" ـ 3 هتبصر

  .شود منظور و پرداخت می "سازمان"در قالب بودجۀ  "داوري هیئت"بودجۀ  ـ 4 هتبصر

االجراسـت و اجـراي آن بـه     مقطعـی و الز  "داوري   هیئـت "آراي صادر شده از سوي  ـ 5 هتبصر
  .باشد ها و دوایر اجراي ثبت اسناد و امالك می اداره  عهدة 

 "گذاري، مشاور سرمایه" "گردان،بازار" "،گر معامله/کارگزار" "کارگزار،"که  در صورتی ـ 38 هماد
مراتـب   شند،م از فعالیت خود را داشته بائگیري موقت یا دا درخواست کنارههاي مشابه  و سایر تشکل

 "کـانون "مربوطه اعالم نموده و مجوز فعالیت خود را نزد  "بورس"و نیز به  "کانون" "،سازمان" را به
 ها آنشده و سایر تعهدات  ها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معامالت انجام تضمین .نمایند میتودیع 

 "،گـران  معامله/کارگزار" "،کارگزاران"قسمت اخیر این ماده نسبت به . به قوت خود باقی خواهد ماند
براساس مـادة   ها آن عضویتکه  هاي مشابه و سایر تشکل "گذاري، مشاوران سرمایه" "گردانان،بازار"
  .نیز مجري است ،شود این قانون تعلیق یا لغو می  )35(

و  "گـذاري،  مشـاوران سـرمایه  " "گردانان،بازار" "،گران  معامله/کارگزار" "کارگزاران،" ـ 39 هماد
شـود،   تنظـیم و ابـالغ مـی    "سـازمان "اند طبق دستورالعملی که توسط  ملزم هاي مشابه ایر تشکلس

  .ربط تسلیم نمایند و به مراجع ذي ي الزم را تهیهها گزارش
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ینـد ثبـت   ااطالعاتی کـه در فر  ۀموظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموع "سازمان" ـ 40 هماد
در دسـترس  نامـۀ مربوطـه    حداکثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آیین ،آورد اوراق بهادار به دست می

  .عموم قرار گیرد

 "گران معامله "کارگزاران،"اوراق بهادار، "ناشرانِ"ها، " بورس"موظف است  "سازمان" ـ 41 هماد
ایـد تـا   هاي فعال در بازار سرمایه را ملزم نم تشکل و کلیۀ  "گذاري، مشاوران سرمایه" "بازارگردانان،"

براسـاس استانداردهاي حسابداري و حسابرسی ملی کشور، اطالعات جامع فعالیـت خـود را انتشـار    
  .دهند

ـ  42 هماد ي مـالی را طبـق مقـررات قـانونی،     هـا  صـورت اوراق بهـادار موظـف اسـت     "ناشـر " ـ
ط اجرایـی کـه توسـ   هـاي   ها و دستورالعمل نامه دهی مالی و آیین استانداردهاي حسابداري و گزارش

  .تهیه کندشود،  ابالغ می "سازمان"

و مشاوران حقوقی ناشـر،   "یابان ارزش"حسابرس و  "شرکت تأمین سرمایه،" "ناشر،" ـ 43 هماد
دلیـل   که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا بـه  هستند گذارانی مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه

باشـد، متضـرر    هـا  آنفعـل   ناشی از فعل یا تركارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضۀ اولیه که 
  .اند گردیده

 فصل پنجم 

  رسانی در بازارهاي اولیه و ثانویه اطالع 
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سال پس از تاریخ  توانند حداکثر ظرف مدت یک دیدگان موضوع این ماده، می خسارت ـ 1 هتبصر

 شکایت کنند، مشروط بر ایـن کـه بـیش از    "هیئت داوري"یا  "بورس"مدیرة  هیئتکشف تخلف به 
  .باشد نگذشته "ناشر"ال از عرضۀ عمومی توسط سه س

تخلـف  و اعـالم  فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف  ـ 2 هتبصر

  .باشند می  خریده باشند، مجاز به ادعاي خسارت
توانـد در صـورت آگـاهی از ارائـۀ اطالعـات خـالف واقـع، نـاقص یـا            مـی  "سازمان" ـ 44 هماد

اوراق  "عمـومی  عرضـۀ " "نویسـی،  اعالمیـۀ پـذیره  "یا  "بیانیۀ ثبت"در  "ناشر"کننده از طرف  گمراه
  .اي که باشد، متوقف کند بهادار را در هر مرحله

دریافـت کـرده اسـت،     "سـازمان "که مجوز انتشار اوراق بهادار خـود را از   يناشر هر ـ 45 هماد
به تعیین خواهد شد،  "سازمان"که توسط  اجرایی موارد زیر را طبق دستورالعملحداقل مکلف است 

  :ه نمایدئارا "سازمان"
  .شده حسابرسی ۀي مالی ساالنها صورت -1
ي هـا  صورتشده، و  ماهۀ حسابرسی 6ي مالی ها صورتشامل  اي دوره ي مالی میانها صورت -2

 ماهه مالی سه

  مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس گزارش هیئت -3
  .ذاران داردگ اطالعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه -4
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تـا  دو سال یا به جزاي نقدي معـادل  یک ماه تا   سهاشخاص زیر به حبس تعزیري از  ـ  46ماده 

  :نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد دست آمده یا زیان متحمل برابر سود به پنج
ه حسـب  مربوط به اوراق بهادار موضـوع ایـن قـانون را کـ     "اطالعات نهانی"هر شخصی که  -1

ضرر دیگران یا به نفع خود یـا بـه نفـع    نحوي از انحاء به وظیفه در اختیار وي قرارگرفته به 
از انتشار عمومی، مـورد   به هرعنوان نمایندگی داشته باشد، قبل  ها آناشخاصی که از طرف 

  .را در غیر موارد مقرر فراهم نماید ها آنو یا موجبات افشاء و انتشار  استفاده قرار دهد
  .به معامالت اوراق بهادار مبادرت نماید "اطالعات نهانی"که با استفاده از   هر شخصی -2
کننده از روند معـامالت اوراق   نوعاً منجر به ایجاد ظاهري گمراه وي اقدامات هر شخصی که -3

  .هاي کاذب و یا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود بهادار یا ایجاد قیمت
ـ  -4 اعالمیـۀ  "آگهـی یـا    دون رعایـت مقـررات ایـن قـانون اقـدام بـه انتشـار       هر شخصی که ب

  .عمومی اوراق بهادار نمایدمنظور عرضۀ  به "نویسی پذیره
  :شوند شرکت شناخته می "اطالعات نهانی"اشخاص زیر به عنوان اشخاص داراي  ـ 1تبصره 
  .نآناعامل، مدیرعامل و معاونان  مدیره، هیئت مدیران شرکت شامل اعضاي هیئت )الف
 .بازرسان، ماوران، حسابداران، حسابرسان و وکالي شرکت ) ب

  ششمفصل 
  ها مجازاترایم و ج
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درصد سهام   از ده خود، بیش تکفل افراد تحتکه به تنهایی و یا به همراه  یسهام داران ) ت
 . ننانمایندگان آدر اختیار دارند یا شرکت را 

) ینگهلد(مادر ي ها شرکتربط یا نمایندگان  مدیره و مدیران ذي مدیرعامل و اعضاي هیئت ) ث
مـدیرة شـرکت    که مالک حداقل ده درصد سـهام یـا داراي حـداقل یـک عضـو در هیئـت      

 .پذیر باشند سرمایه

 "اطالعـات نهـانی  "سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیـت خـود بـه     ) ج
 .دسترسی دارند

 بهـادار معـامالت اوراق  انـد آن بخـش از    اشخاص موضوع تبصرة یک این ماده موظف ـ 2 هتبصر

و  "سـازمان "ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، بـه  نباشد،  "اطالعات نهانی"خود را که مبتنی بر
  .مربوط گزارش کنند "بورس"

 "بـورس "و یـا   "سازمان"اشخاصی که اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی را به  ـ 47 هماد

ي موضـوع  هـا  گزارش ۀدارك جعلی را در تهییا م ، اسناد وارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطالعات
مقـرر در قـانون مجـازات اسـالمی      يهـا  مجازاتحسب مورد به  ،این قانون مورد استفاده قرار دهند

  .محکوم خواهند شد 6/3/1375مصوب 

کـه اسـرار    "گـذاري  مشاور سـرمایه "و  "بازارگردان" "گر، معامله/کارگزار" "کارگزار،" ـ 48 هماد

افشـاء  بـدون مجـوز   مطلع شده یا در اختیار وي قـرار دارد،   ها آنسب وظیفه از اشخاصی را که برح
  .محکوم خواهد شد 6/3/1375قانون مجازات اسالمی مصوب ) 648(مقرر در مادة  يها مجازاتنماید، به 

ماه یا به جزاي نقدي معادل یـک تـا    ماه تا شش اشخاص زیر به حبس تعزیري از یک ـ 49 هماد

  :دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد هسه برابر سود ب
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 ی از قبیـل هـای  بـه فعالیـت  تحـت هرعنـوان   رعایت مقررات این قانون   شخصی که بدون هر -1
مبـادرت  که مستلزم اخذ مجـوز اسـت    "بازارگردانی"ي یا "گر معامله/کارگزار" "کارگزاري،"

  .بور معرفی کندنماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مز
هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائۀ تمام یا قسمتی از اطالعـات، اسـناد و یـا     -2

 .مربوط بوده و از انجام آن خودداري کند "بورس" یا و "سازمان"مدارك مهم به 

اعالمیــۀ "یـا   "بیانیـۀ ثبـت  "هـر شخصـی کـه مسـئول تهیـۀ اســناد، مـدارك، اطالعـات،         -3
ولیت ؤباشد و نیز هر شخصی که مس می "سازمان"جهت ارائه به  ها آنل و امثا "نویسی پذیره

فنی یا اقتصادي یـا هرگونـه تصـدیق مسـتندات و      ،گزارش مالی ۀبررسی و اظهارنظر یا تهی
 .در اجراي وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نمایدو اطالعات مذکور را برعهده دارد 

ي خـالف واقـع   هـا  گـزارش نه اطالعات، اسناد، مدارك یا هرگوو عامداً هر شخصی که عالماً  -4
 .ورد سوءاستفاده قرار دهدمربوط به اوراق بهادار را به هر نحو م

که اوراق بهادار و وجوهی را که براي  "بازارگردانی"یا  "گر معامله/کارگزار" "کارگزار،" ـ 50 هماد

بـرخالف  ، ي جداگانه استها حسابدر  داري آن انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاه
قـانون  ) 674(مقرر در مادة  يها مجازاتبه  ،مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد

  .محکوم خواهد شد 6/3/1375مجازات اسالمی مصوب 

ي هـا  مجازاتدر صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی،  ـ 51 هماد

شود که از طرف اشخاص  شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می یبین پیش
  .اند گیري را بر عهده داشته ، مسئولیت تصمیمیادشدهحقوقی 

م موضـوع ایـن قـانون را    ئمکلف است مستندات و مدارك مربوط بـه جـرا   "سازمان" ـ 52ماده 

عنـوان شـاکی    موده و حسب مورد موضـوع را بـه  ن م صالح اعال گردآوري کرده و به مراجع قضایی ذي
دیـده   م مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیانئچنانچه در اثر جرا .پیگیري نماید
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و وفـق مقـررات، دادخواسـت ضـرر و زیـان      نموده تواند براي جبران آن به مراجع قانونی مراجعه  می
  .تسلیم نماید
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  هفتمفصل 
  مقـررات متفـرقه

  
 170288/206: شماره 

  جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد
  ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران 

ــه شــماره    ــران از ســوي دولــت ب ــازار اوراق بهــادار جمهــوري اســالمی ای الیحــه ب
جلسه علنی  به مجلس شوراي اسالمی تقدیم و در 17/5/1383مورخ  25838/25439
مجلس شوراي اسالمی بااصالحاتی تصویب و به تایید  1/9/1384شنبه مورخ  روز سه

قـانون  ) 123(شوراي نگهبان رسیده است ، در اجراي اصـل یکصـدو بیسـت و سـوم     
رئـیس مجلـس شـوراي    . (گـردد   اساسی جمهوري اسالمی ایران به پیوست ارسال می

  ) غالمعلی حداد عادل –اسالمی 
   

  54497 :شماره 
   22/9/1384  

  وزارت امور اقتصادي و دارایی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران که در جلسه علنـی روز سـه شـنبه    
مورخ اول آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمی تصویب و در 

 170288/206به تایید شوراي نگهبان رسیده و طـی نامـه شـماره     2/9/1384تاریخ 
مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء  6/9/1384مورخ 

 . گردد  ابالغ می
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و سایر فعاالن بازار اوراق بهادار  "بازارگردانان" "گران معامله/کارگزاران" "کارگزاران" ـ 53 هماد
خود، پس از تصویب اساسـنامۀ   "کانون"نسبت به ایجاد  "سازمان"ماه از تشکیل  مکلفند ظرف شش

  .آن اقدام کنند
از سـهام   %)5/2(دو و نیم درصـد   ش ازتواند بی هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی ـ 54 هماد

  .طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد را به "بورس"
شـرکت  "از سهام  %)5(پنج درصد  تواند بیش از هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی ـ 55  هماد
لکیت داشته طور مستقیم یا غیرمستقیم در ما را به "گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه سپرده
  .باشد

سوابق، اسناد و مدارك شوراي بورس موضـوع قـانون    ۀکلی "،سازمان"پس از تشکیل  ـ 56 هماد
  .شود منتقل می "سازمان"به  ،1345مصوب  تهران، تأسیس بورس اوراق بهادار

ي موجود اعم از منقـول و غیرمنقـول،   ها بورسکارگزاران   سازمانهاي  اموال و دارایی ـ 57 هماد
ها و  ها پس از کسر بدهی هاي بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی ه نقد، سپردهوجو
نمایندة منتخـب   "،سازمان"اي مرکب از رئیس  در کمیته "بورس،"چنین وجوه ذخیرة گسترش  هم

احصا و حسـب ضـرورت و نیـاز بـین شـرکت سـهامی        "شورا"مربوط و نمایندة  "بورس"کارگزاران 
. شـود  عنوان سرمایه و منـابع مـالی در اختیـار تسـهیم مـی      ترتیب به به "سازمان"مربوط و  "بورس"

  .باشد االجرا می تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی الزم
   .گردد میموجب مقررات قانون کار بازخرید به "بورس،"هر  "کارگزاران سازمان"سوابق کارکنان ـ  تبصره

ي کاالیی و تطبیق آن بـا ایـن قـانون و    ها بورسکردن  اقدامات الزم براي فعالدولت  ـ 58 هماد
  .عمل خواهد آورد کارهاي قانونی موردنیاز را به ۀ راهیارا

االجـرا اسـت و هیئـت وزیـران و      الزمطور کامل  به این قانون چهارماه پس از تصویب ـ 59 هماد
ی و سـازمان ند به نحوي اقدام نمایند که مقـررات اجرایـی و   ا سایر مراجع مذکور در این قانون، موظف

  .ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد ،تشکیالت مناسب اجرایی این قانون
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قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب  هاي مقرر در این قانون، پس از انقضاي مهلت ـ 60 هماد
  .دشو یلغو م ،که مغایر با این قانون است یو کلیۀ قوانین و مقررات 27/2/1345

ول اشـنبه مـورخ    قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسۀ علنی روز سـه 
بـه   2/9/1384هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ آذرماه یک

  .تأیید شوراي نگهبان رسید
  


