
 1( قانون اساسي 44قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

                                                                    
( قانون اساسي، 44ارم )قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران و اجرای سیاستهای کلي اصل چهل و چهبه موجب ماده واحده قانون اصالح . اصالحي 1

 مجلس شورای اسالمي. 11/12/1389مصوب مورخ 



 

 
          67428   شماره: 

 12/05/1387تاریخ: 

 بسمه تعالی

 وزارت امور اقتصادي و دارايی

( قانون 44های کلي اصل چهل و چهارم )قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران و اجرای سیاست        

از سوی مجمع  25/03/1387اساسي که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمي تصویب و در تاریخ 

گردیده است، به پیوست مجلس شورای اسالمي واصل  31/04/1387مورخ  25274/680تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طي نامه شماره 

 گردد.جهت اجرا ابالغ مي

 محمود احمدي نژاد

 رييس جمهور

 

 

   

 

 

 25274/680شماره: 
 31/04/1387تاریخ: 

 بسمه تعالی
 نژادجناب آقاي دكتر محمود احمدي

 رييس محترم جمهوري اسالمی ايران

( قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران، قانون اصالح موادی از 123در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم ) 18/02/1386مورخ  22814/36466عطف به نامه شماره         

ن اساسي مصوب جلسه علني روز ( قانو44های کلي اصل چهل و چهارم )قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران و اجرای سیاست

( قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران 44های کلي اصل چهل و چهارم )مجلس شورای اسالمي که با عنوان الیحه یك فوریتي اجرای سیاست 08/11/1386دوشنبه مورخ 

( قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران به 112ق اصل یكصد و دوازدهم )های دولتي به بخش غیردولتي به مجلس شورای اسالمي تقدیم و مطابها و بنگاهو واگذاری فعالیت

 گردد.مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابالغ مي

 علی الريجانی

 رييس مجلس شوراي اسالمی

 



  تعاريف  -فصل اول

 شود: کار برده ميدر این قانون اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به -1ماده 

 کنند.شود که در آن خریداران و فروشندگان، کاالها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیك را مبادله ميبازار: به فضایي جغرافیایي یا مجازی اطالق مي -1

 گیرد. د مورد مبادله و استفاده قرار توانمنقول و یا غیرمنقول که ميکاال: هرشيء  -2

 خدمت: محصول غیرملموسي که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفكیك نیست. -3

 که دارای شخصیت حقوقي یا حقیقي باشد.کند، اعم از آنبنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کاال یا خدمت فعالیت مي -4

 شرکت: شخص حقوقي که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشكیل شده باشد. -5

 سهام مدیریتي: میزاني از سهام یك شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یك عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد. -6

 نده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد. که دارسهام کنترلي: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن -7

و موادی از قانون  مجلس شورای اسالمي 1370 ایران مصوب شرکت تعاوني: شخص حقوقي است که با رعایت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوری اسالمي -8

 شود.شده باشد. این نوع شرکت تعاوني متعارف نیز نامیده مي است و اصالحات بعدی آنها تشكیلکه نسخ نشده  1350شرکتهای تعاوني مصوب 

 های مذکور در این قانون تشكیل شده باشد.عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتعام: نوعي شرکت سهاميشرکت تعاوني سهامي -9

ر این شود. عضویت سایر افراد دزدایي از سه دهك پایین درآمدی تشكیل ميعام است که برای فقرشرکت تعاوني فراگیر ملي: نوعي تعاوني متعارف یا سهامي -10

 دهك پایین درآمدی باشند. ( اعضاء آن باید از سه%70تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكیل حداقل هفتاد درصد )

یك طوری که هیچکنند، بهد، خرید و یا فروش کاال یا خدمت فعالیت ميرقابت: وضعیتي در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولی -11

 ها به بازار یا خروج از آن محدودیتي وجود نداشته باشد.از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه

کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزاني باشد که قدرت تعیین قیمت و یا ا چند بنگاه یا شرکت تولیدانحصار: وضعیتي در بازار که سهم یك ی -12

 های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه

قادر  تواند کاال یا خدمت را به قیمتي عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمتبه دلیل نزولي بودن هزینه متوسط، مي انحصار طبیعي: وضعیتي از بازار که یك بنگاه -13

 به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. 

 گیرد.یا چند بنگاه معین قرار ميانحصار قانوني: وضعیتي از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کاال و یا خدمت خاص در انحصار یك  -14

چند شخص  یك یا وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتي در بازار که در آن توانایي تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کاال یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار -15

 حقیقي و یا حقوقي قرار گیرد. 

خصیت حقوقي خود، شخصیت حقوقي واحد و جدیدی تشكیل دهند یا در شخصیت حقوقي دیگری جذب که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شادغام: اقدامي -16

 شوند. 

 که براساس آن یك شرکت ضمن محو شخصیت حقوقي خود دو یا چند شخصیت حقوقي جدید تشكیل دهد. تجزیه: اقدامي -17

ها یا اقتصادی بنگاه هاییا قسمتي از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتکننده: بنگاه یا شرکتي که از طریق تملك تمام بنگاه یا شرکت کنترل -18

 کند.های دیگر را در یك بازار کنترل ميشرکت

ا قانون و ی گیری در شرکت، به موجبمدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیم -19

 صالح قانوني به آنها واگذار شده باشد.، یا به موجب حكم دادگاه و یا مراجع ذیاساسنامه آن

گروههای خاص،  اخالل در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و -20

 بتكار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.کاهش مهارت و ا



شروع، ادامه، توسعه یا  مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، استعالم، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای -21

( قانون محاسبات عمومي 5و ماده ) 08/07/1386( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 5موضوع ماده )های اجرائي برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاهبهره

وراها، ها، شهای اقتصادی، اتحادیههای تعاون یا اصناف، تشكلهای بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق، شوراهای اسالمي شهر و روستا، اتاق01/06/1366مصوب 

 .1شودنفي یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آنها صادر ميهای صمجامع و نظام

 رساني مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتي شامل کتاب الكترونیك است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع،پایگاه اطالع -22

 .2شوداالجراء شدن این قانون، مرجع رسمي اعالم شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب ميکشاورزی، خدمات به تفكیك در آن درج و پس از الزم

 هاي دولتی، تعاونی و خصوصی هاي هر يك از بخشقلمرو فعاليت  -فصل دوم

 شود: ه سه گروه زیر تقسیم ميایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات بهای اقتصادی در جمهوری اسالميفعالیت -2ماده 

 فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.تمامي  -گروه یك        

 اساسي به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.( قانون 44صدر اصل چهل و چهارم ) فعالیتهای اقتصادی مذکور در  -گروه دو        

  فعالیتها، مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از:  -گروه سه        

  های مادر مخابراتي و امور واگذاری بسامد )فرکانس(،شبكه -1

   های اصلي تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستي،شبكه -2

   نیروهای مسلح، و امنیتي به تشخیص فرماندهي کل ، انتظاميتولیدات محرمانه یا ضروری نظامي -3

  شرکت ملي نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز، -4

   معادن نفت و گاز، -5

   توسعه صادرات، بانك کشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،ایران، بانك ملي ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك اسالميبانك مرکزی جمهوری -6

   ه مرکزی و شرکت بیمه ایران،بیم -7

   های اصلي انتقال برق،شبكه -8

 سازمان هواپیمایي کشوری و سازمان بنادر و کشتیراني جمهوری اسالمي ایران، -9

   های بزرگ آبرساني،سدها و شبكه -10

 رادیو و تلویزیون  -11

ماه به تصویب  و دارایي ظرف ششماده با هر یك از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی  های اقتصادی موضوع اینها و بنگاهبندی فعالیتتشخیص، انطباق و طبقه

 ( گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهي کل نیروهای مسلح برسد.3رسد و در مورد بند )هیأت وزیران مي

 شود: شرح زیر تعیین ميهای اقتصادی دولت به قلمرو فعالیت -3ماده 

( این قانون است، اعم ازطرحهای 2گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یك مادة )مالكیت، سرمایه  -الف

 های خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غیر دولتي، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.با بخش ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتي، مشارکتهای سرمایهتملك دارایي

                                                                    
 مجلس شورای اسالمي. 01/04/1393قانون اساسي مصوب   44( قانون اجرای سیاستهای کلي اصل 7( و )6، )(1. الحاقي به موجب قانون اصالح مواد )1
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، بنگاهها و مؤسسات برداری و مدیریت خود را در شرکتها، حق بهرهالشرکه، حقوق مالكانهالشرکه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمدولت مكلف است سهم، سهم -1تبصره 

 ایران به( این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي2وضوع فعالیت آنها جزء گروه یك مادة )دولتي و غیردولتي که م

 غیردولتي واگذار نماید.های خصوصي، تعاوني و عموميبخش

( این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي و 2) وه یك مادهتداوم مالكیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گر -2تبصره 

 و برای مدت معین مجاز است. و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالميفرهنگي جمهوری اسالمي 

ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتي ای پس از فراخوان عمومي از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصي ذیوسعههای تتواند از طریق سازماندولت مي -3تبصره 

ری و( این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فنا2های گروه یك ماده )گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتبرای سرمایه

گذاری مشترك با بخشهای غیر دولتي اقدام کند. در صورتي که پس از اعالن فراخوان عمومي محرز شود که بخشهای باال و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه

( %100گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد )وانند نسبت به سرمایهتای ميهای توسعهگذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمانغیر دولتي تمایلي به سرمایه

 شود حداکثر ظرف مدت چهلربط پیشنهاد مياقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومي توسط وزارتخانه ذی

غ این قانون شود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالای تعیین مينامهفناوری باال و صنایع خطر پذیر به موجب آیین و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران ميتهیه مي« صنعت، معدن و تجارت»و « امور اقتصادی و دارایي»های توسط وزارتخانه

ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای رساني )که در آن نام سازمان توسعهبه منظور فراخوان عمومي در یك پایگاه اطالع های موضوع این تبصره رادولت مكلف است طرح

شود( به اطالع عموم برساند. حداکثر مدت زمان الزم برای فراخوان عمومي و بررسي طرح به تفكیك استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص مي

 باشد.رساني ميموضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطالع طرحهای

اگذار برداری با رعایت مقررات این قانون وگذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهرهسهام یا قدرالسهم دولتي ناشي از این نوع سرمایه

 شود.نگاه، در حكم تصرف غیر قانوني در اموال عمومي محسوب ميشود. عدم واگذاری ب

های ( این قانون را در ردیف29( ماده )7( و )5(، )3( این ماده و بخشي از اعتبارات موضوع بندهای )7ای از اعتبارات موضوع تبصره )های توسعهدولت مكلف است سهم سازمان

 ای به منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.های توسعهه سازمانمستقل و مشخص بودجه ساالنه کل کشور درج و ب

ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتي به ها را همهگذاریریزی کشور( موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایهدولت )سازمان مدیریت و برنامه

 مجلس شورای اسالمي تقدیم کند.

 1های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.گذاریه در مورد سرمایهحكم این تبصر

ای های دولتي برای اعطاء تسهیالت یا کمك به طرحای مجازند منابع داخلي خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانكهای توسعهسازمانهای توسعه -4تبصره 

 2های غیردولتي اختصاص دهند.پیشرفته به بخشهای نوین با فناوری مصوب در حوزه

شود و امور حاکمیتي آنها مشمول واگذاری ای تعیین ميهای صنعتي ایران و واحدهای تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعهسازمان صنایع کوچك و شهرك -5تبصره 

 باشد.نمي

( قانون اساسي و قانون 44ه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )تفكیك وظایف حاکمیتي و غیر حاکمیتي و ساختار واحدهای تابع

  گیرد.مدیریت خدمات کشوری صورت مي

انجام  31/2/1387ي مصوب ها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور شهرکهای صنعتواگذاری شهرك

ه شرکتهای وانتقال مدیریت بمي پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران نسبت به اجرای کامل قانون 

 خدماتي مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

                                                                    
 11/12/1389( قانون اساسي، مصوب مورخ 44اجراء سیاستهای کلي اصل )ون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران و قان ي به موجب ماده واحدهاصالح .1

 مجلس شورای اسالمي. 07/6/1395مصوب مورخ  ،( قانون اساسي44) های کلي اصل چهل و چهارم( قانون اجرای سیاست24( و )6(، )3( قانون اصالح مواد )1ماده )مجلس شورای اسالمي و 
 مجلس شورای اسالمي. 07/6/1395( قانون اساسي مصوب مورخ 44های کلي اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست24( و )6(، )3( قانون اصالح مواد )2به موجب ماده ) ياصالح. 2



د، واحدهای باشنقاضي احداث شهرك یا ناحیه صنعتي در زمین شخصي یا دولتي واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها ميدر مورد اشخاص حقیقي و حقوقي غیر دولتي که مت

 .الزم را به عمل آورند تابعه استاني سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مكلف به صدور پروانه برای متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های

ها و نواحي صنعتي واگذار نگردیده است و یا در مناطقي که متقاضي غیردولتي برای احداث شهرك یا نواحي صنعتي مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرك در

 ها را برعهده دارند.رساني و تأمین زیر ساختهای صنعتي ایران و واحدهای تابعه استاني مربوطه وظیفه ایجاد، خدماتوجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچك و شهرك

رمایه توسعه مدیریت و س نامه اجرایي این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری معاونتآیین

 1رسد.و به تصویب هیأت وزیران مي شودانساني رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایي تهیه مي

 2کند.ای است که در جهت خودکفایي به صورت یك شرکت حاکمیتي فعالیت ميشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمي به عنوان یك واحد پژوهش بنیادی و توسعه -6تبصره 

ها، ( این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان2( ماده )2)های موضوع گروه ای کشور در فعالیتهای توسعهگذاری و مشارکت سازمانسرمایه -7تبصره 

( باشد و مازاد بر 2گذاری در گروه )( مجاز است، مشروط به اینكه موارد مشارکت و سرمایه3( بند )ب( ماده )1با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره )

 برداری واگذار شود.ی این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهرههاسقف تعیین شده برای فعالیت

شود. وجوه حاصل ربط اداره ميای ذی( تا هنگامي که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه2( و )1های )های موضوع گروهها در بنگاهالشرکه و حق تقدم سازمانسهام، سهم

( قانون اساسي 44( قانون اجرای سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )29( قانون اساسي و ماده )44سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )ها جهت اجرای مفاد بند )د( از واگذاری

 با بخش غیردولتيهای مذکور برای مشارکت ای کشور در اختیار سازمانهای وابسته به سازمان توسعه( وجوه حاصل از واگذاری شرکت%70شود. هفتاد درصد )به خزانه واریز مي

ها ازی بنگاهسهای نوین با فناوری پیشرفته و پر خطر و آمادههای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتي در حوزهبه منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تكمیل طرح

 شود.جهت واگذاری مصرف مي

( قانون اساسي از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر 44( قانون اجرای سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )29ها و ماده )برای انجام بقیه تكالیف مذکور در بند )د( سیاست

 3شود.ها عمل ميشرکت

های را به بخشآهن ( این قانون به استثناء راه و راه2های دولتي در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده )( از ارزش مجموع سهام بنگاه%80دولت مكلف است هشتاد درصد ) -ب

 غیردولتي واگذار نماید.خصوصي، تعاوني و عمومي

( این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقالل کشور، عدالت 2های گروه دو ماده )دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتي در فعالیت -1تبصره 

 ( ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد. %20نماید که سهم دولت از بیست درصد ) گذاریاجتماعي و رشد و توسعه اقتصادی به میزاني سرمایه

ی خواهد انامهآهن مطابق آیینهای دولتي و غیردولتي در فعالیتهای راه و راهبخشآهن هستند. سهم بهینه بخشهای غیردولتي مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه -2تبصره 

( قانون اساسي خواهد 44اجرای سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم ) عالي شورای تصویب به وزارت امور اقتصادی و دارایي و ترابری و راه وزارت مشتركبود که به پیشنهاد 

 رسید.

 زم را بیندیشد.دولت مكلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کاالهای اساسي مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات ال -3تبصره 

 ( این قانون منحصراً در اختیار دولت است.2) های مشمول گروه سه مادةها و بنگاهگذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتسرمایه  -ج

( %100)شرط حفظ مالكیت صددرصد  ( این قانون به2های غیردولتي در فعالیتهای گروه سه ماده )های بخشخرید خدمات مالي، فني، مهندسي و مدیریتي از بنگاه -1تبصره 

 رسد، مجاز است. ربط به تصویب هیأت وزیران ميهای ذیاقتصادی و دارایي با هماهنگي دستگاه ماه به پیشنهاد وزارت امورای که ظرف مدت ششنامهدولت طبق آیین

امنیتي حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح تهیه و جهت و امنیتي نیروهای مسلح و ، انتظامي نامه مربوط به کاالها و خدمات نظاميآیین

 تصویب به فرماندهي کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

                                                                    
 مجلس شورای اسالمي. 30/11/1392، مصوب مورخ ون اساسي و الحاق دو تبصره به آن( قان44( قانون اجرای سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )3بند )الف( ماده )( 5اصالح تبصره )اصالحي به موجب قانون  .1

 مجلس شورای اسالمي. 30/11/1392مصوب مورخ ، ( قانون44( قانون اجرای سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )3بند )الف( ماده )به  6تبصره  الحاق. 2
 مجلس شورای اسالمي. 30/11/1392مصوب مورخ ، ( قانون44( قانون اجرای سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )3بند )الف( ماده )به  7تبصره  الحاق. 3



نه و همچنین هرگوهای دولتي و غیردولتي های سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای حوزهفعالیت -2تبصره 

 رسد.سال از ابالغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسالمي ميای خواهد بود که ظرف مدت یكها مطابق الیحهواگذاری به بخش غیردولتي در این حوزه

   شود:قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتي به شرح زیر تعیین مي -4ماده 

 ( این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتي است. 2ریت در فعالیتهای گروه یك مادة )گذاری، مالكیت و مدیسرمایه -الف 

 ( این قانون مجاز است.3( بند )الف( ماده )3( و )2های )ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره -تبصره 

 غیردولتي مجاز است. های خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي ن برای بخش( این قانو2های گروه دو ماده )گذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتسرمایه -ب 

 ( این قانون مجاز است. 3ماده )« ج»( بند 1( این قانون با رعایت تبصره )2غیردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده )فعالیت بخشهای خصوصي و تعاوني و عمومي -ج 

شود، اگذار ميهای دولتي که سهام آنها وشوند، یا بانكبانكي غیردولتي که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا ميمؤسسات اعتباری اعم از بانكها و غیر -5ماده 

جوز مجاز ( توسط مالك واحد بدون اخذ م%10صرفاً در قالب شرکتهای سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعالیت هستند، تملك سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد )

( تا %20( و بیش از بیست درصد )%20( تا بیست درصد )%10است. همچنین تملك سهام هر یك از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بیش از ده درصد )

ملك سهام باشد. تشود مجاز ميو اعتبار، مصوب مي ( با مجوز بانك مرکزی و به موجب دستورالعملي که به پیشنهاد بانك مرکزی و تصویب شورای پول%33سي و سه درصد )

 ( سهام دار است، بدون مجوز بانك مرکزی ممنوع است.%10سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالك واحدی که در یكي از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد )

الب شود که به تشخیص بانك مرکزی و در قبیش از یك شخص حقیقي یا حقوقي اطالق ميمالك واحد به شخص یا اشخاص حقیقي یا حقوقي به طور مستقل یا  -1تبصره 

 باشند.دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالي، خویشاوندی )سببي یا نسبي(، نیابتي یا مدیریتي، با یكدیگر مي

اشد و بسهام مازاد، فاقد حقوق مالكیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود مي مالك سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به -2تبصره 

شود و حق رأی ناشي از سهام مازاد در مجامع ( مي%100درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد )

شود. مالك واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یك از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده تصادی و دارایي تفویض ميعمومي به وزارت امور اق

ا مازاد سهام خود را واگذار االجرا شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز الزم برای هر سطح اقدام و یاست، فرصت دارد ظرف مدت یك سال از تاریخ الزم

 شود.نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره مي

 ( را ابطال نماید.%10تواند با تصمیم هیأت انتظامي بانكها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بیش از ده درصد )بانك مرکزی مي -3تبصره 

 .1ایراني، از تاریخ ابالغ این قانون در شمول حكم این ماده یكسان هستنداشخاص حقیقي و حقوقي ایراني و غیر  -4تبصره 

ا مقرر ههای اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشهای غیردولتي، خصوصي و تعاوني در فعالیتبه منظور تسهیل حضور بخش -6ماده 

 : 2گرددمي

ها و مؤسسات خیریه ( قانون محاسبات عمومي، نهادهای نظامي و انتظامي کشور، سازمان5نهادهای عمومي غیر دولتي موضوع ماده )اشخاص حقوقي: مؤسسات و  -1

ظیر ، نهای بازنشستگي اعم از کشوری و لشكریهای بازنشستگي اعم از کشوری و لشكری، نظیر صندوقهای وقفي و بقاع متبرکه، کلیه صندوقکشور، نهادها و سازمان

 و هایي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقالب اسالميهای اجرائي و وابسته به دستگاههای بازنشستگي وابسته به دستگاهصندوق

وجب و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنكه فعالیت آنها م توانند در بازار تولید کاالهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، ميکلیه شرکت

مات هر شش ولید کاال و خداخالل در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار ت

 3( این قانون است.72ت و یا خالف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حكم ماده )ماه یكبار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطالعا

                                                                    
 مجلس شورای اسالمي 22/03/1397( قانون اساسي مصوب مورخ 44(، به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلي اصل )5اصالح ماده ) .1

( 7( و )6(، )1مجلس شورای اسالمي و قانون اصالح مواد ) 07/06/1395( قانون اساسي مصوب، مورخ 44های کلي اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست24( و )6(، )3. اصالحي به موجب قانون اصالح مواد ) 2
 مجلس شورای اسالمي. 01/04/1393قانون اساسي، مصوب   44قانون اجرای سیاستهای کلي اصل 

قانون ( 2ماده )و  مجلس شورای اسالمي 07/6/1395مورخ  ،( قانون اساسي مصوب44های کلي اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست24( و )6(، )3( قانون اصالح مواد )3ماده )( 1بند )موجب اصالحي به . 3
 .مجلس شورای اسالمي 01/04/1393مصوب  ،قانون اساسي  44سیاستهای کلي اصل ( قانون اجرای 7( و )6(، )1اصالح مواد )



( سهم بازار هر کاال و یا %40های تابعه و وابسته آنها حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد )( این ماده و شرکت1اشخاص حقوقي بند ) -2

 1خدمت را دارند.

ننده در بازار را کتوانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلي شرکت کنترلهای تابعه و وابسته به آنها، نمي( این ماده و شرکت1اشخاص حقوقي بند ) -1ه تبصر

كم در شود. اجرای مفاد این حشورای رقابت انجام ميهای کنترل کننده در بازار توسط در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت

 2شود.خصوص شرکتها و نهادهای مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگي آن سازمان انجام مي

ا در قانون تأسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه در مواردی که ارائه کاال و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومي غیردولتي و واحدهای تابعه و وابسته آنه -2تبصره 

أمین ند موجب اخالل در تولید، تاصلي آنها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کاال و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومي جامعه باشد، در صورتي که رعایت این ب

ربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثني خواهند بود. فهرست این دسته از بنگاهها در پایگاه رائي ذیو یا عرضه آن کاال و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اج

 3شود.های کثیراالنتشار با مشخصات کامل بنگاه و کاال و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج مي)سایت( رسمي مرکز ملي رقابت و یكي از روزنامه

( برای اشخاص حقوقي موضوع بند %40ق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو )کرسي در هیأت مدیره( در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد )مجموع ح -3

 4باشد.( این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز مي1)

در این صورت مكلفند حداکثر تا چهار  ( احداث نمایند.%100یدی و خدماتي با مالكیت صد در صدی )توانند واحدهای تولمؤسسات و نهادهای موضوع این بند مي -1تبصره 

 برداری، سهم و کرسي مدیریتي )سهم در هیأت مدیره( خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.سال پس از بهره

تهای تابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسي مدیریتي )سهم در ( این ماده و شرک1اشخاص حقوقي موضوع بند ) -2تبصره 

ای حداکثر تا سه سال پس از ابالغ این قانون واگذار نمایند. ( را از تاریخ تصویب این اصالحیه به صورت مرحله%40هیات مدیره( در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد )

و  سازمان بورس قوقي مذکور مكلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یك ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یكبار به شورای رقابت واشخاص ح

 5اوراق بهادار ارائه نمایند.

های وابسته به آنها از طریق ها و شرکتتابعه و وابسته به آنها و بانكهای ( این ماده و شرکت1های قانوني دولت به اشخاص حقوقي بند )تسویه، تهاتر و تأدیه بدهي -4

های های خود و شرکتها و اموال و دارایيتواند از طریق فروش سهام بنگاههای دولتي ممنوع است. دولت ميهای دولت و شرکتها، اموال و دارایيواگذاری سهام بنگاه

 6های خویش را تأدیه نماید.های سنواتي بدهيبودجهدولتي و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب 

های اقتصادی که در مالكیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقي زیر هستند موظفند نسبت به ارائه اطالعات کامل مالي خود جهت ثبت نزد ها و بنگاهشرکت -5

های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالي برابر بنگاه سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند.

های مالي مربوطه را ارائه کند. اشخاص قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش

 7های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.ها و بنگاههای مالي تلفیقي شرکتفند صورتحقوقي موضوع این بند موظ

 ( قانون محاسبات عمومي.5موسسات و نهادهای عمومي غیر دولتي موضوع ماده ) -الف

 نهادهای نظامي و انتظامي کشور. -ب

                                                                    
قانون ( 2ماده )مجلس شورای اسالمي و  07/6/1395مصوب مورخ  ،( قانون اساسي44های کلي اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست24( و )6(، )3( قانون اصالح مواد )3( ماده )2اصالحي به موجب بند ). 1

 .مجلس شورای اسالمي 01/04/1393مصوب  ،قانون اساسي  44( قانون اجرای سیاستهای کلي اصل 7( و )6(، )1ح مواد )اصال
 شورای اسالمي.مجلس  07/6/1395مصوب مورخ  ،( قانون اساسي44های کلي اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست24( و )6(، )3( قانون اصالح مواد )3( ماده )3به موجب بند ) الحاقي. 2
 مجلس شورای اسالمي. 07/6/1395مصوب مورخ  ،( قانون اساسي44های کلي اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست24( و )6(، )3( قانون اصالح مواد )3( ماده )3الحاقي به موجب بند ). 3

 مجلس شورای اسالمي 22/03/1397مصوب مورخ  ( قانون اساسي44اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلي اصل ). 4
 مجلس شورای اسالمي 22/03/1397( قانون اساسي مصوب مورخ 44اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلي اصل ). 5

( قانون 2مجلس شورای اسالمي و ماده ) 07/6/1395( قانون اساسي، مصوب مورخ 44و چهارم ) های کلي اصل چهل( قانون اجرای سیاست24( و )6(، )3( قانون اصالح مواد )3( ماده )4. اصالحي به موجب بند )6
 .مجلس شورای اسالمي 01/04/1393قانون اساسي، مصوب   44( قانون اجرای سیاستهای کلي اصل 7( و )6(، )1اصالح مواد )

( 2مجلس شورای اسالمي و ماده ) 07/6/1395مصوب مورخ  ،( قانون اساسي44های کلي اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست24( و )6(، )3( قانون اصالح مواد )3ماده ) (6و ) (5) هایاصالحي به موجب بند. 7
 .مجلس شورای اسالمي 01/04/1393قانون اساسي، مصوب   44( قانون اجرای سیاستهای کلي اصل 7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )



 سازمانها و مؤسسات خیریه کشور. -ج

 های وقفي و بقاع متبرکه.نهادها و سازمان -د

که شمول قانون بر  هایيهای اجرائي و وابسته به دستگاههای بازنشستگي وابسته به دستگاههای بازنشستگي اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوقکلیه صندوق -ه

 آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

 نهادهای انقالب اسالمي. -و

 ( این قانون است.1( ماده )5( و )4منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای ) -1تبصره 

 های عملكرد ساالنه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسالمي اقدام کند.سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش -2تبصره 

ماه موظف به اجرای تكالیف مقرر در این بند هستند. مرجع ثبت شرکتها مكلف است امور ثبتي مربوط  از زمان ابالغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طي شش -3تبصره 

ای هکور صرفاً پس از ارائه گزارشبه شرکتهایي که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذ

سترسي باشد؛ نحوه و سطح درسي شده توسط اشخاص حقوقي موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مكلف به انتشار این اطالعات ميمالي حساب

شود. همچنین در صورت تخلف از انجام مي 1/9/1384ها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ایران مصوب عموم به اطالعات شرکت

ای ههای بانكي اعضای هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات غیربانكي موظفند حسابصالح، بانكاجرای این بند، با اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضایي ذی

 ر، مسدود نمایند.مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي را تا زمان انجام تكالیف مقر

 اتواند بابت اجرای تكالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالي بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتي بنگاه و شرکت تسازمان بورس و اوراق بهادار مي

سال یكبار متناسب با نرخ تورم اعالمي بانك کند. سقف کارمزدها هر سهسقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دریافت 

یابد. در صورتي که مدیران اشخاص حقوقي موضوع این بند از اجرای تكالیف قانوني عالي بورس و اوراق بهادار افزایش ميمرکزی جمهوری اسالمي ایران با تصویب شورای

( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالي جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای 14ه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده )تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریم

 1داری کل کشور واریز شود.ها باید به حساب خزانهشوند. وجوه حاصل از این جریمهمحكوم مي 25/09/1388( قانون اساسي مصوب 44کلي اصل چهل و چهارم )

بندی اند و افشای اطالعات اقتصادی آنها دارای طبقههای خاص حاکمیتي بر اساس مجوزهای قانوني تشكیل شدهاشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت -4تبصره 

 باشند.باشد، با تأیید شورای عالي امنیت ملي مشمول حكم این بند نميمي

 باشد.یي که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان ميعدم اجرای این قانون در مورد نهادها -5تبصره 

سیاستهای کلي وزارت امور اقتصادی و دارایي موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالي اجرای  -6تبصره 

 ( جهت اتخاذ تصمیم اعالم کند.44اصل چهل و چهارم )

گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند به منظور تسهیل سرمایه -7ه ماد

زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دریافت  رساني مجوزهای کسب و کار، بتوانند در حداقلکه هر متقاضي مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدرك مصرح در پایگاه اطالع

رساني مذکور اعالم تعیین و در پایگاه اطالع« زدایي و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارهیأت مقررات»کند. سقف زماني برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط 

 .2شودمي

رساني یاد شده امتناع کند، متقاضي مجوز از ارائه مجوز در ظرف زماني تعیین شده در پایگاه اطالعدر صورتي که هر یك از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار  -1تبصره 

د نیاز خود را ع در صدور مجوز مورتواند عالوه بر ارائه شكایت حضوری یا الكترونیك به مرکز ملي رقابت، کتباً از باالترین مقام دستگاه اجرائي یا استاندار مربوط، تسریمي

                                                                    
 مجلس شورای اسالمي. 07/06/1395مصوب مورخ  ،( قانون اساسي44( قانون اجرای سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )24( و )6(، )3( قانون اصالح مواد )3ماده ) (7)اصالحي به موجب بند . 1
 مجلس شورای اسالمي. 01/04/1393قانون اساسي مصوب مورخ   44( قانون اجرای سیاستهای کلي اصل 7( و )6(، )1. اصالحي به موجب قانون اصالح مواد )2



دور دعوت از متقاضي ص ست کند. در این موارد، باالترین مقام دستگاه اجرائي یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، بادرخوا

 د.مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسي و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کن

اند را به هیأت تخلفات اداری معرفي کند. این باالترین مقام دستگاه اجرائي یا استاندار مربوط موظف است اشخاصي که در صدور مجوز کسب و کار اخالل یا اهمال کرده

 شوند.محكوم مي 7/9/1372ي به تخلفات اداری مصوب ( قانون رسیدگ9اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات مقرر در بندهای )د( به بعد ماده )

رساني مذکور دریافت و هر یك از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطالع -2تبصره 

 از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.« اشباع بودن بازار»بررسي کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل 

رساني مذکور در صدور مجوز برای متقاضیاني که مدارك معتبر مصرح در امتناع از پذیرش مدارك و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زماني تعیین شده در پایگاه اطالع

نفع رسیدگي و باالترین ( این قانون است و شورای رقابت موظف است به شكایت ذی45موضوع ماده )« اخالل در رقابت»اند، مصداق ه دادهرساني یاد شده را ارائ پایگاه اطالع

 ( این قانون محكوم کند.61( ماده )12مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند )

وطه کنند را به همراه مباني قانوني مربکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایي که صادر ميمي کلیه مراجعي که مجوز کسب و کار صادر -3تبصره 

. این دمستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایي ارسال کنن« زدایي و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارهیأت مقررات»ظرف مدت یك ماه پس از ابالغ این قانون، تهیه و به 

االختیار دادستان کل کشور، نماینده تام االختیار رئیس سازمان بازرسي کل کشور، دو نماینده مجلس شورای هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایي با حضور نماینده تام

ی اسالمي ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه اسالمي، نماینده اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهور

حوی ن شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسالمي ایران را بهربط تشكیل ميذی

مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممكن صورت پذیرد. مصوبه هیأت های آن را تقلیل دهد تا صدور تسهیل و هزینه

 باشد.االجرا ميمذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایي الزم

داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای الزم برای اصالح قوانین، های اجرائي نیاز ها، یا رویهدر صورتي که تحقق این اهداف به اصالح قوانین، مقررات، بخشنامه

 ربط باالتر پیگیری کند.های اجرائي را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصالح آنها را از مراجع ذیمقررات و رویه

اده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون شرایط ( این م3موضوع تبصره )« زدایي و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارهیأت مقررات» –4تبصره 

 رساني مجوزهای کسب و کار منتشر کند.صدور مجوزهای کسب و کار را به تفكیك هر کسب و کار در پایگاه اطالع

انچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بالفاصله به دستور تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چن« رساني مذکورپایگاه اطالع»اندازی پس از راه

شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارك مورد نیاز و به هر نحو، مشكل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط رساني یاد شده اعمال ميرئیس هیأت در پایگاه اطالع

 پایگاه اعالم شود. جدید باید از شش ماه قبل از اجراء در این

ای بیش از آنچه در پایگاه اطالع رساني مربوطه تصریح شده، از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هیچ شرط یا مدرکي یا هزینه

های ( قانون مجازات اسالمي )کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات600ده )متقاضي دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حكم این تبصره مشمول مجازات موضوع ما

 ( است.2/3/1375بازدارنده، مصوب 

 شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش( این قانون مقرر 2های دولتي با فعالیت اقتصادی گروه یك و دو ماده )هر امتیازی که برای بنگاه -8ماده 

 غیردولتي باید درنظر گرفته شود. خصوصي، تعاوني و عمومي 

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

 هاي توسعه بخش تعاون سياست  -فصل سوم  

 ، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: 1393( تا پایان سال %25) درصدو پنج منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست  به -9ماده 



و دارایي، وزارت بازرگاني، امور اقتصادی ریزی کشور، وزارت و برنامهکشاورزی، سازمان مدیریت  سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاری وزارت جهاد  -الف

( و مسؤولیت هر یك %25وپنج درصد )ایران که در آن مجموعه راهكارهای نیل به سهم بیست مرکزی جمهوری اسالميتعاون ایران و اطاق  بانك مرکزی جمهوری اسالمي

 های ساالنه قرار گیرد. شود. این سند باید مبنای تدوین بودجهوزیران تقدیم مي ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأتاز دستگاه

( بیش از بخش %20درصد )ها بیستکند، این حمایت برای تعاونيارائه مي -هاجز مالیاتبه-هایي را در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتي مشوق -ب

 غیرتعاوني خواهدبود. 

   تعاوني انجام خواهد گرفت: هایهای زیر در شرکتاین ماده، حمایت« ب» بند  عالوه بر حمایت موضوع  -ج

که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهك  های تعاونيالحسنه برای تأمین تمام یا بخشي از آورده شرکتکمك بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض -1

 اول درآمدی جامعه باشند. 

 (. %20میزان بیست درصد ) سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاوني بهبیمه تخفیف حق -2

 صورت رایگان. وری، آموزش کارآفریني، مهارت، کارآموزی، بهارائه مشاوره، کمك به ارتقاء بهره -3

 وني. اندازی شرکت تعاگذاری اولیه برای راههای سرمایهپرداخت یارانه سود تسهیالت بانكي و سایر هزینه -4

 سازی اراضي.اندازی بانك اطالعاتي، تملك و آمادهکمك به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه  -5

 های فراگیرملي برای فقرزدایي و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاوني تخصصي.عام و تعاونيهای تعاوني سهاميکمك به تشكیل شرکت  -د

 تعاون.های حمایت مالي برای توانمندسازی اطاق  -ه

 ای بخش تعاون.ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایهتأسیس بانك توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره   -و

به  ترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایياساسنامه این بانك حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانكي با پیشنهاد مش

 بانك مذکور خواهد بود.  رسد. وزیر تعاون رییس مجمع عموميتصویب هیأت وزیران مي

 شود.مي دیلگذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبصندوق تعاون پس از تأسیس بانك توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه -1تبصره 

 شود.شعب صندوق با کلیه امكانات، دارایي و نیروی انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي

ماه ر سهریزی کشور ظرف حداکثدارایي، رییس سازمان مدیریت و برنامهو مابین صندوق و بانك توسط کارگروهي متشكل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی حساب في تسویه

 گردد.پس از واگذاری شعب انجام مي

 شود.های دولت به بخش تعاون صرف ميسهم دولت از سود قابل تقسیم بانك توسعه تعاون برای تأمین بخشي از کمك -2تبصره 

پوشش نهادهای حمایتي، ایثارگران و نظایر های مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت های مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتحمایت -3تبصره 

 آن نخواهد بود. 

 منظور خواهد شد.« هاگیری و توانمندسازی تعاونيشكل»منابع الزم برای اجرای این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلي تحت عنوان  -ز

های توسعه بخش، با همكاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری ها و بهبود سیاستاونيوزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایي و مدیریتي تع  -ح

 نهاد نماید.شماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاوني اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیایران ظرف ششاسالمي

( سهام خود را با امكان اعمال رأی حداکثر تا %49ونه درصد )های تعاوني مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهلاتحادیهها و کلیه شرکت -10ماده 

امدار غیرعضو های هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سه( کل آراء و تصدی کرسي%35وپنج )سي

ارجي باشد. گذاری خبر سرمایهکه در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقي یا حقوقي غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایراني باید با رعایت مقررات حاکم 

و بدون رعایت  1350های تعاوني مصوب سال ( قانون شرکت62) ( و61های تعاوني تخصصي در چارچوب مواد )های تعاوني مجازند نسبت به تشكیل اتحادیههمچنین شرکت



های تعاوني میزان رأی اعضاء متناسب با اقدام نمایند. در مجمع عمومي انواع اتحادیه 1370ایران مصوب( قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوری اسالمي43ماده )« 2»تبصره 

ي مشمول های تعاونهای تعاوني و اتحادیهگردد. معامالت مدیران شرکتاتحادیه یا تلفیقي از آنها وفق اساسنامه تعیین ميتعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معامالت آنها با 

 ( قانون تجارت خواهد بود.129ماده )

 گردد: يو اصالحات بعدی آن الحاق م 1366های مستقیم مصوب ( قانون مالیات105به ماده )« 6»متن زیر به عنوان تبصره  -11ماده 

تخفیف از نرخ موضوع این  (%25عام مشمول بیست وپنج درصد)های تعاوني سهاميهای تعاوني متعارف و شرکتها و اتحادیهدرآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت  -6تبصره 

 باشد. ماده مي

 عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجرای آن نظارت نماید:  های سهاميوزارت تعاون موظف است تمهیدات الزم را به منظور تشكیل و توسعه تعاوني -12ماده 

 . 1جاوز کند( سرمایه شرکت ت%5) پنج درصدحداکثر سهم هر شخص حقیقي، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از  -1

 ستیب تیعام باشند، حداکثر حق مالك يشرکت سهام ایعام  يسهام يتعاون ،يمل ریفراگ يعام، هرگاه خود، تعاون يسهام يسهامدار شرکت تعاون ياشخاص حقوق -2

( از سهام را خواهند داشت. %10) دده درص تیخود حداکثر حق مالك میرمستقیو غ میمتناسب با تعداد سهامداران مستق ياشخاص حقوق ری( سهام را داشته و سا%20درصد )

 .2حاکم خواهد بود يماده قانون نیقانون بر ا نی( ا2وارد شود احكام ماده ) يو بانك يپول یهاتیعام در حوزه فعال يسهام يکه تعاون یدر موارد

( %20درصد )( و در سایر مناطق تا بیست%49ونه درصد )یافته تا چهلون در مناطق کمتر توسعه هر یك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعایت مفاد این قان -3

و  ( و جمعاً تا چهل%20های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غیردولتي نیز هر یك تا بیست درصد )فعالیت

 به مشارکت هستند. ( مجاز%49)درصد نه 

های هیأت مدیره نباید از های دولتي مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسيغیردولتي و شرکتها و مؤسسات عموميدر هر حال سهم مجموع بنگاه

 ( بیشتر گردد.%49درصد )ونهچهل

 حق تقدم خود استفاده نكردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.در زمان افزایش سرمایه، در صورتي که تمام یا برخي سهامداران از  -4

هر یك از سهامداران مخیرند از طریق بلوك، . 3بندی برگزار خواهد شدبا بلوكعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد در تعاوني سهاميمجامع عمومي -5

اً توسط شود که مشترکای تعیین مينامهبندی در آیینحضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوكمستقیماً در مجمع عمومي نماینده انتخاب کنند و یا

 رسد.تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایي پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران ميوزارت

أت مدیره است خیص هیکلیه سهام، با نام بوده و تملك یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالكیت سهام مقرر در اساسنامه به تش  -6

 که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقي بر خالف حكم این بند باطل و بالاثر خواهد بود.

 های تعاون در آیند.توانند به عضویت اطاقعام ميتعاوني سهاميشرکتهای  -7

 هاي دولتی ساماندهی شركت  -فصل چهارم   

( این قانون در بخش 3هایي که با رعایت ماده )وری و اداره مطلوب شرکتهای دولتي و افزایش بازدهي و بهرهمنظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شرکتبه  -13ماده 

 مانند دولت مكلف است: ي باقي ميدولت

اریخ تصویب شود طي دو سال از تگذاری و اعمال وظایف حاکمیتي را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایي و تصویب دولت تعیین ميکلیه امور مربوط به سیاست  -الف

 ربط محول کند.خصصي ذیها و مؤسسات دولتي تهای دولتي منفك و به وزارتخانهاین قانون از شرکت

                                                                    

 مجلس شورای اسالمي 22/03/1397( قانون اساسي مصوب مورخ 44اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلي اصل ) .1
 مجلس شورای اسالمي 22/03/1397( قانون اساسي مصوب مورخ 44اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلي اصل ). 2
 مجلس شورای اسالمي 22/03/1397( قانون اساسي مصوب مورخ 44اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلي اصل ). 3



 ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.نامههای موضوع این بند با رعایت حقوق مكتسبه در قالب آیینتبدیل وضعیت کارکنان شرکت  -تبصره

 ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد: كها و بیمهشوند به استثنای بانمانند و یا براساس این قانون دولتي تشكیل ميهایي که دولتي باقي ميشرکت  -ب

 جمهور است. ( شرکت مادرتخصصي یا اصلي که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رییس مجمع عمومي آن رییس1

ها به تدیگر توسط این شرک های( شرکتهای عملیاتي یا فرعي که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصي یا اصلي هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملك شرکت2

های تأسیس یا تملك شده دولتي بوده یا به تملك ( سهام شرکت%100ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد )در محدوده شرطي مجاز است که اوالً

 دولت در آید. 

گذار ت سرمایهپذیر با فعالیت شرکفقط در صورتي مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایههای دولتي گذاری هر شرکت دولتي در سایر شرکتمشارکت و سرمایه -1تبصره 

 شود.گذاری آنها نميهای سرمایهها و شرکتها، مؤسسات اعتباری، بیمهمرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حكم شامل بانك

های تجاری و تخصصي دولتي به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران اقتصادی توسط بانك هایمیزان و چگونگي مالكیت سهام سایر بنگاه -2تبصره 

 ای باشد که در اختصاص منابع بانكي به متقاضیان تسهیالت، خللي ایجاد نماید. های دیگر نباید به گونهها در بنگاهگذاری بانكخواهد رسید ولي در هر صورت سرمایه

کشور ریزی مدیریت و برنامهو دارایي و سازمان های دولتي تنها با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی فتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتا -3تبصره 

 های دولتي از شمول این حكم مستثني هستند.ها و بیمهوزیران مجاز است. بانكو تصویب هیأت 

گیرند های دولتي و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار ميت ترتیباتي اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاهدولت مكلف اس -4تبصره 

 صالح برسد.به تصویب مراجع ذی

 االثر اعالم نماید.های آن را ملغيهای مغایر با موضوع این ماده و تبصرهالعملها و دستورنامهدولت موظف است آیین  -5تبصره 

 ها خاتمه یابد.کلیه واگذاری 1393عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال  -14ماده 

ها برای تحقق نهاد فراهم نماید. این انجمن های مردمای را به صورت سازمانهای تأسیس انجمنهای صنفي  حرفهماه زمینه است حداکثر ظرف شش دولت موظف -15ماده 

های اجرایي موظفند در تدوین و اصالح ضوابط و نمایند. دستگاههای مرتبط فعالیت ميو تكنولوژی در رشتهای و توسعه علمي حرفه ای، اصول اخالقمقررات صنفي و حرفه

 ها نظر مشورتي اخذ نمایند. مقررات از این انجمن

های مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مكلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش منظور حمایت از نیروی انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه به -16ماده 

 در برابر بیكاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:  از واگذاری،

 گردد.تمدید مي 1393ها تا پایان سال که برای این بنگاه 26/10/1385( قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 10( و )9بازنشستگي پیش از موعد براساس مواد ) -1

 بازخرید بر اساس توافق.  -2

ن شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و ای پس از اقدامات فوق، -3

 پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.

 م نماید.الاصل قیمت اع در تخفیف از جمله یا غیرمالي و مالي هایمشوق دهند از واگذاری افزایش برای خریداران شرکتهایي که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس -4

 وغیرمالي. کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمك خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالي آموزش و به -5

ای هشورای عالي اجرای سیاست های مالي و یا غیرمالي موضوع این ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویباعمال مشوق -1تبصره 

 ( قانون اساسي خواهد رسید.44کلي اصل چهل و چهارم )

های مالي و یا غیرمالي، برنامه کتبي خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری خریداران مكلفند در ازاء برخورداری از مشوق -2تبصره 

 ه کنند.به هیأت واگذاری ارائ



 هاي دولتی فرآيند واگذاري بنگاه -فصل پنجم  

( این 2( ماده )2( و )1های )های دولتي مشمول گروهماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه( این قانون مكلفند ظرف شش86های دولتي موضوع ماده )کلیه دستگاه -17ماده 

بندی هکننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقآوری، وضعیت مالي، روابط صنعتي و میزان حساسیت مصرفشرکت، فنقانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه 

( این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انساني، فهرست اموال منقول و 3ماده )« 1»های مصرح در تبصره ها و حقوق و دارایينموده و فهرست شرکت

 های مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایي ارائه نمایند.رمنقول، کلیه اطالعات و مدارك الزم و آخرین صورتغی

اران حسابد های قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسي یاهای مالي مربوط به بنگاهوزارت امور اقتصادی و دارایي مكلف است اطالعات و مدارك و صورت -الف

 رسمي بررسي و تأیید نماید.

 های مالي تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.وزارت امور اقتصادی و دارایي مكلف است در صورت تقاضای خریدار، اطالعات، مدارك و صورت -ب

بازاریابي نموده و فرآیند واگذاری را پس از طي مراحل مذکور در این های مشمول واگذاری سازی مكلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاهسازمان خصوصي -ج

 بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.قانون با زمان

ارایي حداکثر و دهای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ها، تأیید صورتهای مالي و بازاریابي بنگاهبندی بنگاهنامه اجرایي این ماده شامل نحوه طبقهآیین

 ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ظرف مدت سه

 ( این قانون است. 85تخلف از احكام این ماده و یا ارائه اطالعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطالعات مشمول حكم ماده ) -1تبصره 

های مالي غیر واقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعي مان وقایع مالي یا انتشار گزارشهایي که اقدام به کتمدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاهاعضاء هیأت -2تبصره 

 ( این قانون محكوم خواهند شد. 75( و )72های مقرر در مواد )بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات

ربط به خریداران خسارت دیده های مالي غیر واقع را با رأی مراجع ذیشسازی مكلف است خسارات ناشي از کتمان وقایع مالي و یا انتشار گزارسازمان خصوصي -3تبصره 

 پرداخت نماید.

 شود: ها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام ميهای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهجهت تسهیل امر واگذاری بنگاه -18ماده 

 شود.به وزارت امور اقتصادی و دارایي منتقل مي هاکلیه حقوق مرتبط با اعمال مالكیت بنگاه -1

 قانوني در اموال دولتي از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایي در حكم تصرف غیر -2

 محسوب و قابل پیگرد قانوني است.

سال و قابل تمدید تا دوسال( های قابل واگذاری به بخش غیردولتي )صرفاً در مدت یكشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتميه به هیأت واگذاری اجازه داد -3

های کم بر شرکتها مشمول مقررات حاها، اصالحات الزم را انجام دهد. در دوره زماني مذکور این شرکتدر قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت

 دولتي نیستند.

 ( این قانون فراهم نماید. 20ماده )« الف» های مشمول بند وزارت امور اقتصادی و دارایي ملزم است کلیه شرایط الزم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاه -4

های اقتصادی و زیربنایي دولتي قابل واگذاری را که به صورت شرکت ها و تصدیدر اجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایي مجاز است آن دسته از طرح -5

ناسب واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقي مباشند و صرفاً به منظور شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نميشوند و یا در قالب غیرشرکتي اداره ميمستقل اداره نمي

( این قانون اقدام نماید. این حكم تا پایان سال 3ماده )« الف» بند« 3»و « 2»های نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یك سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره

 معتبر است. 1392

 تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقیقي و حقوقي دولتي و یا غیردولتي حسب مورد استفاده کند. ها ميری بنگاهوزارت امور اقتصادی و دارایي جهت امر واگذا -تبصره



ها و مالكیت )اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممكن برای واگذاری بنگاه -19ماده 

و پیمان مدیریت(، تجزیه، واگذاری، انحالل و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده بخشي از سهام، واگذاری اموال( و واگذاری مدیریت )اجاره، پیمانكاری عمومي 

 نماید: 

 دهد.واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری مي -الف

شود، وزارت امور اقتصادی و دارایي در واگذاری ميبازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصالحات ساختاری بنگاه قابل -ب

 ازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.کند، بنگاه را حداکثر ظرف یك سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسچارچوبي که هیأت واگذاری مشخص مي

های غیردولتي، موافقت نماید. در این موارد تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخشهمچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری مي

از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام اره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسي صالحیت فني و علمي برداری از شرکت مورد اجهیأت واگذاری موظف است چارچوب بهره

 کند.

شود، های غیردولتي مي( این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتي به بخش1) ( ماده12تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتي در چارچوب بند ) -ج

وری آن، نسبت به تفكیك و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حكم به تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهرهواگذاری مي هیأت

 واگذاری شرکت دهد.

 دی و دارایي اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتي را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصاادغام: دولت مي -د

 لتواند سهام چند شرکت قابل واگذاری )تحصیل شونده( را بدون محو شخصیت حقوقي هرکدام به یك شرکت قابل واگذاری دیگر )تحصیل کننده( منتقتحصیل : دولت مي -ه

 به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایي اجازه دهد نسبت

نفي های شرکت مص دارایيانحالل: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهي، واگذاری شرکت ممكن نگردد، یا ارزش خال  -و

 تواند رأی به انحالل شرکت دهد.واگذاری مي باشد و یا به هر دلیل موجه انحالل آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت

( این قانون که غیرقابل 2تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتي موضوع گروه دو ماده )هبه یا صلح غیرمعوض : در چارچوب مجوزهای قانوني، دولت مي -ز

نامه اجرایي گیری نماید. آیینشرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیمکه غیردولتي مشروط بر اینعرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي 

 رسد.ماه به تصویب هیأت وزیران ميریزی کشور تهیه و ظرف ششمدیریت و برنامهاین ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایي و سازمان 

رکه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحالل تا زماني که بنگاه دولتي بوده و الشنقل و انتقال سهام، سهم -1تبصره 

ند تا زمان واگذاری یابانتقال ميو های اجرایي نقلشوند یا بین دستگاههایي که در اجرای این قانون واگذار ميوانتقال معاف است. بنگاهواگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل

 قال معاف است.و انتهای تأمین سرمایه که ناشي از تعهد پذیره نویسي باشد از مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتنیز از شمول مالیات نقل 

 ملي یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد  -2تبصره 

 ( این قانون به شرح زیر خواهد بود: 3تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده )های نیمهنحوه واگذاری طرح  -ح

 ها به بخش غیردولتي از طریق مزایده، واگذاری طرح -1

 برداری آن، تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاری سهم دولتي به بخش غیردولتي ظرف سه سال بعد از بهرهمشارکت با بخش غیردولتي و آورده طرح نیمه -2

   برداری از سهم دولتي در طرح به بخش غیر دولتي،واگذاری حق بهره -3

 های طرح، برداری در طرحهای غیرانتفاعي در مقابل تكمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینهواگذاری حق بهره -4

م ی، اجتماعي و سیاسي دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمهایي که توجیه فني، اقتصادی ندارد ولي جنبه عموميطرح  -تبصره

 خواهد شد.

 گیرد: بند )الف( و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم ميها با ترجیح هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاه -20ماده 



   های داخلي یا خارجي،سهام در بورسفروش بنگاه از طریق عرضه عمومي  -الف

   داخلي و یا خارجي، در بازارهای فروش بنگاه یا سهام بلوکي از طریق مزایده عمومي  -ب

   فروش بنگاه یا سهام بلوکي از طریق مذاکره،  -ج

مصوب -ایران گذاری خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالميهای خارجي با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهمجوز عرضه سهام در بورس -1تبصره 

 شود. ( قانون اساسي صادر مي44چهل و چهارم )های کلي اصل واگذاری توسط شورای عالي اجرای سیاستبه پیشنهاد هیأت -1/9/1384

فاده تت. همچنین اسدر مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز اس -2تبصره 

های فیزیكي و مالي محدودی های مشاور و دانش پایه که دارای دارایيهای فراگیر ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتاز روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاوني

های مدیریتي نیاز باشد به مدیران و یا گروهي از مدیران و خصصعام که در آنها به استفاده از تهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهاميبوده و ارزش شرکت عمدتاً دارایي

 کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.

( به سایر مدیران با تجربه %5حداکثر پنج درصد ) ( از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و%5فروش اقساطي حداکثر پنج درصد ) -3تبصره 

 شود.و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطي، توسط هیأت واگذاری تعیین مي

شوند ترتیبي اتخاذ نماید تا در شرایط ه واگذار مياین ماد« ج» و « ب» هایي که با روشهای وزارت امور اقتصادی و دارایي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاه -4تبصره 

 یكسان، بخش تعاوني در اولویت خرید قرار گیرد.

 است.الزامي 1380گذاری خارجي مصوب در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه -5تبصره 

 متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود: های دولتي بندی مناسب واگذاری بنگاهگذاری و زمانقیمت -21ماده 

گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیك و متقاضي سهام، قیمتدر مورد واگذاری از طریق عرضه عمومي  -الف

ین سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیحسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسي با پیشنهاد سازمان خصوصيخرید سهام کنترلي و مدیریتي، زمان مناسب عرضه سهام 

 است.الزامي -1/9/1384مصوب-ایران اسالمي سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری خواهد شد. در عرضه عمومي 

الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط الزم برای االجاره و حقها، تعیین میزان مالن مدیریت، تعیین قیمت فروش دارایيها، قراردادهای اجاره و پیمادر مورد فروش دارایي  -ب

 د.سازی و تصویب هیأت واگذاری باشواگذاری مبتني بر ارزیابي فني و مالي حسب مورد باید در چارچوب قانون مناقصات و معامالت دولتي به پیشنهاد سازمان خصوصي

قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احكام این مجلس شورای اسالمي 1383ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ای و دو مرحلهمزایده یك مرحله  -تبصره

 قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معامالت دولتي مجری است. 

گونه نویسي یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. اینگذاری جهت تعهد پذیرههای تأمین سرمایه و سرمایهها و شرکتتواند از خدمات بانكسازی ميسازمان خصوصي -22ماده 

 نویسي که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.توانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذیرهمؤسسات مي

 رسد.ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایي ميظرف مدت سهدستورالعمل اجرایي این ماده حداکثر 

عهد نویسي یا تها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیرهالزحمه بانكشود، حقسازی اجازه داده ميبه سازمان خصوصي  -تبصره

 الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.یرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حقگخرید سهام را به عهده مي

ثیراالنتشار ر روزنامه کای دها، بالفاصله با انتشار اطالعیهسازی مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتي و کنترلي بنگاهسازمان خصوصي -23ماده 

   موارد زیر را اعالم کند:

   نام بنگاه و خالصه اطالعات مالي و مدیریتي آن، -



   ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،خالصه -

   اند،ای دادهسازی، خدمات مشاورهنام مشاور یا مشاوراني که در فرایند معامله به سازمان خصوصي -

   نام و نشاني خریدار، -

   نویسي سهام را متعهد گردیده است،نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره -

   اند،گذاری بنگاه را انجام دادهدادگستری یا مؤسسات خدمات مالي که قیمت نام کارشناس رسمي -

 برساند. سالمي ا شورای مجلس اطالع به بعد سال ماه قانون را، تا پایان اردیبهشت طبق اینوزارت امور اقتصادی و دارایي مكلف است گزارش فعالیتهای واگذاری ساالنه   -تبصره

ت واگذاری، اعضاء شورای وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایي و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأ -24ماده 

ها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار هایي که سهام شرکت( قانون اساسي، وزرا، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاه44های کلي اصل)سیاستعالي اجرای 

رند اندرکار واگذاری حق نداصي دستهای فني و تخصهای مشاور و کمیتهسازی و اعضاء شرکتگیرد )حسب مورد(، اعضاء هیأت عامل، رییس و کارکنان سازمان خصوصيمي

 ند. برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایالشرکه، حقوق مالكانه و حق بهرهالشرکه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمطور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهمبه

کننده مكلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده  گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگيت ميهایي که بر خالف حكم این ماده صورکلیه معامالت و واگذاری -1تبصره 

 را مجدداً به مالكیت دولت برگرداند.

 1یابد.تسری ميو اصالحات بعدی آن  1337حكم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  -2تبصره 

وری گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایي و بهرههای دولتي، حسب مورد شرایطي نظیر سرمایهسازی قبل از واگذاری سهام کنترلي شرکتسازمان خصوصي -25ماده 

شنهاد نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیواگذاری شرط مي شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در

 سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطي را کاهش یا دوره فروش اقساطي را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.سازمان خصوصي

دات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملي خواهد های خریدار متناسب با انجام این تعهانتقال قطعي سهام یا آزادسازی ضمانت

 سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانوني به پیشنهاد سازمان خصوصي

االختیار خود در اعمال تمام یا بخشي از اختیارات خویش در امر واگذاری عنوان نماینده تامسازی را بهییس سازمان خصوصيتواند روزیر امور اقتصادی و دارایي مي -26ماده 

 موضوع این قانون تعیین کند.

 أت وزیران خواهد رسید.های جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایي تدوین و به تصویب هیسازی با توجه به مأموریتاساسنامه سازمان خصوصي -27ماده 

 های سازماني مصوب، کارمند استخدام نماید.سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پستسازمان خصوصي -1تبصره 

 سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.های اجرایي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصيدستگاه -2تبصره 

 تفاده کند.کار معین اس و و یا غیردولتي به شكل ساعتي حقیقي و حقوقي دولتي سازی مجاز است از خدمات فني و تخصصي کارشناسان، اشخاصسازمان خصوصي -3تبصره 

ردیف اعتبار در قانون بودجه سازی، هر ساله یك های کوتاه مدت تخصصي، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصيدولت مجاز است برای آموزش -4تبصره 

( قانون اساسي 44های کلي اصل چهل و چهارم )ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالي اجرای سیاستنامهمنظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق آیین

 شود. خواهد رسید هزینه مي

 ( قانون اساسي به شرح زیر است: 44های کلي اصل چهل و چهارم )اجرای سیاستمنابع مالي و شرایط تأمین مالي مورد نیاز برای  -28ماده 

                                                                    

 مجلس شورای اسالمي. 22/03/1397( قانون اساسي مصوب مورخ 44به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلي اصل ) ،-07/06/1395 مصوب ياصالح- ( قانون24( ماده )3تبصره ). حذف  1



( دالر خط اعتباری جهت تأمین مالي 10.000.000.000ایران مكلفند ساالنه حداقل ده میلیارد ) وزارت امور اقتصادی و دارایي و بانك مرکزی جمهوری اسالمي -1

 از کشور فراهم نمایند.های غیردولتي از خارج های بخشگذاریسرمایه

( %40های عامل چهل درصد )ایران و بانكهایي را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانك مرکزی جمهوری اسالميدولت مكلف است سیاست -2

های دارای توجیه فني و اقتصادی به بخش و داشتن طرحاز مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این 

 ( برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد. %40درصد ) سال نباید از چهل هر متقاضیان پرداخت نماید. در هر صورت سهم بخش غیردولتي در

منظور افزایش سهم تسهیالت ارزی به بخش غیردولتي، بخشي از ارز  شود بهاده ميایران اجازه دبه هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانك مرکزی جمهوری اسالمي -3

های عامل و های عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانكعنوان سپرده در بانكایران را بهحساب ذخیره ارزی و یا ارز بانك مرکزی جمهوری اسالمي

 ظور نماید.های خارجي و پرداخت تسهیالت بیشتر منبانك

داری های مادرتخصصي و عملیاتي به حساب خاصي نزد خزانههای موضوع این قانون از جمله شرکتهای کلي، وجوه حاصل از واگذاریتوجه به بند )د( سیاست با -29ماده 

 شود: کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف مي

   تقویت تأمین اجتماعي، های مستضعف و محروم وایجاد خوداتكایي برای خانواده -1

   ( این قانون،34های موضوع ماده )منظور فقرزدایي، شامل تخفیفهای فراگیر ملي به( از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاوني%30اختصاص سي درصد ) -2

   یافته،ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه -3

گذاری های واگذار شده و نیز برای سرمایههای اقتصادی غیردولتي با اولویت بنگاهها و نوسازی و بهسازی بنگاهاعطاء تسهیالت )وجوه اداره شده( برای تقویت تعاوني -4

   یافته و تقویت منابع بانك توسعه تعاون،های غیردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعهبخش

   یافته،منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه ( به%49های غیردولتي تا سقف چهل و نه )دولتي با بخشهای مشارکت شرکت  -5

   های دولتي با رعایت فصل پنجم این قانون،تمام شرکتهای نیمهتكمیل طرح  -6

   های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،ایفاء وظایف حاکمیتي دولت در حوزه -7

 ها جهت واگذاری. سازی بنگاهساختاری، تعدیل نیروی انساني و آماده بازسازی -8

 اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدولي واحد درج خواهد شد. -1تبصره 

ریزی کشور و وزارت سازمان مدیریت و برنامه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایي با همكارینامه اجرایي این ماده ظرف مدت سهآیین -2تبصره 

 رسد.تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران مي

 .1گرددایران تنفیذ مي ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي24( تا )20مواد ) -30ماده 

                                                                    
داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمي واگذاری سهام قید ها در امر واگذاری درصالحیت هیأترسیدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شكایت اشخاص حقیقي و حقوقي از هریك ازتصمیم - 20ماده " .1

 رسد.شود و به امضای طرفین قرارداد ميمي
 ( این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است:20هیأت داوری موضوع ماده) - 21ماده 

 ان برای مدت شش سال.یرسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیسپنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پیشنهاد مشترك وزیر امور اقتصادی و دارائي، وزیر دادگستری و رئ - 1
 رئیس اتاق تعاون. - 2

 رئیس اتاق بازرگاني و صنایع و معادن جمهوری اسالمي ایران. - 3
 زیران خواهد رسید.و که به تصویب هیأت استای نامهآئین آن براساستصمیم اتخاذ چگونگي و هیأت جلسات تشكیل نحوه گیری خواهد کرد.واگذاری، رسیدگي و تصمیم به مربوط و اختالفات این هیأت در مورد شكایات

به  نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید ودارای اعتبار قانوني است)های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسهجلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم - 22ماده 
 امضاء برسد(.

مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یكي از طرفین نسبت االجراست و چنانچه طي مدت مذکور و پس از انقضاء مدتی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابالغ به طرفین، قطعي و الزمرأ - 23ماده 
دگي به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصي که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض صالحیت رسیبه رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهي که

 االجراست.نماید. رأی صادره قطعي و الزمرأی مقتضي صادر ميرسیدگي و
محكومیت قابل خرید دیگر مسؤوالن و مجریان امر واگذاری را درقبال خطاهای جبران ضرر و زیان ناشي از جرم و هر دولت مكلف است مسؤولیت مدني، محكومیت جزائي مالي و قابل خرید، محكومیت به - 24ماده 

ر جي را که هر یك از مسؤوالن و مجریان امها و مخارگر کلیه هزینهای بیمه کند که بیمهگونهچه به عنوان مسؤولیت انفرادی، به هزینه خود بهغیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعي و
 "شوند، بپردازد.تحت هر یك از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن ميواگذاری،



ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایي به تصویب هیأت اکثر ظرف مدت سه( قانون مزبور حد24دستورالعمل اجرایي موضوع ماده ) -1تبصره 

 واگذاری خواهد رسید.

( قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمي 138( و یكصد و سي و هشتم )85مصوبات این شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم ) -2تبصره 

 گردد. در صورت اعالم مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسالمي، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.رسال ميا

ولتي که از نظر مقررات های دگردد و آن دسته از کارکنان بنگاهربط قطع ميهای اجرایي ذیهای دولتي واگذارشده با دستگاهکارکنان بنگاه ارتباط استخدامي -31ماده 

ربط در اجرای یهای اجرایي ذهای دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههای خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتبازنشستگي تابع صندوق

ه شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفكیك سهم بیمه شده و توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروختگردد، ميهای فروش سهام، قطع ميسیاست

 کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

ی کارکنان و مندی، کمك هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برادر هر موردی که مزایایي از قبیل حق اوالد، کمك هزینه عائله -1تبصره 

برای پرداخت مزایای  تكلیفيبازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتي و صندوق بازنشستگي کشوری بر مبنای قوانین، 

ده که وق بازنشستگي کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذار شبیني الزم را در بودجه صندمقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در الیحه بودجه سنواتي کل کشور پیش

شود، به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگي کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعالم مي

 1کشوری صورت گیرد.

به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعي در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشي از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله کلیه قوانین و مقررات مربوط  -2تبصره 

 2های فوق مجری خواهد بود.نسبت به افراد و صندوق 1354( قانون تأمین اجتماعي مصوب 50( و )49مواد )

شعب  -1/9/1384 مصوب-ایران قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالميه تخلفات و جرایم ناشي از اجرای این قوه قضائیه مكلف است برای رسیدگي ب -32ماده 

 نماید.خاصي را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شكایات مربوط به این دو قانون رسیدگي مي

ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش قوه قضائیه مكلف است الیحه رسیدگي به تخلفات و  -تبصره

 شورای اسالمي نماید.

های یه بنگاهلهای ارزیابي کیفیت با استانداردهای بین المللي و اعمال تدریجي و قانونمند آن در کمؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مكلف به انطباق نظام -33ماده 

بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران به تصویب هیأت نامه اجرایي این ماده شامل زمانباشد. آییناقتصادی مي

 وزیران خواهد رسید. 

 توزيع سهام عدالت   -فصل ششم    

های قابل واگذاری ( مجموع ارزش سهام بنگاه%40منظور تأمین عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد )به گسترش مالكیت عمومي  در اجرای سیاست -34ماده 

 ( این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایراني مقیم داخل کشور واگذار نماید: 2در هر بازار موضوع گروه دو ماده )

 ( تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.%50درصد )ورد دو دهك پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه در م -الف 

 سال حسب مورد داده خواهد شد. در مورد چهار دهك بعدی تقسیط تا ده -ب 

 گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.مبناء قیمت -1تبصره 

 شود.های بالعوض به اقشار کم درآمد منظور مياین ماده به حساب کمك« الف» های مذکور در بند تخفیف -2تبصره 

                                                                    
 مجلس شورای اسالمي 22/03/1397( قانون اساسي مصوب مورخ 44( به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلي اصل )31یك تبصره به ماده ) الحاق .1
 مجلس شورای اسالمي 22/03/1397( قانون اساسي مصوب مورخ 44به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلي اصل )( 2( به )1از ) ،1 تغییر شماره تبصره. 2



ربط حداکثر ظرف مدت یك سال پس از تصویب این وزارت امور اقتصادی و دارایي مكلف است با همكاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعي و سایر نهادهای ذی -3تبصره 

 و دقیق شناسایي و شرایط واگذاری سهام به مشموالن را فراهم نماید.فراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمي قانون، ا

ه بگذاری استاني های سرمایهشده و از ترکیب آنها شرکتهای تعاوني شهرستاني ساماندهي( این قانون در قالب شرکت34ماده )« ب» و « الف» مشمولین بندهای  -35ماده 

های های مذکور در بورس اوراق بهادار کمكاست جهت پذیرفته شدن شرکتکنند. دولت موظف تجارت فعالیت ميو بر اساس قانون  1تشكیلسهامي  هایصورت شرکت

 الزم را انجام دهد.

ك سهم هر ی گذاری استاني تقسیم کند.های سرمایهمستقیماً بین شرکت( از هر بنگاه قابل واگذاری را 34) سازی موظف است سهام موضوع مادهسازمان خصوصي -36ماده 

 های شهرستاني هر استان تعیین خواهد شد.گذاری استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاونيهای سرمایهاز شرکت

 است. گذاری استاني از مالیات معافهای سرمایهسازی به شرکتنقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي -1تبصره 

تاني های تعاوني شهرسسازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتگذاری استاني ناشي از دریافت سهام از سازمان خصوصيهای سرمایهافزایش سرمایه در شرکت -2تبصره 

 گذاری استاني مربوط از این محل، از مالیات معاف است.های سرمایهناشي از افزایش دارایي شرکت

ها به بورس به میزاني که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول گذاری استاني قبل از ورود این شرکتهای سرمایههام واگذار شده به شرکتفروش س -37ماده 

 شود.تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد مي

های مشمول واگذاری را فراهم ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالكیت و مدیریت دولت در شرکت( را به گونه34كلف است سهام موضوع ماده )دولت م -38ماده 

نامه اجرایي این فصل ي نخواهند بود. آیینگذاری استانهای سرمایه( این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت86های اجرایي موضوع ماده )در انتخاب مدیران، دستگاه ننماید.

ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای ذیبا پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایي و وزارت تعاون و با همكاری نهادهای 

 ایران خواهد رسید. المي( قانون اساسي جمهوری اس44عالي اجرای سیاستهای کلي اصل چهل و چهارم )

( قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمي 138( و یكصد و سي و هشتم )85مصوبات این شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم ) -تبصره

 اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.در صورت اعالم مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسالمي، شورا موظف است نسبت به  گردد.ارسال مي

 هيأت واگذاري و وظايف آن  -فصل هفتم   

   گردد:منظور هماهنگي در اجرای مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایي متشكل از اعضاء زیر تشكیل ميبه -39ماده 

   وزیر امور اقتصادی و دارایي، -1

   ری،وزیر دادگست -2

   ریزی کشور بدون حق رأی،رییس سازمان مدیریت و برنامه -3

   ربط بدون حق رأی،ذیوزیر وزارتخانه  -4

 .عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسالميدو نفر از نمایندگان مجلس به  -5

 کند.صادی و دارایي ابالغ ميسازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور اقتدبیرخانه هیأت در سازمان خصوصي

 وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:  -40ماده 

   -الف

   های مشمول واگذاری،های کلي واگذاری و تعیین تكلیف بنگاهمشيها و خطاجرای برنامه -1

   نامه نظام اقساطي واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،تهیه آیین -2

                                                                    
( قانون مذکور، همان 35های سهامي مندرج در ماده )منظور از شرکتمجلس شورای اسالمي  31/05/1389( قانون اساسي مصوب 44قانون سیاستهای کلي اصل ) 35. به موجب قانون تفسیر نحوه اجرای ماده 1

 است. 14/12/1347( قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 4شرکتهای سهامي عام مندرج در ماده )



   های مذکور در همین چارچوب،ها و نحوه اعمال شیوهگذاری بنگاههای قیمتنامه شیوهتهیه آیین -3

   تهیه نظام تأمین مالي، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چارچوب تعهدات خریداران و فروشنده، -4

   من چارچوب حفظ و صیانت نیروی انساني شاغل،ها در موارد ضروری متضتهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاه -5

   ،های فرهنگي  تبلیغاتي برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذارینامه فعالیتتهیه نظام -6

   های مشمول واگذاری در بورس های خارجي،تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکي بنگاه -7

   نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحي به مدیران و کارکنان،تهیه آیین -8

 ( قانون اساسي برسد.44)چهارم و  چهلهای کلي اصل موارد فوق باید به تصویب شورای عالي اجرای سیاست -1تبصره 

انون اساسي جمهوری اسالمي ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمي ( ق138هشتم )و ( و یكصد و سي 85مصوبات این شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم ) -2تبصره 

 گردد و در صورت اعالم مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسالمي، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.ارسال مي

 -ب 

   اندرکاران امر واگذاری،نامه نحوه بیمه مجریان و دستتصویب آیین -1

بندی الزم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. تصویب فهرست هر یك از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان -2

ط وزارت امور اقتصادی و دارایي و وزارت بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسفهرست مذکور شامل برنامه زمان

   شود،ربط تهیه ميذی

   تصویب قیمت موارد واگذاری، -3

حوه اعمال یا اقاله، نتصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین ها، شرایط فسخ  -4

 در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني،  تخفیفات و جرایم

   های الزم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون،تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگي  -5

   نها،الزحمه آؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حقنویسي یا تعهد خرید سهام متصویب دستورالعمل اجرایي نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره  -6

 ( این قانون. 30تصویب دستورالعمل ماده ) -7

  ( قانون اساسی و وظايف آن44هاي كلی اصل چهل و چهارم)شوراي عالی اجراي سياست -فصل هشتم

 شود: برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشكیل مي( قانون اساسي 44های کلي اصل چهل و چهارم )شورای عالي اجرای سیاست -41ماده 

   عنوان رییس شورا،رییس جمهور یا معاون اول وی به -1

   وزیر امور اقتصادی و دارایي )دبیر شورا(، -2

   وزیر تعاون، -3

   ربط،های ذیوزیر یا وزراء وزارتخانه -4

   وزیر دادگستری،  -5

   وزیر اطالعات،  -6

   ریزی کشور،رییس سازمان مدیریت و برنامه -7

   ایران،رییس کل بانك مرکزی جمهوری اسالمي  -8

   دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، -9

   دادستان کل کشور، -10

   رییس سازمان بازرسي کل کشور، -11

   رییس دیوان محاسبات کشور، -12



   ،سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسالمي -13

   ایران،رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمي -14

   رییس اطاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران، -15

   ایران،رییس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمي -16

   های خصوصي و تعاوني به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایي با حكم رییس جمهور،سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش -17

   سازی،رییس سازمان خصوصي -18

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار. -19

 ( خواهد بود.42نامه مشمول تبصره ماده )رسد و این آیین( به تصویب مي6) ( تا1) بندهایای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در نامهاین شورا طبق آیین -1تبصره 

 شود.دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایي تشكیل مي -2تبصره 

 زیر است: ( قانون اساسي به شرح 44)و چهارم چهل  های کلي اصلوظایف و اختیارات شورای عالي اجرای سیاست -42ماده 

   های اجرایي ساالنه،مشيها و خطتبیین سیاست -1

   ( قانون اساسي،44) و چهارمچهل های کلي اصل نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست -2

   اساسي،( قانون 44)و چهارم  چهل های کلي اصلتبلیغاتي برای اجرای سیاست رهنگيهای فسازماندهي فعالیت -3

   ها و ضوابطي که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،نامهها، نظامها، دستورالعملنامهتصویب آیین -4

   منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها،( قانون اساسي به44)و چهارم  چهل های کلي اصلهای اجرایي برای تحقق اهداف سیاستتصویب شاخص  -5

   تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملي،  -6

   تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، -7

   ( قانون اساسي،44)و چهارم چهل های کلي اصل های اجرایي در اجرای سیاستایجاد هماهنگي بین دستگاه  -8

 گذاری، کارآفریني و بهبود فضای کسب و کار.مایهتمهیدات الزم برای تشویق عموم به سر -9

      نماید.مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایي ابالغ مي  -تبصره

 تسهيل رقابت و منع انحصار   -فصل نهم

 هستند.، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد این فصل های عمومياشخاص حقیقي و حقوقي بخشتمامي  -43ماده 

ه باشد به نحوی ه دنبال داشتهرگونه تباني از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم )اعم از کتبي، الكترونیكي، شفاهي و یا عملي( بین اشخاص که یك یا چند اثر زیر را ب -44ماده 

 که نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است : 

 اال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.های خرید یا فروش کمشخص کردن قیمت -1

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

 آمیز در معامالت همسان به طرف های تجاری تحمیل شرایط تبعیض -3

 ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها. -4

 های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكمیلي توسط طرف  -5

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

 محدود کردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار. -7

 منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.های کارگری و کارفرمایي بهقراردادهای میان تشكل  -تبصره

 شود، ممنوع است: اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت مي -45ماده 



  تكار و استنكاف از معاملهاح  -الف

 استنكاف فردی یا جمعي از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کاال یا خدمت موضوع معامله. -1

 وادار کردن اشخاص دیگر به استنكاف از معامله و یا محدود کردن معامالت آنها با رقیب. -2

سازی، اقدام یا امتناع منجر به باال رفتن ساختگي قیمت کاال یا تناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیرهذخیره یا نابود کردن کاال یا امتناع از فروش آن و نیز ام -3

 که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.خدمت در بازار شود، اعم از این

  آميزگذاري تبعيضقيمت  -ب

تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یكسان بودن شرایط معامله  عرضه و یا تقاضای کاال یا خدمت مشابه به قیمتهایي که حاکي از

 های جانبي آن باشد.های حمل و سایر هزینهو هزینه

  تبعيض در شرايط معامله  -ج

 آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یكسان.قائل شدن شرایط تبعیض

  یگذاري تهاجمقيمت -د

 تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.عرضه کاال یا خدمت به قیمتي پایین -1

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

 شورای رقابت است.تشخیص لطمه جدی، بر عهده   -تبصره

 كننده: اظهارات گمراه  -ه

 هر اظهار شفاهي، کتبي یا هر عملي که: 

 لوه دهد.کاال یا خدمت را به صورت غیرواقعي با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کاال و یا خدمت رقبا را نازل ج -1

 کاالی تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفي کند. -2

ند، در معیني را القاء کوجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کاال یا هر قسمتي از آن و یا تكرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه  -3

 حالي که چنین امكاناتي وجود نداشته باشد.

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

 فروش يا خريد اجباري  -و

 منوط کردن فروش یك کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر یا بالعكس. -1

 عرضه یا تقاضای کاال یا خدمت دیگری ارتباط داده شود. وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي که اتمام معامله به -2

 معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد. -3

  عرضه كاال يا خدمت غيراستاندارد -ز

راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحي، ساخت، تكمیل و یا  صالح از جملهشده توسط مراجع ذیعرضه کاال و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعالم

 بندی.بسته

  مداخله در امور داخلی و يا معامالت بنگاه يا شركت رقيب -ح

مداخله  انتقال سهام، افشاء اسرار،ترغیب، تحریك و یا وادار ساختن یك یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یك بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، 

 های مشابه دیگر به انجام عملي که به ضرر رقیب باشد.ها یا روشها و یا شرکتدر معامالت بنگاه

  سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط -ط



 های زیر: استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یكي از روش سوء

   تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یك کاال یا خدمت به صورتي غیرمتعارف، -1

   تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، -2

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

   منظور مشكل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکت های رقیب در یك فعالیت خاص،ایجاد مانع به -4

   مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطي که از نظر ماهیتي یا عرف تجاری، ارتباطي با موضوع چنین قراردادهایي نداشته باشد،  -5

 رتي که منجر به اخالل در رقابت شود.صوتملك سرمایه و سهام شرکت ها به  -6

 محدود كردن قيمت فروش مجدد  -ي

 مشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر: 

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

زبور کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مال یا خدمتي معین، برای بنگاه یا شرکتي که از او کاال یا خدمت خریداری ميمقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کا -2

 در تعیین قیمت به هر شكلي.

 كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعيت اشخاص  -ك

 تجاری، مالي، فني و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث. برداری غیرمجاز از هرگونه اطالعات داخلي رقبا در زمینهکسب و بهره -1

 ، قبل از افشاء یا اعالن عمومي آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.برداری غیرمجاز از اطالعات و تصمیمات مراجع رسميکسب و بهره -2

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

ار، به طور همزمان هیچ یك از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخالل در رقابت در یك و یا چند باز -46ماده 

 متصدی سمتي در شرکت و یا بنگاهي مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

 های دیگر را به نحوی تملك کند که موجب اخالل در رقابت در یك و یا چند بازار گردد.ها یا بنگاهیه یا سهام شرکتهیچ شخص حقیقي یا حقوقي نباید سرما -47ماده 

 موارد زیر از شمول این ماده مستثني است:   -تبصره

که از حق رأی سهام برای اخالل در رقابت گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، ماداميوسیله کارگزار یا کارگزار معاملهتملك سهام یا سرمایه به -1

 سوءاستفاده نشود.

 که منجر به اعمال حق رأی درر یك کاال یا یك خدمت مشروط بر اینهای فعال در بازاها و بنگاهدارا بودن یا تحصیل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمایه شرکت -2

 ها نشود.ها یا بنگاهاین شرکت

که حداکثر ظرف یك ماه از تاریخ تملك، موضوع به اطالع شورای رقابت برسد در صورتي که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملك شده باشد، مشروط بر این -3

 کند، تملك ادامه نیابد.که شورا تعیین ميو بیشتر از مدت زماني 

 ها در موارد زیر ممنوع است: ها یا بنگاهادغام شرکت -48ماده 

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

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

 م موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.هرگاه ادغا -3

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

( 3ندهای )بپذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به ها یا دسترسي آنها به دانش فني جز از طریق ادغام امكانها و شرکتدر مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه -1تبصره 

 ( این ماده شود، مجاز است.4و )



 کند.دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعالم مي -2تبصره 

حداکثر شورای رقابت مكلف است  ( این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تكلیف کنند.48( و )47توانند در مورد شمول مواد )ها ميها و شرکتبنگاه -49ماده 

اعالم عدم  در صورت وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضي اعالم کند.طور کتبي یا بهظرف یك ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یك از موارد مذکور آن را بررسي و نتیجه را به

 شود.دت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقي مي( این قانون به اقدامات موضوع استعالم یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف م48( و )47شمول مواد )

 پردازند، از شمول این فصل مستثني هستند.افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي که به عرضه جزیي )خرده فروشي( کاالها یا خدمات مي  -50ماده 

( این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یك یا 48( تا )44) حقوق و امتیازات انحصاری ناشي از مالكیت فكری نباید موجب نقض مواد  -51ماده 

 چند تصمیم زیر را اتخاذ کند: 

   توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری، -الف

 خشي از شرایط و تعهدات مندرج در آن،منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا ب -ب

 این ماده.« ب»و « الف»ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای ابطال قراردادها، توافق -ج

ا شرکت آمیز به یك یا چند بنگاه یابه آن(، به صورت تبعیضهرگونه کمك و اعطاء امتیاز دولتي )ریالي، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطالعات یا مش  -52ماده 

 که موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود، ممنوع است.

 شرح زیر است: شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا بهتشكیل مي« شورای رقابت» برای نیل به اهداف این فصل شورایي تحت عنوان   -53ماده 

 ضاء تركيب اع -الف

های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یك نفر به انتخاب مجلس شورای اسالمي سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون -1

 عنوان ناظر.به 

 دو نفر از قضات دیوان عالي کشور به انتخاب و حكم رییس قوه قضائیه. -2

 جسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایي و حكم رییس جمهور.دو صاحبنظر اقتصادی بر -3

 جمهور.یك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حكم رییس -4

 دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگاني و حكم رییس جمهور.  -5

 یك صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حكم رییس جمهور.  -6

 ریزی کشور و حكم رییس جمهور.یك صاحبنظر در خدمات زیربنایي به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه -7

 یك متخصص امور مالي به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایي و حكم رییس جمهور.  -8

 به انتخاب اطاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران . یك نفر -9

 ایران .یك نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمي -10

 شود.به پیشنهاد اعضاء و با حكم رییس جمهور منصوب مي 1(3رییس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند ) -1تبصره 

 شود.اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حكم رییس شورا منصوب مينایب رییس از بین  -2تبصره 

 شرايط انتخاب اعضاء   -ب

   تابعیت جمهوری اسالمي ایران، -1

   دارا بودن حداقل چهل سال سن، -2

   و مالي،ربنایيدارا بودن مدرك دکترای معتبر برای اعضا صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرك کارشناسي برای صاحبنظران تجاری و صنعتي و خدمات زی -3

   و یا محكومیت قطعي به ورشكستگي به تقصیر یا به تقلب،( مكرر قانون مجازات اسالمي 62نداشتن محكومیتهای موضوع ماده ) -4
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   دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،  -5

 ( 7/9/1372( قانون رسیدگي به تخلفات اداری )مصوب 9) به باال موضوع ماده« د» از بند نداشتن محكومیت قطعي انتظامي  -.6

 به استثناء قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.  -تبصره

یل ای دولتي مستقل زیر نظر رییس جمهور تشكای شورای رقابت، مرکز ملي رقابت در قالب مؤسسههای دبیرخانهر انجام امور کارشناسي و اجرایي و فعالیتمنظوبه  -54ماده 

نهاد شورای رقابت رکز ملي رقابت با پیششود. تغییرات بعدی تشكیالت مشود که تشكیالت آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایي و تصویب هیأت وزیران تعیین ميمي

 ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.و تأیید سازمان مدیریت و برنامه

 باشد.رییس شورای رقابت، رییس مرکز ملي رقابت نیز مي -1تبصره 

 ها و مؤسسات دولتي است.ها و دستگاهي وزارتخانهو پیمان در تأمین نیروی انساني مورد نیاز مرکز ملي رقابت اولویت با کارکنان رسمي -2تبصره 

 رسد. نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملي رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایي به تصویب هیأت وزیران ميآیین -3تبصره 

 شرح زیر است: رقابت به دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگي به تخلفات اعضاء شورای  -55ماده 

 .ز خواهد بوددوره تصدی عضو قاضي دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضي دو دوره و برای سایر اعضاء یك دوره دیگر مجا -1

 ي خواهد بود.شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلدوره تصدی کساني که به دالیلي جانشین اعضاء شورا مي -2

 است.اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامي -3

، خصوصي یا تعاوني توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عموميوقت است. افراد مذکور نمي صورت تماماشتغال رییس و اعضاء شورای رقابت به  -4

 داشته باشند.

( این قانون از 53( بند )الف( ماده )10( و )9(، )8در اجزاء )ها در صورتي که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور دانشگاهاعضاء هیأت علمي   -تبصره

 شمول این بند مستثني هستند.

ه رسیدگي به ن نحوبه تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضي منتخب رییس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملي رقابت برابر مقررات قانو  -5

 قضات رسیدگي خواهد شد.های انتظامي قاضي منتخب رییس قوه قضائیه، طبق مقررات قانوني در دادسراها و دادگاهتخلفات اداری و به تخلفات 

 شرح زیر است: تضمین موقعیت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقالل آن به  -56ماده 

 ر کرد مگر در موارد زیر: توان برخالف میل او از عضویت در شورا برکناهیچ یك از اعضاء شورای رقابت را نمي -1

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

 ( این قانون.53ماده )« ب»بند « 5»و « 3»های مذکور در جزءهای محكومیت  .ب

 ( این قانون.76( و )75استفاده از مقررات مواد )محكومیت قطعي به دلیل سوء   .ج

 استیفاء.از دست دادن اهلیت  د.

 غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالي و سه ماه غیرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.  .ه

 ( به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.76( و )75( این قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد )68های موضوع ماده )نقض تكالیف و محدودیت .و

و گیری داوطلبانه یا فوت هر یك از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دالیل و مدارك در صورت کناره -2

شود. مرجع مزبور مكلف است کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعالم ميمستندات مربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وی به مرجع انتصاب

 ( این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفي کند.53حداکثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده )

 کنند، تحت تعقیب قرار داد.ن ميو یا اظهاراتي که به استناد قانو توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونياعضاء شورای رقابت را نمي -3

 گیری مطابق مقررات این فصل از استقالل کامل برخوردار است.شورای رقابت در رسیدگي و تصمیم -4



 صاحب رأیجلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رییس و در غیاب او نایب رییس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای   -57ماده 

( این قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یك قاضي عضو 61که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده )مشروط بر آن

 نیز در آن مثبت باشد.

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

 ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتهای ضد رقابتي و معافیتتشخیص مصادیق رویه -1

 (.48( تا )44کاالها و خدمات مرتبط با مواد ) تعیین محدوده بازار ارزیابي وضعیت و -2

 های داخلي شورا.منظور اجرای این فصل و دستورالعملهای الزم بهاها و دستورالعملتدوین و ابالغ راهنم -3

 ارائه نظرات مشورتي به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز. -4

 .1مقررات مربوطتصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسي به بازار کاالها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت  تعیین مصادیق و -5

( است، پیشنهاد گرظیمشورای رقابت مكلف است در حوزه کاالها و خدماتي که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل )تن -59ماده 

ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانوني الزم را گر بخشي( را به هیأت دولت ارسال نماید. هیأت دولت مكلف است تأسیس و اساسنامه نهاد )تنظیم

 پذیر خواهد بود.گر بخشي تنها به موجب قانون و با رعایت احكام ذیل امكانجهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. تاسیس نهادهای تنظیم

 را برعهده دارد.مرکز ملي رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیباني این نهادها  -1تبصره 

 گر بخشي باید موارد زیر را در بر گیرد:اساسنامه نهادهای تنظیم -2تبصره 

 ای است که:گر به گونهحیطه اختیارات نهاد تنظیم -الف

 شود، مشخص شود.گر بخشي واگذار ميآن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم -1

 ها و نهادها سلب شود.گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهشده برای نهاد تنظیم وظایف و اختیارات تعیین -2

 گر بخشي، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمي بگیرد یا اقدامي کند.هیچ یك از نهادهای تنظیم -3

 شود.گر، مشخص مي، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به مالحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیمهامرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت

 ای است که:گر و شرایط انتخاب آنها به گونهترکیب اعضای نهاد تنظیم -ب

ر گات به انتخاب و حكم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم( این قانون، دو نفر از قض61به منظور واگذاری تمام یا بخشي از اختیارات موضوع ماده ) -1

 بخشي عضویت داشته باشند.

 های حقوقي و اقتصادی باشند.های غیردولتي و صاحب نظران در حوزههای اجرائي ذی ربط، نمایندگان بخشترکیب اعضاء متشكل از نمایندگان دستگاه -2

( این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای 56( و )55گر بخشي شامل ترتیباتي که در مواد )استقالل نهادهای تنظیمالزامات ساختاری مربوط به  -3

 گر بخشي نیز رعایت شوند.نهادهای تنظیم

 ( این قانون برای اعضاء لحاظ شود.53شرایط مندرج در بند )ب( ماده ) -4

 ای است که:گر بخشي به گونهبودجه و اعتبارات نهاد تنظیم -پ

اص گر بخشي اختصدولت از اشخاص حقوقي تحت تنظیم، عوارضي را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصي هر یك از نهادهای تنظیم -1

 دهد. میزان این عوارض باید به صورت ساالنه در الیحه بودجه پیشنهاد شود.

 2گر آن بخش تعیین شود.یزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیمحداقل و حداکثر م -2

 شرح زیر است: اختیار شورا برای بازرسي و تحقیق به  -60ماده 
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 بازرسی  -الف 

ها را بازرسي کند و اجازه ورود به اماکن، و شرکتها های طرح شده، بنگاههای خود برای رسیدگي به دعاوی و پروندهشورای رقابت اختیار دارد در اجرای وظایف و مأموریت

و  شرکت در جلسات مجامع عمومي ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند.های اقتصادی، اموال، رایانهها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسي از فعالیتانبارها، وسایل نقلیه، رایانه

    أت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسي شورا است. آوری اطالعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیجمع

  تحقيق  -ب  

 های خود، با استفاده از یك یا چند راهكار زیر، رسیدگي به موضوعات مرتبط با این قانون و شكایات را انجام دهد: شورا اختیار دارد در اجرای وظایف و مأموریت

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

 منظور رسیدگي به شكایات ضروری تشخیص داده شود.احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به -2

 های ضدرقابتي از اشخاص حقیقي و حقوقي.از کاغذی یا الكترونیكي( مرتبط با رویهگزارش، اطالعات، مدارك، مستندات و سوابق )اعمدرخواست  -3

 دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصي و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسي. -4

قاضي  كي از پنجشورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسي و محدوده آن را در اجرای این ماده در هر مورد حسب مورد از یكي از قضات عضو شورا یا ی -1تبصره 

فته تصمیم ه شوند، درخواست کند. قاضي موظف است حداکثر ظرف دوقوه قضائیه )از بین قضات با حداقل ده سال سابقه( انتخاب و معرفي مي که بدین منظور توسط رییس

 بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسي منوط به حكم قاضي است. 

 ، ارجاع کند.اندحقیقي و حقوقي که طبق قوانین خاص تشكیل و احراز صالحیت شده اشخاص متخصص و تواند امر تحقیق و بازرسي را به مؤسسات تخصصيشورا مي -2  تبصره

( این قانون توسط بنگاهي 48( تا )44های ضدرقابتي موضوع مواد )هرگاه شورا پس از وصول شكایات یا انجام تحقیقات الزم احراز کند که یك یا چند مورد از رویه  -61ماده 

 ب مورد یك یا چند تصمیم زیر را بگیرد: تواند حساعمال شده است، مي

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

 های ضدرقابتي مورد نظر.های مرتبط با آن از ادامه رویهدستور به توقف طرفین توافق یا توافق -2

 ضدرقابتي یا عدم تكرار آن. ویهدستور به توقف هر ر -3

 در جهت شفافیت بیشتر بازار.رساني عمومياطالع -4

 اند.( این قانون انتخاب شده46دستور به عزل مدیراني که برخالف مقررات ماده )  -5

 ( این قانون حاصل شده است.47ها که برخالف ماده )ها یا شرکتدستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه  -6

 های ادغام شده.( این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت48الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماده ) -7

است از طریق مراجع حصیل شده ( این قانون ت48( تا )44های ضدرقابتي موضوع مواد )دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالي که از طریق ارتكاب رویه -8

 صالح قضائي.ذی

 دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یك زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص. -9

های اساسنامه مدیره شرکت ها یا ارائه پیشنهاد الزم به دولت درخصوص اصالح یا هیأت عمومي دستور به اصالح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع -10

 .ها و مؤسسات بخش عموميشرکت

 ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتي در شرایط انحصاری.ها و شرکتالزام بنگاه -11

 ( این قانون.45( ریال، در صورت نقض ممنوعیت های ماده )1.000.000.000( ریال تا یك میلیارد )10.000.000تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ) -12

تصویب  ه و بهبازرگاني و دادگستری تهیهای امور اقتصادی و دارایي، نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابي به پیشنهاد مشترك وزارتخانهآیین

 رسد.هیأت وزیران مي

کل اً و یا براساس شكایت هر شخصي اعم از حقیقي یا حقوقي از جمله دادستانهای ضدرقابتي است و مكلف است رأسشورای رقابت تنها مرجع رسیدگي به رویه  -62ماده 

ی حمایت از هاهای صنفي، انجمنها و نهادهای وابسته به دولت، تشكلهای بخشي، سازمانکنندهیا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسي کل کشور، تنظیم



بگیرد. شورا مكلف  ( این قانون تصمیم61های ضدرقابتي را آغاز و در چارچوب ماده )غیردولتي، بررسي و تحقیق درخصوص رویه هایکنندگان و دیگر سازمانحقوق مصرف

ا الیحه ی توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفي نماینداست برای رسیدگي به موضوع شكایات، وقت رسیدگي تعیین و آن را به طرفین ابالغ نماید. طرفین مي

 دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

الف، حل تتخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگي خواهد شد. در صورت بروز اخ  -تبصره

( قانون نظام صنفي و یك نفر به 53فر نماینده از هیأت عالي نظارت موضوع ماده )ای مرکب از یكي از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رییس شورا، یك ناختالف با کمیته

 محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود. انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعي است.

(، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدید نظر در هیأت 59اده )گر بخشي موضوع مکلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم  -63ماده 

( این قانون است، این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه مي باشد. در صورت عدم تجدید نظر خواهي در مدت یاد شده و همچنین در 64تجدیدنظر موضوع ماده )

 1هیأت تجدید نظر، این تصمیمات قطعي هستند. صورت تأیید تصمیمات شورا در

 شار منتشر شود.تدر مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محكوم علیه در یكي از جراید کثیراالن -تبصره

 شرح زیر است: گیری در این هیأت بهمحل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم  -64ماده 

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

 سه قاضي دیوان عالي کشور به انتخاب و حكم رییس قوه قضائیه.الف.  

 ه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایي و حكم رییس جمهور.دو صاحبنظر اقتصادی بب.  

 های تجاری و صنعتي و زیربنایي به پیشنهاد مشترك وزراء صنایع و معادن و بازرگاني و حكم رییس جمهور.دو صاحبنظر در فعالیتج.  

دی اعضاء، دوره تص اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با -2

( 55( و مواد )53ماده )« ب» د که در بند و حقوق و مزایای آنان به ترتیبي خواهد بواشتغال، عزل و رسیدگي به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلي و ضوابط استخدامي 

 ( این قانون ذکر شده است.56و )

 شرح زیر است:  گیری هیأت تجدیدنظر بهنحوه تصمیم -3

من موافقت ( این قانون در عین حال باید متض61) تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولي رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات مادهتصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به الف.  

 حداقل دو عضو قاضي این هیأت باشد.

تواند، امر تحقیق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقیقي و حقوقي متخصص که طبق قوانین خاص تشكیل و احراز صالحیت هیأت تجدیدنظر ميب.  

 اند، ارجاع کند.شده

 یید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصالح کند یا مستقالً تصمیم دیگری بگیرد.تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأهیأت تجدیدنظر ميج.  

 االجرای خواهد بود.شرح بند فوق قطعي و الزمتصمیمات هیأت تجدیدنظر به .د

یحه توانند حضوراً یا با ارائه الود ميتواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خهیأت تجدیدنظر مي -4

، تصمیم وط در پروندهدفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگي به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارك و مستندات مضب

 مقتضي خواهد گرفت.

( مانع 63موجب ماده )نفع بهنفع قابل اجرای است و تجدید نظرخواهي ذیاین قانون پس از ابالغ به ذی( 61ماده )« 12»تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند   -65ماده 

 اجرای نخواهد شد.

دنظر، توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت گیری هیأت تجدیتواند همزمان با تجدید نظرخواهي یا پس از آن تا زمان تصمیمنفع ميدر هر صورت ذی

 تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگي کرده و مي
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توانند حداکثر ظرف یك سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا انون، ميهای ضدرقابتي مذکور در این قدیده از رویهاشخاص حقیقي و حقوقي خسارت -66ماده 

منظور جبران خسارت به دادگاه صالحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتي به های ضدرقابتي، بههیأت تجدید نظر مبني بر اعمال رویه

 ن رونوشت رأی قطعي شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.کند که خواهادادخواست رسیدگي مي

 نفعشود، اشخاص ثالث ذیداشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیراالنتشار منتشر مي در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومي  -تبصره

ه ارائه ب اهي از شورای رقابت مبني بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صالحیتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوطتوانند با أخذ گومي

نماید. ز رسیدگي خودداری ميگواهي مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضای صدور گواهي با صدور قرار اناطه، تا اعالم پاسخ شورای رقابت ا

 رسیدگي شورا به درخواست های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

درخواست تواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکي داشته باشد و از دادگاه صالحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي شورای رقابت مي  -67ماده 

 کند.رسیدگي 

 شرح زیر است:  های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملي رقابت بهتكالیف و محدودیت  -68ماده 

 و انقالب در امور مدنی ( قانون آيين دادرسی دادگاههاي عمومی91گيري در موارد موضوع ماده )ممنوعيت شركت در جلسات و تصميم -1

 و منجر به تحصیل منافعي مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تكلیفي برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود. اتخاذ شود بند ینا رعایت بدون که تصمیماتي

ا هیأت منع شوند، شورای رقابت ی گیریچنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم  -تبصره

 کند.کننده عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جایگزین را برای رسیدگي به این موضوع ميتجدیدنظر از مرجع معرفي

 وظيفه حفظ اطالعات داخلی  -2

ا، هها مشغول به کار بوده است، نباید اطالعات داخلي بنگاه اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملي رقابت و هر شخصي که قبالً در این سمت

 طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.اند، فاش کنند یا بهها یا اشخاصي را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطالع یافتهشرکت

 ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصميم -3

انون به ها یا اشخاص از مقررات این قها، شرکتاعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملي رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاه

 صورت کتبي یا شفاهي اظهارنظر کنند.

های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملكرد سالیانه اجرای این فصل ها و دستورالعملنامهشورای رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط، آیین  -69ماده 

 را تنظیم و برای عموم منتشر کند.

 شود.تصمیمات قطعي شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجرای احكام مدني دادگستری اجرا مي -70ماده

 ماه بهاین فصل از جمله نحوه بازرسي، تحقیق، ثبت استعالمات و وصول شكایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت ششنامه اجرایي موضوع آیین -71ماده 

 رسد.تصویب هیأت وزیران مي

و تحقیقات اظهارات خالف واقع کند های ضد رقابتي اعم از مرحله بازرسي هر کس برای أخذ گواهي یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگي به رویه -72ماده 

تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، و یا از ارائه اطالعات و اسناد و مدارکي که مي

طور ها بهنظر از قالب آنهای ضدرقابتي را صرفند یا اطالعات، مدارك و اسناد مرتبط با رویههیأت تجدیدنظر و مرکز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي یا خالف واقع تسلیم ک

( ریال تا یكصد میلیون 10.000.000مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یك سال یا به جزای نقدی از ده میلیون )

 یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ( ریال100.000.000)



الوه بر تعیین مجازات مقرر در این چنانچه ارائه اسناد و مدارك یا بیان اظهارات خالف واقع یا جعلي منجر به أخذ گواهي یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه ع

 کند.مزبور صادر مينفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهي یا مجوز ذی ماده، با تقاضای

قابت ات شورای رهر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخالف واقع شهادتي دهد که در تصمیم -73ماده 

ریال یا هر دو ( 300.000.000(ریال تا سیصدمیلیون)30.000.000ون )و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یك تا سه سال یا به جزای نقدی از سي میلی

 مجازات محكوم خواهد شد.

 باشد.نیز مي عالوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمي  -تبصره

ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شكایتي به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده ها یا شرکتای بنگاههر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه -74ماده 

 خسارت وارده یا هر دو باشد که پس از رسیدگي ثابت شود واهي بوده است، عالوه بر محكومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل

 مجازات محكوم خواهد شد.

ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطالعات ها، بنگاههر کس که به موجب این فصل مكلف به حفظ اطالعات داخلي شرکت -75ماده 

( ریال تا چهارصد میلیون 40.000.000بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون )به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره 

 ( ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشي از افشاء و یا انتشار اطالعات محكوم خواهد شد.400.000.000)

ها و اشخاص طرف قرارداد آنها بگیران آنهر یك از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملي رقابت و همچنین هر یك از حقوق -76ماده 

خسارات  استفاده کند، عالوه بر جبرانای اشخاص حقیقي یا حقوقي سوءزدن به منافع مالي یا اعتبار تجاری و حرفهنیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه و

 ( ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.500.000.000میلیون )ریال تا پانصد (50.000.000تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون )به حبس

شود و مرتكب عالوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد محسوب مي( این قانون تخلف انتظامي68ماده )« 3»و « 2»، «1»نقض هر یك از بندهای   -77ماده 

 ( محاکمه خواهد شد.55ه )ماد« 5»در یكي از مراجع مذکور در بند 

( ریال تا بیست میلیون 5.000.000نقدی از پنج میلیون )هر کس که به هر شكلي مانع از انجام تحقیقات و بازرسي مأموران و بازرسان مرکز ملي رقابت شود، به جزای  -78ماده 

 نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد. ( ریال به جزای1.000.000مبلغ یك میلیون ) تراشي به ازای هر روز،( ریال محكوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع20.000.000)

 شرح زیر است: مجازات اشخاص حقوقي به -79ماده 

قانون برای در صورت ارتكاب هر یك از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقي، مدیران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در این  -1

 اشخاص حقیقي محكوم خواهند شد.

شود، فرد مزبور نیز ( مي1بگیران آن انجام گیرد، عالوه بر آنچه که مشمول بند )چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یك از حقوق -2

 حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.

بگیران اشخاص حقوقي ثابت کند که جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتكاب آن به مدیران یا حقوقچنانچه هر یك از  -3

 عمل معاف خواهد شد.اند، از مجازات مربوط به آن صالح اعالم کردهاند یا بالفاصله پس از اطالع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذیکار برده

بیني این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقي متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش  -بصرهت

 خواهند بود.

 صالح است.ذیمطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه   -80ماده 

 تر اعمال خواهد شد.های سنگینبیني شده باشد، مجازاتتری در قوانین دیگر پیشهای سنگینچنانچه درخصوص جرایم مذکور در این فصل، مجازات  -81ماده 

 شود.مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگي مي ، مطابق مقررات جاری وهای عمومياین فصل در دادسراها و دادگاه (78( تا )72به جرایم موضوع مواد )  -82ماده 

 در اجرای این قانون، ضابطان دادگستری مكلف به همكاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملي رقابت هستند.  -83ماده 



ایران اسالميخدمات مصرفي که توسط بانك مرکزی جمهوری مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یك بار متناسب با رشد شاخص بهای کاالها و  -84ماده 

 شود.شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل مياعالم ميطور رسميبه

 مواد متفرقه   -فصل دهم    

باشد و یح و به موقع تكالیف مقرر شده برای آنها در این قانون مي( این قانون، مسؤول اجرای صح86های اجرایي موضوع ماده )باالترین مقام هر یك از دستگاه  -85ماده 

( قانون اساسي ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا 44های کلي اصل چهل و چهارم )بار به شورای عالي اجرای سیاستموظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یك

باالترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یك هفته فرد خاطي را به هیأت تخلفات اداری معرفي کند. هیأت موظف توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون 

ال ك( قانون رسیدگي به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطي اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اش9است پس از رسیدگي و احراز تخلف بندهای )ج( تا )ط( ماده )

 د. تقدیم نمایالميو یا نارسایي در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، الیحه اصالح قانون را با قید یك فوریت به مجلس شورای اس

های اجرایي، و همچنین کلیه دستگاه 1/6/1366کشور مصوب ( قانون محاسبات عمومي4های دولتي موضوع ماده )های دولتي و شرکتها، مؤسسهکلیه وزارتخانه -86ماده 

بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، از جمله شرکت ملي نفت ایران و های دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومي شرکت

ت و شرکت های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان های وابسته به وزارت نفهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتشرکت

های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کاال و همچنین توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدني ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملي ایران و شرکت

های تباشند و بانك ها و مؤسسات اعتباری در فعالیالذکر در شرکتهای غیردولتي و شرکت هایي که تابع قانون خاص ميهای فوقها و شرکتها، سازمانسهام متعلق به دستگاه

 اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ویب ماه به تص شش ت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایي حداکثر ظرف مدتهای مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده اسنامهکلیه آیین -87ماده 

های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همكاری وزارت امور اقتصادی و نامههیأت وزیران خواهد رسید. آیین

 ن خواهد رسید. دارایي تهیه و به تصویب هیأت وزیرا

ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ماه یك بار گزارش عملكرد اجرای این قانون را به تفكیك مواد و تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایي مكلف است هر شش  -88ماده 

 ارائه و برای اطالع عموم منتشر نماید.  و مجلس شورای اسالمي

 ایران مستثني است. توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ( قانون برنامه چهارم161این قانون از شمول ماده )  -89ماده 

تكلیف  رهردلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتي را به قیمتي کمتر از قیمت بازاچنانچه دولت به -90ماده 

ه سازمان ب التفاوت قیمت تكلیفي و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند و یا از بدهي این بنگاههاکند، دولت مكلف است مابه

 امور مالیاتي کسر نماید.

 های اقتصادی: پذیری بخش غیردولتي در فعالیتبه منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت -91ماده 

 توانند در بررسي لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتي فعاالن اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.ميهای مجلس شورای اسالمي کلیه کمیسیون  -الف

 گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعاالن اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.ها، شوراها و ستادهای تصمیمها، هیأتسیونکلیه کمی -ب

های نامهاز طریق اصالح قانون یا آیین گیری اقتصادی رادولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم

به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره عنوان عضو رسمي مربوطه رسمیت بخشد.از این پس رییس اطاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به

ی خارجي( و هیأت عالي واگذاری )موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي گذارگذاری خارجي )موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهارزی، هیأت سرمایه

 شود.ایران( اضافه ميجمهوری اسالمي

ارشناسي های کظرفیتها و همچنین بازرسي در موضوعات اقتصادی، از گونه پروندههای اقتصادی به داوری، در داوری اینقوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده  -ج

 عمل آورد. بخش غیر دولتي نهایت استفاده را به

های ساز و کار الزم برای ساماندهي و هماهنگي تشكل اطاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،  -د

ا فراهم نموده و با کمك به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصي با ارکان حكومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای اقتصادی و کسب نظرات فعاالن اقتصادی ر



منظم  های( قانون اساسي، گزارش44چهل و چهارم )های کلي اصلکارشناسانه الزم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست

ایجاد فضای مساعد کارآفریني و رفع » نویس قانون تقدیم نمایند و همچنین پیش( قانون اساسي 44های کلي اصل چهل و چهارم )عالي اجرای سیاست الزم را به شورای

 را تهیه و ارائه کنند.« موانع کسب و کار

گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصالح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر با آن نسخ مياز تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر  -92ماده 

 نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. 

تصویب و در تاریخ هشتاد و شش مجلس شورای اسالمي هشتم بهمن ماه یكهزار و سیصد وشنبه مورخ تبصره در جلسه علني روز دو 90ماده و  92قانون فوق مشتمل بر 

 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 25/3/1387

 علی الريجانی

 یرييس مجلس شوراي اسالم

 

 


