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 تعاریف  –فصل اول 

 :شود میدر این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده  –۱ماده 

که در آن خریداران و فروشندگان، کاالهاا و خادمات مشاابه یاا  شود میبه فضایی جغرافیایی یا مجازی اطالق  بازار: –۱
 .کنند میجانشین نزدیک را مبادله 

 .: هرشیء منقول و یا غیرمنقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیردکاال –۲

 : محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست خدمت –۳

، اعم از آن که دارای شخصایت حقاوقی یاا حقیقای کند میواحد اقتصادی که در تولید کاال یا خدمت فعالیت : بنگاه –۴
 باشد 

  .: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشدشرکت –۵

: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسانامه اختیاار تعیاین حاداقل یاک عضاو را در مدیریتی سهام –۶
 هیأت مدیره شرکت دارد 

: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قاادر باه تعیاین اکتریات اعضااء هیاأت مادیره کنترلی سهام –۷
  .شرکت باشد

مصاو   اونی اقتصااد جمهاوری اساالمی ایارانقانون بخش تعاعایت : شخص حقوقی است که با ر تعاونی شرکت –۸
کاه نسان نشاده اسات و اصاالحات  ۱۳۵۰های تعاونی مصاو   مجلس شورای اسالمی و موادی از قانون شرکت ۱۳۷۰

  شود میاین نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده  .ها تشکیل شده باشد بعدی آن

و محدودیت های ماککور  قانون تجارتا رعایت : نوعی شرکت سهامی عام است که بشرکت تعاونی سهامی عام –۹
  .در این قانون تشکیل شده باشد

نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام اسات کاه بارای فقرزدایای از ساه دهاک  اا ین  شرکت تعاونی فراگیر ملی: –۱۰
( %۷۰) . عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بادو تشاکیل حاداقل هفتااد درصادشود میدرآمدی تشکیل 

  .اعضاء آن باید از سه دهک  ا ین درآمدی باشند
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دی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کاال : وضعیتی در بازار که در آن تعدارقابت –۱۱
، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار کنند مییا خدمت فعالیت 

 باشد  ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته نداشته باشند یا برای ورود بنگاه

: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضاای انحصار –۱۲
های جدید به بازار یا خروج از آن  بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه

  .با محدودیت مواجه باشد

: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کاال یا خادمت را باه انحصار طبیعی –۱۳
  .قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد

وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کاال و یا خدمت خااص در انحصاار  انحصار قانونی: –۱۴
  گیرد مییک یا چند بنگاه معین قرار 

وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیاین قیمات، مقادار عرضاه یاا تقاضاای کااال یاا  وضعیت اقتصادی مسلط: –۱۵
 .چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا

: اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیادی ادغام –۱۶
 .تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جک  شوند

ی جدیاد : اقدامی که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصایت حقاوقتجزیه –۱۷
 .تشکیل دهد

بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مادیریت و  یا شرکت کنترل کننده: بنگاه –۱۸
 .کند میهای دیگر را در یک بازار کنترل  ها یا شرکت های اقتصادی بنگاه یا از طرق دیگر، فعالیت

اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مساوولیت  مدیران شرکت: ۱۹–
یا به موجب حکم دادگاه و یاا مراجاذ  ی صاالح قاانونی باه  ،تصمیم گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن

 .ها واگکار شده باشد آن
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ار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و مواردی که موجب انحصار، احتک اخالل در رقابت: –۲۰
تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سالطه اقتصاادی بیگاناه بار کشاور 

 .شود

موافقات،  هر نوع اجازه کتبی اعم از مجاوز،  رواناه، اجاازه ناماه، گاواهی، جاواز، اساتعالم، مجوز کسب و کار: –۲۱»
های اجرا ی موضاوع  برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره

 ۶/ ۱مصاو   قاانون محاسابات عماومی( ۵و مااده ) ۱۳۸۶/ ۷/ ۸مصاو   قانون مادیریت خادمات کشاوری (۵)ماده 
های بازرگاانی، صانایذ، معاادن و کشااورزی، اتاقهاای تعااون یاا اصاناف،  ، شوراهای اسالمی شهر و روستا، اتاق۱۳۶۶/

های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یاا غیار مساتقیم  های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامذ و نظام تشکل
 .شود میها صادر  آن

سب و کار:  ایگاه اینترنتی شامل کتا  الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوزهای ک رسانی اطالع ایگاه  –۲۲
مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایذ، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و  اس از الزم االجاراء شادن ایان 

 «.شود میقانون، مرجذ رسمی اعالم شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسو  

 های هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی  قلمرو فعالیت –دوم فصل 

های اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه  فعالیت – ۲ماده 
 :شود میزیر تقسیم 

 .این مادههای اقتصادی به جز موارد مککور در گروه دو و سه  تمامی فعالیت –گروه یک

به جز موارد مککور در گاروه ساه  قانون اساسی( ۴۴های اقتصادی مککور در صدر اصل چهل و چهارم ) فعالیت –گروه دو
 .این ماده

 :ها، موسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از فعالیت –گروه سه 

 ،(شبکه های مادر مخابراتی و امور واگکاری بسامد )فرکانس( ۱

 شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیذ خدمات  ایه  ستی، (۲

 انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، ،تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی( ۳
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http://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1%db%b3%db%b6%db%b6/
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 شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،( ۴

 معادن نفت و گاز،( ۵

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معادن، باناک توساعه صاادرات، ( ۶
 کن و بانک توسعه تعاون،بانک کشاورزی، بانک مس

 بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،( ۷

 شبکه های اصلی انتقال برق،( ۸

 سازمان هوا یمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،( ۹

 سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،( ۱۰

 رادیو و تلویزیون،( ۱۱

های اقتصادی موضوع این ماده باا هار یاک از ساه گاروه باه  یشانهاد  ها و بنگاه فعالیت بندی طبقهتشخیص، انطباق و 
گروه سه، مصوبه هیأت ( ۳وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند )

 .وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد

 :شود میهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین  قلمرو فعالیت – ۳ماده 

هاا  هاای اقتصاادی کاه موضاوع فعالیات آن گکاری و مادیریت بارای دولات در آن دساته از بنگاه مالکیت، سرمایه –الف 
ی سرمایه ای، تأسیس موسسه و یا شرکت ها داراییی تملک ها طرحاین قانون است، اعم از ( ۲مشمول گروه یک مادۀ )

 .مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع استدولتی، 

حاق  ،دولت مکلف است سهم، ساهم الشارکه، حاق تقادم ناشای از ساهام و ساهم الشارکه، حقاوق مالکاناه – ۱تبصره 
هاا جازء گاروه  ی که موضاوع فعالیات آنها و موسسات دولتی و غیردولت بنگاه ،ها برداری و مدیریت خود را در شرکت بهره

قانون برنامه چهاارم توساعه اقتصاادی، اجتمااعی و فرهنگای جمهاوری اساالمی این قانون است، تا  ایان ( ۲یک مادۀ )
 .به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگکار نماید ایران
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ایان قاانون و بعاد از ( ۲مااده )هاای مرباوط باه گاروه یاک  تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه –۲تبصره 
انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی و یا شروع فعالیت در موارد ضاروری 

 .تنها با  یشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی و برای مدت معین مجاز است

 ااس از فراخااوان عمااومی از سااوی وزارتخانااه یااا شاارکت ای  توسااعه های  توانااد از طریااق سااازم ن دولاات می –۳تبصررره
ی هاا طرحگکاری بدون مشارکت دولات، در  های غیردولتی برای سرمایه ربط و احراز عدم تمایل بخش مادرتخصصی  ی

یافته و یا در صنایذ  یشرفته با فنااوری  این قانون در مناطق کمترتوسعه( ۲های گروه یک ماده ) اقتصادی موضوع فعالیت
در صورتی که  .های غیردولتی اقدام کند گکاری مشترک با بخش  و یا صنایذ خطر کیر در کلیه مناطق کشور به سرمایهباال

ی مورد نظر را باه ها طرحگکاری در  های غیردولتی تمایلی به سرمایه  س از اعالن فراخوان عمومی محرز شود که بخش
اقادام ( %۱۰۰)گکاری در طرح مورد نظر تا صددرصاد نسبت به سرمایهتوانند  ای می های توسعه هر میزان ندارند، سازم ن

ی موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ها طرحکنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات 
شود حداکتر ظرف مدت چهل و  نج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایذ  یشرفته با فناوری بااال و  ربط  یشنهاد می  ی

های  توسط وزارتخانه ماه از تارین ابالغ این قانون شود که ظرف مدت سه ای تعیین می نامه آیینصنایذ خطر کیر به موجب 
 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می تهیه می« صنعت، معدن و تجارت»و « امور اقتصادی و دارایی»

رساانی )کاه در آن ناام  منظور فراخوان عمومی در یک  ایگاه اطالع ی موضوع این تبصره را بهها طرحدولت مکلف است 
ی طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل  یشارفت طارح کاه ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرا سازمان توسعه

ی هاا طرحاطالع عموم برساند. حداکتر مدت زمان الزم برای فراخوان عماومی و بررسای  شود( به در اجراء مشخص می
 .باشد رسانی می ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در  ایگاه اطالع موضوع این تبصره سه

سال  س از اخک  باید در قالب بنگاه جدید حداکتر ظرف مدت سه  گکاری از این نوع سرمایه سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی
برداری با رعایت مقررات این قانون واگکار شاود. عادم واگاکاری بنگااه، در حکام تصارف غیرقاانونی در اماوال   روانه بهره

 .شود عمومی محسو  می

ایان مااده و بخشای از اعتباارات موضاوع ( ۷ات موضوع تبصره)ای از اعتبار  های توسعه دولت مکلف است سهم سازم ن
ایان قاانون را در ردیفهاای مساتقل و مشاخص بودجاه سااالنه کال کشاور درج و باه ( ۲۹ماده)( ۷و )( ۵، )(۳بندهای )

 .منظور تحقق اهداف این تبصره،  رداخت کند ای به های توسعه سازم ن

ها را  گکاری و سارمایه هاا طرحف اسات فهرسات و مشخصاات ایان ریزی کشاور( موظا دولت )سازمان مادیریت و برناماه
 .صورت جداگانه و  یوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند ساله به همه
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 .های جدید تا  ایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد گکاری حکم این تبصره در مورد سرمایه

هاای  ای مجازناد مناابذ داخلای خاود را باا اولویات باه صاورت وجاوه اداره شاده نازد بانک های توسعه سازم ن –۴تبصره
های  های نوین با فناوری  یشرفته به بخش ی مصو  در حوزهها طرحای دولتی برای اعطاء تسهیالت یا کمک به  توسعه

 .غیردولتی اختصاص دهند

ای  های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه سازمان صنایذ کوچک با شهرک –۵تبصره 
 .ها مشمول واگکاری نمی باشد . و امور حاکمیتی آنشود میتعیین 

تفکیااک وظااایف حاااکمیتی و غیرحاااکمیتی و ساااختار واحاادهای تابعااه اسااتانی سااازمان براساااس مااواد قااانون اجاارای 
 .گیرد میقانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات کشوری صورت ( ۴۴کلی اصل چهل و چهارم ) های سیاست

ها کماکان بر طبق قانون نحوه واگکاری مالکیت و  ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آن واگکاری شهرک
، معدن و تجارت مکلاف اسات تاا انجام می  کیرد و وزارت صنعت ۱۳۸۷/ ۲/ ۳۱اداره امور شهرک های صنعتی مصو  

های   ایان برنامه  نجساله  نجم توسعه جمهوری اسالمی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت باه شارکت
 .خدماتی مککور در قانون فوق اقدام نماید

یاا دولتای  در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیاه صانعتی در زماین شخصای
واقذ در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه اساتانی ساازمان باا رعایات قاوانین و مقاررات  ی رباط 

 .مکلف به صدور  روانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های الزم را به عمل آورند

ها و ناواحی صانعتی واگاکار نگردیاده اسات و یاا در منااطقی کاه  رکدر مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شاه
های  متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچناان ساازمان صانایذ کوچاک و شاهرک

 .صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیرساخت ها را برعهده دارند

اجرا ی این تبصره حداکتر ظرف سه ماه  س از تارین الزم االجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و  نامه آیین
و  شود میتجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر یس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه 

  .به تصویب هیأت وزیران می رسد

ای اسات کاه در جهات  کت  ژوهش و فناوری  تروشیمی به عناوان یاک واحاد  اژوهش بنیاادی و توساعهشر  –۶تبصره 
  .کند میخودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت 
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این قانون ( ۲ماده )( ۲ای کشور در فعالیت های موضوع گروه ) گکاری و مشارکت سازمان های توسعه سرمایه –۷تبصره 
سیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم باازار موضاوع تبصاره و در چهارچو  قانون تأ

باشاد و ماازاد بار ساقف ( ۲گکاری در گاروه ) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه( ۳بند ) ( ماده )( ۱)
 .برداری واگکار شود بهرهتعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکتر ظرف سه سال از شروع 

تا هنگامی که واگاکار نشاده اسات  (۲) و( ۱های موضوع گروههای ) سهام سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه
های کلی  جهت اجرای مفاد بند )د( سیاست ها واگکاریوجود حاصل از  .شود میای  ی ربط اداره  توسط سازمان توسعه
قاانون ( ۴۴های کلی اصال چهال و چهاارم ) قانون اجرای سیاست( ۲۹اساسی و ماده )قانون ( ۴۴اصل چهل و چهارم )

های وابساته باه ساازمان هاای  وجاوه حاصال از واگاکاری شارکت( %۷۰. هفتااد درصاد )شاود میاساسی به خزانه واریز 
ادی مناطق کمتر ای کشور در اختیار سازمان های مککور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتص توسعه

ی نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری  یشرفته و  رخطر و آماده ها طرحتوسعه یافته، تکمیل 
 .شود میها جهت واگکاری مصرف  سازی بنگاه

ل و چهاارم های کلای اصال چها قانون اجرای سیاست( ۲۹ها و ماده ) برای انجام بقیه تکالیف مککور در بند )د( سیاست
 .شود میقانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگکاری سایر شرکت ها عمل ( ۴۴)

های دولتای در هار فعالیات مشامول گاروه دو  از ارزش مجموع سهام بنگاه( %۸۰دولت مکلف است هشتاد درصد ) – ب
 .غیردولتی واگکار نماید این قانون به استتناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی( ۲ماده )

این قانون با توجه ( ۲های گروه دو ماده ) دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت –۱تبصره 
گکاری نمایاد کاه  به حفظ حاکمیت دولت، استقالل کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سارمایه

 .ها در بازار بیشتر نباشد ارزش این فعالیت%(  ۲۰سهم دولت از بیست درصد )

هاای دولتای و  های غیردولتی مجااز باه فعالیات در زمیناه راه و راه آهان هساتند. ساهم بهیناه بخش بخش – ۲تبصره 
ای خواهد بود که به  یشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت  نامه آیینهای راه و راه آهن مطابق  غیردولتی در فعالیت

قانون اساسی خواهاد ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاست
 .رسید

دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کاالهای اساسی مانند گندم و سوخت بارای مادت  – ۳تبصره 
 .معین، تمهیدات الزم را بیندیشد
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ایان قاانون منحصارار در ( ۲ها و بنگاه هاای مشامول گاروه ساه ماادۀ ) مالکیت و مدیریت در فعالیت گکاری، سرمایه –ج 
 .اختیار دولت است

هاای گاروه ساه  های بخش های غیردولتی در فعالیت خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه –۱تبصره 
ای کاه ظارف مادت شاش مااه باه  ناماه آییندولت طبق %(  ۱۰۰این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد )( ۲ماده )

 .های  ی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مجاز است  یشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه

انتظامی و امنیتی نیروهای مسالح و امنیتای حاداکتر ظارف مادت ساه مااه  ،مربوط به کاالها و خدمات نظامی نامه آیین
 .توسط وزارت دفاع و  شتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد

ساعه های حوزه های سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول ایان قاانون نیسات و هرگوناه تو فعالیت – ۲تبصره 
های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگکاری به بخش غیردولتی در این حوزه هاا مطاابق الیحاه ای  توسط بخش

 .خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابالغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد

  : شود میهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین  قلمرو فعالیت – ۴ماده 

ایان قاانون منحصارار در اختیاار بخاش ( ۲هاای گاروه یاک ماادۀ ) گکاری، مالکیات و مادیریت در فعالیت سرمایه  –الف 
 .غیردولتی است

 .این قانون مجاز است( ۳بند )الف( ماده )( ۳و )( ۲ها با رعایت تبصره های ) ورود دولت در این فعالیت –تبصره 

این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و ( ۲های گروه دو ماده ) در فعالیتگکاری، مالکیت و مدیریت  رمایهس  –ب
 .موسسات عمومی غیردولتی مجاز است

این قانون باا رعایات ( ۲های خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده ) عالیت بخشف  –ج 
 .این قانون مجاز است (۳)ماده « ج»بند ( ۱تبصره )

های واسطه  ولی کاه قبال و بعاد از تصاویب ایان  های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه بانک – ۵ ماده
های سهامی عاام  صرفار در قالب شرکت شود میها واگکار  های دولتی که سهام آن و بانک شوند میقانون تأسیس شده یا 

و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم بارای هار شارکت 
و بارای اشاخاص حقیقای و ( %۱۰سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصاد )

های مجاز در این ماده توسط هر یک از  . معامالت بیش از سقفشود میتعیین %(  ۵درصد )سایر اشخاص حقوقی  نج 
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افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا  .اشخاص مککور باطل و ملغی األثر است
هی حصار وراثات خواهناد باود. ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مادت دو مااه  اس از صادور گاوا اولیاء قانونی آن

 .های مجاز این ماده کاهش یابد افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف

هاا شاامل همسار، فرزنادان و  هاای موضاوع ایان مااده و اعضااء خاانواده آن اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه –۱تبصره 
مادر منحصرار تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشاند کاه نتوانناد مشاترکار بایش از همسران آنان، برادر، خواهر،  در و 

 .یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند

دولت مکلف است با  یشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای  ول و اعتبار می رسد، اقدامات قاانونی الزم را  – ۲تبصره 
 .های موضوع این ماده به انجام رساند ه تأسیس و اداره بنگاهظرف مهلت سه ماه در خصوص نحو

های غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تارین تصویب این قاانون خاود را باا  بنگاه –۳تبصره 
 .شرایط این ماده تطبیق دهند

الحسانه مای  منحصرار باه امار قرضالحسنه ای که  ی قرضها صندوقالحسنه و  ی اعتباری قرضها تعاونی – ۴تبصره 
 . ردازند، از شمول این ماده مستتنی بوده و تابذ مقررات خود می باشند

های منادرج در ایان مااده مساتتنی  در تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی ساهم طارف خاارجی از ساقف – ۵تبصره 
 .است

 .ای نماید اقدام به تأسیس بانک توسعهدولت جمهوری اسالمی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی  –۱

  .شوند سهام ایرانی، ایرانی محسو  می( %۵۱اشخاص حقوقی خارجی با حداقل  نجاه و یک درصد ) –۲

های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابات  به منظور تسهیل حضور بخش –۶ماده 
 :گردد میها مقرر  ین بخشسالم و ایجاد امنیت برای سرمایه ا

قاانون محاسابات عماومی، نهادهاای ( ۵اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتای موضاوع مااده ) –۱
های وقفاای و بقاااع متبرکااه، کلیااه  ها و موسسااات خیریااه کشااور، نهادهااا و سااازم ن نظااامی و انتظااامی کشااور، سااازم ن

های اجرا ای و  ی بازنشساتگی وابساته باه دساتگاهها صاندوقنظیر ی بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، ها صندوق
ها مستلزم  کر یا تصاریح ناام اسات و نهادهاای انقاال  اساالمی و کلیاه  هایی که شمول قانون بر آن وابسته به دستگاه

اال و خدمات فعالیات ها که قانونار مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید ک های تابعه و وابسته آن شرکت
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ایان اشاخاص موظفناد گازارش مجماوع مالکیات  .ها موجب اخاالل در رقابات گاردد داشته باشند مگر آنکه فعالیت آن
های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر شاش مااه یاک باار باه  مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت

اطالعات و یا خالف واقذ بودن آن توسط نهادها و موسسات مککور مشامول حکام شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارا ه 
 .این قانون است( ۷۲ماده )

ها حق مالکیات مساتقیم و غیار مساتقیم مجموعاار  های تابعه و وابسته آن این ماده و شرکت( ۱اشخاص حقوقی بند ) –۲
 .سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارند( %۴۰حداکتر تا چهل درصد )

صاورت مساتقیم و یاا  توانناد به هاا، نمی های تابعه و وابساته باه آن این ماده و شرکت( ۱اشخاص حقوقی بند ) –۱تبصره
کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین  غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل

شاود. اجارای مفااد ایان حکام در خصاوص  توساط شاورای رقابات انجاام میکننده در باازار  های کنترل مصادیق شرکت
  .شود شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می ها و نهادهای مالی ثبت شرکت

ه در مواردی که ارا ه کاال و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحادهای تابعاه و وابسات –۲تبصره
هاا شاناخته شاده و تاأمین، تولیاد و یاا عرضاه کااال و  عنوان وظیفه اصلی آن ها به ها در قانون تأسیس یا اساسنامه آن آن

خدمات مککور در جهت رفذ نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخالل در تولید، تاأمین و 
ربط و تأیید شورای رقابات از شامول ایان بناد مساتتنی  ستگاه اجرا ی  ییا عرضه آن کاال و خدمات بشود، به  یشنهاد د

های کتیراالنتشار باا  ها در  ایگاه )سایت( رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه دسته از بنگاه خواهند بود. فهرست این
 .شود ها درج می شده از سوی آن مشخصات کامل بنگاه و کاال و خدمات تولیدی و یا عرضه

)سهم در هیأت مدیره( در هر بنگاه اقتصادی تاا   مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی –۳
قاانون محاسابات عماومی کاه ( ۵برای هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضاوع مااده )( %۴۰سقف چهل درصد )

 .قانونار مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد

موسسات و نهادهای موضاوع ایان بناد مای توانناد واحادهای تولیادی و خادماتی باا مالکیات صاد در صادی  –۱تبصره 
برداری، سهم و کرسی مدیریتی )سهم در  احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکتر تا چهار سال  س از بهره( ۱۰۰%)

 .دهیأت مدیره( خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهن

موسسات و نهادهای عمومی مککور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی )سهم در هیأت مدیره( مازاد بر سقف در  –۲تبصره 
 .این بند را به صورت مرحله ای حداکتر تا  نج سال  س از ابالغ این قانون واگکار نمایند
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هاا  های تابعه و وابسته به آن ماده و شرکت این( ۱تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند) –۴
های دولتی  ها، اموال و دارایی های دولت و شرکت ها از طریق واگکاری سهام بنگاه های وابسته به آن ها و شرکت و بانک

های دولتای و تبادیل باه  ها و اموال و دارایی های خود و شرکت ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه
 .های خویش را تأدیه نماید جوه نقد، در چهارچو  بودجه های سنواتی بدهیو

های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقاوقی زیار هساتند، حساب ماورد  ها و بنگاه شرکت –۵
موظفند نسبت به ارا ه اطالعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهاادار مطاابق قاوانین و مقاررات 

به مطابقت سااختار و شایوه گزارشاگری ماالی برابار های مککور موظفند در صورت لزوم نسبت  مربوط عمل کنند. بنگاه
قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شاورای رقابات 

ها و  ی ماالی تلفیقای شارکتها صاورتی مالی مربوطه را ارا ه کند. اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند ها گزارش
 .ای مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارا ه دهنده بنگاه

 قانون محاسبات عمومی (۵) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده –الف

 نهادهای نظامی و انتظامی کشور – 

 سازمان ها و موسسات خیریه کشور –ج

 نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه –د

های  ی بازنشساتگی وابساته باه دساتگاهها صاندوقی بازنشستگی اعم از کشوری و لشاگری، نظیار ها صندوقکلیه  ––ه
 .ها مستلزم  کر یا تصریح نام است هایی که شمول قانون بر آن اجرا ی و وابسته به دستگاه

 نهادهای انقال  اسالمی  –و

 .این قانون است( ۱ماده )( ۵و )( ۴منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای ) –۱تبصره 

ی عملکرد ساالنه در خصوص اجرای این بند به مجلس ها گزارشسازمان بورس موظف است نسبت به ارا ه  –۲تبصره 
 .شورای اسالمی اقدام کند

از زمان ابالغ این قانون نهادهای مککور حداکتر طی شش ماه موظف باه اجارای تکاالیف مقارر در ایان بناد  –۳تبصره 
 .هستند

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 قاونن اسایس ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) اجرای سیاست  قاونن

13 
 

هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجاوز  ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت مرجذ ثبت شرکت
ی ماالی هاا گزارشاعطای مجوز توسط سازمان ماککور صارفار  اس از ارا اه  .از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد

شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و ساازمان مکلاف باه  حسابرسی
ها با رعایت سایر مواد این قانون و قاانون  باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطالعات شرکت انتشار این اطالعات می

شود. همچنین در صورت تخلاف از اجارای ایان  انجام می ۱/۹/۱۳۸۴ بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصو 
هاا و موسساات غیرباانکی موظفناد  صاالح، بانک بند، با اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار و حکام مرجاذ قضاا ی  ی

های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقاوقی را تاا زماان انجاام  مدیره شرکت ی بانکی اعضای هیأتها حسا 
 .تکالیف مقرر، مسدود نمایند

عالی باورس و اوراق  تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصاویب شاورای ی–ورس و اوراق بهادار م–سازمان  
صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صدمیلیون ریال، کارمزدی را از هار بنگااه و یاا شاخص  بهادار به

سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعالمی باناک مرکازی  سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سهحقوقی مشمول، در هر 
یاباد. در صاورتی کاه مادیران اشاخاص  عالی بورس و اوراق بهادار افازایش می جمهوری اسالمی ایران با تصویب شورای

 رداخات جریماه نقادی براسااس حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محساو  و باه 
های کلای اصال  منظور تسهیل اجرای سیاسات قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به( ۱۴ترتیبات مقرر در ماده )

ها بایاد باه حساا   شوند. وجوه حاصل از این جریماه محکوم می ۲۵/۹/۱۳۸۸قانون اساسی مصو   (۴۴) چهارم و چهل
 .داری کل کشور واریز شود خزانه

اشخاص مککور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل  –۴تبصره 
می باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملای مشامول حکام  بندی طبقهها دارای  شده اند و افشای اطالعات اقتصادی آن

  .این بند نمی باشند

  .مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با ا ن ایشان می باشدعدم اجرای این قانون در   –۵تبصره 

وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صاورت مشااهده ماوارد  – ۶تبصره 
  .اعالم کندجهت اتخا  تصمیم ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست

گکاری در ایران، مراجذ صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یاا  به منظور تسهیل سرمایه –۷ماده 
تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارا ه مدارک مصارح در 

بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز ماورد نظار خاود را دریافات کناد. ساقف مجوزهای کسب و کار،  رسانی اطالع ایگاه 
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تعیاین « هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط 
 .شود میمککور اعالم  رسانی اطالعو در  ایگاه 

مجوز کسب و کاار از ارا اه مجاوز در ظارف زماانی تعیاین شاده در  صادرکنندهدر صورتی که هر یک از مراجذ  –۱تبصره 
یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند عالوه بر ارا ه شکایت حضوری یا الکترونیاک باه مرکاز  رسانی اطالع ایگاه 

یااز خاود را درخواسات ملی رقابت، کتبار از باالترین مقام دستگاه اجرا ی با استاندار مربوط، تسریذ در صدور مجوز ماورد ن
کند. در این موارد، باالترین مقام دستگاه اجرا ی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حاداکتر هفات روز کااری از تاارین 

مجوز، موضوع را بررسای و در چهاارچو  قاوانین،  صادرکنندهثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجذ 
واست را فراهم کند. باالترین مقام دستگاه اجرا ای یاا اساتاندار مرباوط موظاف اسات زمینه صدور فوری مجوز مورد درخ

اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخالل یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. ایان اشاخاص 
سایدگی باه قاانون ر ( ۹مااده )چنانچه هیأت مککور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بنادهای )د( باه بعاد 

 .شوند میمحکوم  ۱۳۷۲/ ۹/ ۷مصو   تخلفات اداری

مجوز کسب و کار موظفند درخواسات متقاضایان مجاوز کساب و کاار را مطاابق  صادرکنندههر یک از مراجذ  –۲تبصره 
مککور دریافت و بررسی کنند. صادر کننادگان مجاوز کساب و کاار اجاازه ندارناد باه  رسانی اطالعشرایط مصرح در  ایگاه 

 .، از  کیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند«اشباع بودند بازار»دلیل 

ماککور در  رساانی اطالعامتناع از  کیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظارف زماانی تعیاین شاده در  ایگااه 
اخاالل »یاد شده را ارا ه داده اند، مصاداق  رسانی اطالعمجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در  ایگاه  صدور

این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت  ی نفذ رسیدگی و باالترین مقاام ( ۴۵موضوع ماده )« در رقابت
 .این قانون محکوم کند( ۶۱ماده )( ۱۲مسوول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند )

کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی  کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می –۳تبصره 
هیاأت »مااه  اس از اباالغ ایان قاانون، تهیاه و باه  کنند به همراه مبانی قانونی مربوطاه ظارف مادت یک را که صادر می

صاورت الکترونیکای و  ، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به«و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارزدایی  مقررات
باار باه ریاسات  االختیار یا باالترین مقام دستگاه اجرا ی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک  س از تأیید نماینده تام

ر، ر یس سازمان بازرسی کل کشاور، ر ایس دیاوان محاسابات وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشو
االختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسالمی، ر یس اتاق بازرگانی، صنایذ، معادن و کشااورزی  کشور یا نمایندگان تام

ط موضاوع ربا ایران، ر یس اتاق تعاون مرکزی ایران، ر یس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دساتگاه اجرا ای  ی
قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیاف و عناوان در قاانون ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده( ۵ماده)

ماه  س از ابالغ این قانون، شارایط و  شود. این هیأت موظف است حداکتر تا مدت سه بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می
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نحوی تسهیل و تسریذ نمایاد  و مانند اینها را به نامه ها آیینها،  شنامهمراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخ
های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور باا حاداقل هزیناه و مراحال آن ترجیحاار باه  و هزینه

هیاأت ماککور  اندازی آن کسب و کار در کمتارین زماان ممکان صاورت  اکیرد. مصاوبات صورت آنی و غیرحضوری و راه
های  نامه  س از تأیید وزیر اماور اقتصاادی و دارایای و درماورد تصاویب نامه ها آیینو  ها دستورالعملها،  درمورد بخشنامه

ها و نهادهاا کاه در  هیأت وزیران  س از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجذ صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه
 .باشد االجراء می صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند الزم

الیف مککور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصالح قاوانین نیااز فعالیت این هیأت  س از انجام تک
  .داشته باشد، هیأت مککور موظف است  یشنهادهای الزم را برای اصالح قوانین تهیه و به مراجذ مربوطه ارا ه کند

ایان مااده، موظاف اسات ( ۳موضوع تبصره )« هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» -۴ تبصره
ظرف مدت حداکتر سه ماه  س از ابالغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کساب و کاار در 

 .مجوزهای کسب و کار منتشر کند رسانی اطالع ایگاه 

و کار چنانچاه در جهات  ، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب«مککور رسانی اطالع ایگاه » س از راه اندازی 
و  شاود مییااد شاده اعماال  رسانی اطالعتسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بالفاصله به دستور ر یس هیأت در  ایگاه 

چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدیاد باشاد، شارایط جدیاد 
 .اء، در این  ایگاه اعالم شودباید از شش ماه قبل از اجر 

مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یاا هزیناه ای بایش از  صادرکنندهمراجذ 
مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این  رسانی اطالعآنچه در  ایگاه 

قانون مجازات اسالمی )کتا   نجم: تعزیارات و مجاازات هاای بازدارناده، ( ۶۰۰موضوع ماده ) تبصره مشمول مجازات
  .است( ۱۳۷۵/ ۳/ ۲مصو  

ه  انجم قاانون برناماه  نجساال( ۶۲کاارگروه موضاوع مااده)»از تارین تصویب این قانون، وظاایف و اختیاارات  –۵تبصره 
زدایاای و تسااهیل صاادور مجوزهااای   هیااأت مقررات»بااه « ۱۳۸۹/ ۱۰/ ۱۵مصااو   توسااعه جمهااوری اسااالمی ایااران

قاانون ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهاارم ) قانون اجرای سیاست( ۷و )( ۶، )(۱موضوع قانون اصالح مواد )« وکار کسب
 نجساله  نجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لغو قانون برنامه ( ۶۲شود و ماده) منتقل می ۱۳۹۳/ ۴/ ۱اساسی مصو  

  .شود می
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باشاند، دساتگاه  های متعادد می های اقتصادی که نیازمند أخک مجاوز از دساتگاه در مورد آن دسته از فعالیت –۶تبصره 
خواهاد اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخک و تکمیال و صادور مجاوز را برعهاده 

ای  گونه های مرتبط به داشت و از طریق ایجاد  نجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه
نماید که ضامن رعایات اصال همزماانی صادور مجوزهاا، ساقف زماانی ماوردنظر بارای صادور مجاوز از زماان  اقدام می

 .تجاوز ننماید« مجوزهای کسب و کارزدایی و تسهیل صدور  مقررات»شده توسط هیأت  بینی  یش

های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارا اه خادمات از طریاق اساتقرار نمایناده  در ایجاد فرآیند  نجره واحد، دستگاه
ی ها دساتورالعملهای واحد و یا در فضای مجازی اقادام و همکااری الزم را باه عمال آورناد.  االختیار در محل  نجره تام

ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان)براساس قوانین و مقررات(، که به تأییاد هیاأت وزیاران رسایده  رویهمربوطه شامل 
های مختلاف متناساب باا شارایط توساط هیاأت  های اصلی در صدور مجوز در فعالیت است و همچنین فهرست دستگاه

قاانون ( ۷و ) (۶) (،۱اصاالح ماواد )قاانون ( ۳موضاوع مااده)« ی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاریزدا مقررات»
شاود. از تاارین تصاویب ایان قاانون،  قانون اساسی تهیاه و اباالغ می( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) اجرای سیاست

 .شود قانون برنامه  نجساله  نجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لغو می( ۷۰ماده)

برنامه  نجساله  نجم توسعه جمهوری اسالمی ایران که مرتبط باا قانون ( ۷۶) مصوبات کمیته مککور در ماده –۷تبصره 
 .شود باشد به این هیأت ارسال می زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می وظایف و اختیارات هیأت مقررات

شود، عینار و  این قانون مقرر( ۲های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ) هر امتیازی که برای بنگاه – ۸ماده 
 .با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود

دولت مکلف است ظرف سه ماه  س از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغاو کناد یاا  – تبصره
 .تعمیم دهد

 توسعه بخش تعاون های  سیاست –فصل سوم 

، ۱۳۹۳تاا  ایاان ساال %(  ۲۵به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باه بیسات و  انج درصاد ) – ۹ماده 
 :دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد

ن اون، کار و رفاه اجتمااعی باا همکااری وزارت جهااد کشااورزی، ساازما–سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تذ –الف 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صانعت، معادن و تجاارت، باناک مرکازی جمهاوری 
اسالمی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیال باه ساهم بیسات و انج 
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 .شاود میتهیه و برای تصویب به هیأت وزیاران تقادیم ها تعیین شده باشد،  و مسوولیت هر یک از دستگاه( %۲۵درصد )
 .این سند باید مبنای تدوین بودجه های ساالنه قرار گیرد

، ایان کناد میارا اه  – هاا مالیاتباه جاز  –یی را ها مشاوقدر کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتای  –ب 
 .تعاونی خواهد بود بیش از بخش غیر( %۲۰بیست درصد ) ها تعاونیحمایت برای 

 :های تعاونی انجام خواهد گرفت این ماده، حمایت های زیر در شرکت«  »عالوه بر حمایت موضوع بند  – ج

های تعااونی کاه اعضااء  الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکت کمک بالعوض و  رداخت تسهیالت قرض –۱
 .درآمدی جامعه باشندآن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول 

 (%۲۰)  تخفیف حق بیمه سهم کار فرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد –۲

 .آموزش کار آفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان ،ارا ه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری – ۳

 .گکاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی سرمایه رداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر هزینه های  – ۴

 .کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطالعاتی، تملک و آماده سازی اراضی – ۵

ی فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه ها تعاونیهای تعاونی سهامی عام و  کمک به تشکیل شرکت – د
 .تعاونی تخصصی

 .اطاقهای تعاون توانمندسازیحمایت مالی برای  – –ه

تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل  نج هزار میلیارد ریاال از محال حساا   خیاره ارزی توساط دولات  – و
 .برای تأمین منابذ سرمایه ای بخش تعاون

عایات قاوانین و مقاررات باانکی باا  یشانهاد اساسنامه این بانک حداکتر ظرف مدت سه ماه  س از تصویب این قانون با ر 
وزیر تعاون ر یس مجمذ عمومی  .مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد

  .بانک مککور خواهد بود

کاری تعاون گ صندوق تعاون  س از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه –۱تبصره 
 .شود میبدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل 
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 .شود میشعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگکار 

وزیرامور اقتصادی  ،تسویه حسا  فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  .گردد میو دارایی، ر یس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکتر سه ماه  س از واگکاری شعب انجام 

هم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک های دولت به بخاش تعااون س  –۲تبصره 
  .شود میصرف 

ی مربوط به اقشار خااص متال روساتاییان، ها حمایتی مککور در این ماده مانذ از اختصاص سایر ها حمایت –۳تبصره 
 .افراد تحت  وشش نهادهای حمایتی، ایتارگران و نظایر آن نخواهد بود

 توانمندساازیشاکل گیاری و »ابذ الزم برای اجراء ایان مااده در بودجاه سااالنه در ردیاف مساتقلی تحات عناوان من  –ز 
 .منظور خواهد شد« ها تعاونی

های  و بهباود سیاسات هاا تعاونیوزارت تعاون موظف است در جهت حکف مداخله دولت در امور اجرا ی و مادیریتی  – ح
توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران ظرف شش ماه  س از تصویب این قانون، نسابت 

  .اکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران  یشنهاد نمایدبه بازنگری در قوانین و مقررات ح

ها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد  کلیه شرکت – ۱۰ماده 
و تصادی کرسایهای هیاأت مادیره باه کال آراء %(  ۳۵سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکتر تا سی و  نج )%(  ۴۹)

همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر ساهامدار غیار عضاو کاه در 
اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگکار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانای بایاد باا 

 .کاری خارجی باشدگ رعایت مقررات حاکم بر سرمایه

( ۶۲و )( ۶۱های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعااونی تخصصای در چهاارچو  ماواد ) همچنین شرکت
قاانون بخاش تعااونی اقتصااد (  ۴۳مااده )« ۲»و بادون رعایات تبصاره  ۱۳۵۰های تعااونی مصاو  ساال  قانون شارکت

 .اقدام نمایند ۱۳۷۰جمهوری اسالمی ایران مصو  

جمذ عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجام معاامالت در م
 .گردد میها وفق اساسنامه تعیین  ها با اتحادیه یا تلفیقی از آن آن

  .قانون تجارت خواهد بود( ۱۲۹های تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده ) معامالت مدیران شرکت
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و اصالحات بعادی آن  ۱۳۶۶مصو   ی مستقیمها مالیاتقانون ( ۱۰۵به ماده )« ۶»متن زیر به عنوان تبصره  – ۱۱ماده 
 :گردد میالحاق 

های تعااونی ساهامی عاام  ها و اتحادیاه هاای تعااونی متعاارف و شارکت درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت – ۶تبصره 
  .ماده می باشدفیف از نرخ موضوع این ( تخ%۲۵) مشمول بیست و  نج درصد

ی سهامی عام با رعایت شارایط ها تعاونیوزارت تعاون موظف است تمهیدات الزم را به منظور تشکیل و توسعه  –۱۲ماده 
  :زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید

درصاد سارمایه حداکتر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نایم  –۱
  .شرکت تجاوز کند

اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملای یاا تعااونی ساهامی عاام  – ۲
سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و ( %۱۰باشند حداکتر حق مالکیت ده درصد )

  .از سهام را دارند( %۵مالکیت  نج درصد ) غیرمستقیم خود حداکتر حق

یافتاه تاا چهال وناه  د این قانون در مناطق کمتر توسعهها با رعایت مفا هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آن –۳
های مجاز در این قانون مجااز باه مشاارکت باا تعااونی از  فعالیت( %۲۰و در سایر مناطق تا بیست درصد )%(  ۴۹درصد )

و جمعار تاا چهال و ناه درصاد %(  ۲۰داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد )منابذ 
 .مجاز به مشارکت هستند%(  ۴۹)

های دولتای مساتقیم و غیرمساتقیم چاه در  ها و موسساات عماومی غیردولتای و شارکت در هر حال سهم مجموع بنگاه
  .بیشتر گردد%(  ۴۹نباید از چهل و نه درصد ) میزان سهام و چه در کرسی های هیأت مدیره

در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یاا برخای ساهامداران از حاق تقادم خاود اساتفاده نکردناد کارکناان غیار  –۴
  .سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند

نفر بیشتر باشد با بلاوک بنادی برگازار خواهاد  مجامذ عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از  انصد – ۵
 .شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخا  کنند و یا مساتقیمار در مجماذ عماومی حضاور یابناد

کاه مشاترکار توساط وزارت تعااون و  شاود میای تعیاین  نامه آیینبرای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در 
  .امور اقتصادی و دارایی  یشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسدوزارت 
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کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایات ساقف مالکیات ساهام  –۶
توافقی بر خالف حکم مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر 

  .این بند باطل و بالاثر خواهد بود

  .های تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند شرکت –۷

 ساماندهی شرکت های دولتی  –فصل چهارم 

اداره مطلاو  های دولتای و افازایش باازدهی و بهاره وری و  به منظور ساماندهی و استفاده مطلو  از شارکت –۱۳ماده 
  :این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است( ۳) هایی که با رعایت ماده شرکت

کلیه امور مربوط به سیاست گکاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به  یشنهاد وزارت اماور اقتصاادی و دارایای و  – الف
های دولتای منفاک و باه وزارتخاناه هاا و  طی دو سال از تارین تصویب این قانون از شارکت شود میتصویب دولت تعیین 

  .موسسات دولتی تخصصی  ی ربط محول کند

ای خواهاد باود  ناماه آیینهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب  تبدیل وضعیت کارکنان شرکت – تبصره
  .که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 ها بیماههاا و  به استتنای بانک شوند میهایی که دولتی باقی می مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل  شرکت –ب 
  :صرفار در دو قالب فعالیت خواهند کرد

  .شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیمار دولت و یا ر یس مجمذ عمومی آن ر یس جمهور است( ۱

های ما در تخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدیاد  ها شرکت یاتی یا فرعی که سهامداران آنهای عمل شرکت( ۲
هاا تعیاین  ها به شرطی مجاز است که اوالر در محدوده ای که قانون برای آن های دیگر توسط این شرکت یا تملک شرکت

  .تی بوده یا به تملک دولت درآیدهای تأسیس یا تملک شده دول سهام شرکت( %۱۰۰کرده باشد و ثانیار صددرصد )

های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع  گکاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت مشارکت و سرمایه – ۱تبصره 
فعالیت شرکت سرمایه  کیر با فعالیت شرکت سرمایه گکار مرتبط باشد و دولات جاواز آن را صاادر کناد. ایان حکام شاامل 

  .شود مینها  گکاری آن های سرمایه و شرکت ها بیمهها، موسسات اعتباری،  بانک
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هاای تجااری و تخصصای دولتای باه  های اقتصادی توسط بانک میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه –۲تبصره 
هاا در  گکاری بانک  یشنهاد شورای  اول و اعتباار باه تصاویب هیاأت وزیاران خواهاد رساید ولای در هار صاورت سارمایه

  .ابذ بانکی به متقاضیان تسهیالت، خللی ایجاد نمایدباشد که در اختصاص من ای گونههای دیگر نباید به  بنگاه

های دولتی تنهاا باا  یشانهاد مشاترک وزارت اماور  افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت – ۳تبصره 
دولتی ی ها بیمهها و  اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است. بانک

  .از شمول این حکم مستتنی هستند

های دولتی و وابسته به دولات کاه  دولت مکلف است ترتیباتی اتخا  نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاه – ۴تبصره 
  .به تصویب مراجذ  ی صالح برسد گیرند میبر اساس مفاد این قانون در جریان واگکاری قرار 

های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغای االثار  ها و دستورالعمل نامه آیینت موظف است دول – ۵تبصره 
  .اعالم نماید

خاتمه  ها واگکاریکلیه  ۱۳۹۳عملیات واگکاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکتر تا  ایان سال  –۱۴ماده 
  .یابد

حرفاه ای را باه صاورت  –های تأسایس انجمنهاای صانفی دولت موظف است حداکتر ظرف شش ماه زمینه  – ۱۵ماده 
های مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقاق مقاررات صانفی و حرفاه ای، اصاول اخاالق حرفاه ای و  سازم ن

های اجرا ای موظفناد در تادوین و اصاالح  دساتگاه .توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مارتبط فعالیات مای نمایناد
  .ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخک نمایند

های مشمول واگکاری، هیأت  به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه – ۱۶ماده 
اری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیار را واگکاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را  یش از واگک

  :انجام دهد

کاه  ۱۳۸۵/ ۱۰/ ۲۶قانون بازسازی و نوساازی صانایذ مصاو  (  ۱۰و )( ۹بازنشستگی  یش از موعد براساس مواد ) – ۱
  .گردد میتمدید  ۱۳۹۳ها تا  ایان سال  برای این بنگاه

  .بازخرید بر اساس توافق –۲
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از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هار شارکت قابال واگاکاری را در ساند واگاکاری ثبات و ایان شارط را در شارایط  س  – ۳
  .های واگکار شده تا  نج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند واگکاری بگنجاند که مدیران شرکت

ی ماالی ها مشوقس از واگکاری افزایش دهند هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را   برای خریداران شرکت – ۴
  .و یا غیر مالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعالم نماید

ی ها مشاوقها باا اساتفاده از  آموزش و به کار گیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسار و یا به کمک خریداران بنگاه – ۵
  .مالی و غیر مالی

غیر مالی موضوع این ماده بر اسااس دساتورالعملی خواهاد باود کاه باه  یشانهاد ی مالی و یا ها مشوقاعمال  –۱تبصره 
  .قانون اساسی خواهد رسید( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) هیأت واگکاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاست

د را برای حفاظ ساطح ی مالی و یا غیر مالی، برنامه کتبی خوها مشوقخریداران مکلفند در ازاء برخورداری از  –۲تبصره 
  .اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگکاری به هیأت واگکاری ارا ه کنند

 های دولتی  فرآیند واگذاری بنگاه –فصل پنجم 

این قانون مکلفناد ظارف شاش مااه از تصاویب ایان قاانون کلیاه ( ۸۶های دولتی موضوع ماده ) کلیه دستگاه – ۱۷ماده 
این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، ( ۲ماده )( ۲و )( ۱دولتی مشمول گروه های )های  بنگاه

 بنادی طبقهفن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیادی شارکت 
ها را به  این قانون،  یشنهاد واگکاری آن( ۳ماده )« ۱»ی مصرح در تبصره ها داراییها و حقوق و  نموده و فهرست شرکت

ی ماالی ها صورتهمراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه اطالعات و مدارک الزم و آخرین 
  .حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارا ه نمایند

هاای قابال  ی ماالی مرباوط باه بنگاهها صاورتاطالعاات و مادارک و  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است – الف
  .واگکاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید

ی ماالی تأییاد ها صورتوزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطالعات، مدارک و  – ب
  .ها قرار دهد نشده را در اختیار آ
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هاای مشامول واگاکاری بازاریاابی  سازی مکلف است با رعایت مفاد ایان مااده بارای فاروش بنگاه سازمان خصوصی – ج
 .نموده و فرآیند واگکاری را  س از طی مراحل مککور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد

های مشمول واگکاری  ی مالی و بازاریابی بنگاهها صورتها، تأیید  بنگاه بندی طبقهنامه اجرا ی این ماده شامل نحوه  آ ین
  .بنا به  یشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکتر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

( ۸۵حکام مااده ) خلف از احکام این ماده و یا ارا ه اطالعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطالعات مشامولت  – ۱تبصره 
  .این قانون است

ی ها گزارشهایی که اقدام به کتمان وقایذ مالی یا انتشار  اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاه –۲تبصره 
و ( ۷۲ی مقرر در مواد )ها مجازاتمالی غیر واقذ، جهت  نهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسو  و به 

  .قانون محکوم خواهند شداین ( ۷۵)

ی ماالی هاا گزارشمکلف اسات خساارات ناشای از کتماان وقاایذ ماالی و یاا انتشاار  سازی خصوصیسازمان  –۳تبصره 
  .غیرواقذ را با رأی مراجذ  ی ربط به خریداران خسارت دیده  رداخت نماید

هاا توساط هیاأت  ب فهرسات بنگاههاای مشامول واگاکاری، از زماان تصاوی جهت تسهیل امر واگاکاری بنگاه –۱۸ماده 
  :شود میواگکاری اقدامات زیر انجام 

  .شود میها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل  کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه –۱

اقتصاادی و ی ثابت بنگاه بدون مجاوز وزارت اماور ها داراییاز زمان تصویب واگکاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و  – ۲
  .دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسو  و قابل  یگرد قانونی است

های قابل واگکاری به بخاش غیردولتای  در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت شود میبه هیأت واگکاری اجازه داده  – ۳
ها،  در جهت تسهیل در واگکاری و اداره شارکت )صرفار در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال( در قالب قانون تجارت

  .های دولتی نیستند ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت در دوره زمانی مککور این شرکت .اصالحات الزم را انجام دهد

هاای  وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم اسات کلیاه شارایط الزم را بارای عرضاه در باورس اوراق بهاادار بارای بنگاه –۴
  .این قانون فراهم نماید( ۲۰ماده )« الف»بند  مشمول

و تصادیهای اقتصاادی و زیربناایی  هاا طرحدر اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از  – ۵
 و باه نحاو شاوند میو یاا در قالاب غیار شارکتی اداره  شوند میدولتی قابل واگکاری را که به صورت شرکت مستقل اداره ن
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موجود قابل واگکاری نمی باشند و صرفار به منظور واگکاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت 
این قاانون اقادام ( ۳ماده )« الف»بند « ۳»و « ۲»ها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های  به واگکاری آن

  .معتبر است ۱۳۹۲نماید. این حکم تا  ایان سال 

ها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و  وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگکاری بنگاه – تبصره
  .حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند

ی ممکان بارای واگاکاری هاا روشهیأت واگکاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه  – ۱۹ماده 
ها و مالکیت )اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگکاری اماوال( و واگاکاری مادیریت )اجااره،  بنگاه

ها حساب ماورد باه شارح  یال اساتفاده   یمانکاری عمومی و  یمان مدیریت(، تجزیه، واگکاری، انحالل و ادغام شارکت
  .نماید

  .از هر جهت آماده است، هیأت واگکاری رأی به واگکاری می دهدواگکاری :در مواردی که شرایط واگکاری  – الف

بازسازی ساختاری : در مواردی که مقدمات واگکاری بنگاه فراهم نباشد ولی باا انجاام اصاالحات سااختاری بنگااه  – ب
را  ، بنگااهکناد می، وزارت امور اقتصاادی و دارایای در چهاارچوبی کاه هیاأت واگاکاری مشاخص شود میقابل واگکاری 

 .دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است .حداکتر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید

همچنین در موارد نیاز، هیأت واگکاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و  یمان مدیریت بنگاه قابل واگکاری 
برداری از شرکت مورد  ت واگکاری موظف است چهارچو  بهرهبه بخش های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأ

  .اجاره را دقیقار مشخص نماید و  س از بررسی صالحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند

ایان قاانون موجاب انتقاال موقعیات ( ۱مااده )( ۱۲تجزیه: در مواردی که واگکاری شرکت دولتی در چهارچو  بند ) – ج
، هیأت واگکاری می تواند در جهات کااهش ساهم باازار بنگااه شود میانحصاری شرکت دولتی به بخش های غیردولتی 

قابل واگکاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخا  تصمیم نماید و سپس حکم به واگکاری 
  .شرکت دهد

می تواند چند شرکت قابل واگکاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایای  ادغام: دولت –د 
  .اجازه دهد نسبت به واگکاری آن اقدام نماید
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شونده( را بدون محو شخصیت حقاوقی هرکادام  ام چند شرکت قابل واگکاری )تحصیلتحصیل: دولت می تواند سه – –ه
کننده( منتقل کرده و سپس باه وزارت اماور اقتصاادی و دارایای اجاازه دهاد  ی دیگر )تحصیلک شرکت قابل واگکار به ی

  .نسبت به واگکاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید

گهی، واگکاری شارکت  – و انحالل: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگکاری مقدور نباشد و  س از سه بار آ
ی شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجاه انحاالل آن مناساب تشاخیص داده ها دارایی ممکن نگردد، یا ارزش خالص

  .شود، هیأت واگکاری می تواند رأی به انحالل شرکت دهد

هبه یا صلح غیرمعاوض: در چهاارچو  مجوزهاای قاانونی، دولات مای تواناد نسابت باه هباه و یاا صالح غیرمعاوض  –ز
ایان قاانون کاه غیار قابال عرضاه در باورس باشاند باه موسساات عماومی  (۲)های دولتی موضوع گروه دو مااده  شرکت

غیردولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگاکاری در چهاارچو  وظاایف موسساه ماککور باشاد، تصامیم گیاری نمایاد. 
تهیاه و  اجرا ی این ماده مشترکار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ساازمان مادیریت و برناماه ریازی کشاور نامه آیین

  .ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد

های مشمول واگاکاری در فرایناد تجزیاه،  نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه – ۱تبصره 
اف اسات. ادغام، تحصیل و انحالل تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگکار نشده باشد از  رداخت مالیات نقل و انتقال معا

های اجرا ی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگکاری نیاز  یا بین دستگاه شوند میهایی که در اجراء این قانون واگکار  بنگاه
های تاأمین سارمایه کاه ناشای از تعهاد  از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچناین انتقاال ساهام باه شارکت

  .انتقال معاف استباشد از مالیات نقل و  نویسی  کیره

 رداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره  ایش از  –۲تبصره 
  .واگکاری باشد بر عهده دولت است

  :خواهد بوداین قانون به شرح زیر ( ۳های قابل واگکاری مشمول ماده ) ی نیمه تمام شرکتها طرحنحوه واگکاری  –ح 

 به بخش غیردولتی از طریق مزایده،  ها طرحواگکاری  – ۱

مشارکت با بخش غیردولتای و آورده طارح نیماه تماام باه عناوان ساهم دولتای، و واگاکاری ساهم دولتای باه بخاش  – ۲
 برداری آن،  غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره

 ش غیر دولتی، برداری از سهم دولتی در طرح به بخ واگکاری حق بهره – ۳
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ی غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب باا هزیناه هاای ها طرحبرداری در  واگکاری حق بهره – ۴
 طرح، 

های قابال  اجتمااعی و سیاسای دارد از شارکت ،یی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولای جنباه عماومیها طرح – تبصره
  .ها اتخا  تصمیم خواهد شد آن هواگکاری دولتی، منفک و توسط دولت دربار

  :گیرد میی زیر تصمیم ها روشها با ترجیح بند )الف( و رعایت ترتیب، به  هیأت واگکاری برای واگکاری بنگاه –۲۰ماده 

 ی داخلی یا خارجی، ها بورسفروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در  –الف 

 فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی،  –  

 فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مکاکره،  –ج 

قانون بازار و  گکاری خارجی یهقانون تشویق و حمایت از سرمای خارجی با رعایت ها بورسمجوزعرضه سهام در  –۱تبصره 
به  یشانهاد هیاأت واگاکاری توساط شاورای عاالی اجاراء  – ۱۳۸۴/ ۹/ ۱مصو   – اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران

  .شود میقانون اساسی صادر ( ۴۴های کلی اصل چهل وچهارم) سیاست

در مواردی که  س از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشاته باشاد واگاکاری از طریاق ماکاکره باه  –۲تبصره 
ی فراگیار هاا تعاونیموجب مصوبه هیأت واگکاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مکاکره به غیار از واگاکاری باه 

ی فیزیکی و ماالی محادودی ها داراییدارای  های مشاور و دانش  ایه که ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکت
هااا بااه اسااتفاده از  های سااهامی عااام کااه در آن ی نامشااهود باشااد و نیااز شاارکتهااا داراییبااوده و ارزش شاارکت عماادتار 

تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مادیران و یاا گروهای از مادیران و کارشناساان متخصاص هماان بنگااه مجااز اسات. 
  .تخصصین بر عهده هیأت واگکاری استتشخیص شرایط مدیران و م

های مشمول واگکاری باه مادیران و کارکناان هماان  از سهام بنگاه( %۵فروش اقساطی حداکتر  نج درصد ) – ۳تبصره 
به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشامول و نیاز  (%۵)بنگاه و حداکتر  نج درصد 

  .شود میضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگکاری تعیین 

این « ج»و «  »ی ها روشهایی که با  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه –۴تبصره 
  .اتخا  نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیردترتیبی  شوند میماده واگکار 

  .الزامی است ۱۳۸۰گکاری خارجی مصو   در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه –۵تبصره 
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هار باازار مطاابق  هاای دولتای متناساب باا روش و گساتره یمت گکاری و زمان بندی مناسب واگکاری بنگاهق  –۲۱ماده 
  :بندهای زیر خواهد بود

در مورد واگکاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت گکاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بساته  –الف 
سهام، روش انتخا  مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه ساهام حساب 

و تصویب هیأت واگکاری تعیاین خواهاد شاد.  سازی یخصوصمورد  س از انجام مطالعات کارشناسی با  یشنهاد سازمان 
  .الزامی است –۱۳۸۴/۹/۱مصو   –در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 

هااا، تعیااین میاازان  دارایی، قراردادهااای اجاااره و  یمااان ماادیریت، تعیااین قیماات فااروش هااا داراییدر مااورد فااروش  –  
و حق الزحمه  یمان مدیریت و سایر شرایط الزم برای واگکاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد بایاد االجاره  مال

 و تصویب هیأت واگکاری باشد  سازی خصوصیدر چهارچو  قانون مناقصات و معامالت دولتی به  یشنهاد سازمان 

مجلاس شاورای اساالمی  ۱۳۸۳مصاو   قاانون مناقصااتمزایده یک مرحله ای و دومرحله ای در چهارچو   – تبصره
حکام این قانون، قوانین و مقررات نااظر بار معاامالت دولتای مجاری قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با ا

  .است

گکاری جهت تعهاد  های تأمین سرمایه و سرمایه ها و شرکت می تواند از خدمات بانک سازی خصوصیسازمان  – ۲۲ماده 
یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این گونه موسسات می توانند سهام عرضاه شاده را در چهاارچو  قارارداد  نویسی  کیره
 .که به تأیید هیأت واگکاری خواهد رسید خریداری نمایند نویسی  کیره

رایای مای دستورالعمل اجرا ی این ماده حداکتر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیراموراقتصاادی ودا
  .رسد

های تاأمین  ها، موسساات اعتبااری و شارکت ، حق الزحمه بانکشود میاجازه داده  سازی خصوصیبه سازمان  – تبصره
به صورت درصدی از ارزش کال  گیرند مییا تعهد خرید سهام را به عهده  نویسی  کیرهسرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد 

  .مه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شدمعامله بپردازد. ضوابط  رداخت حق الزح

مکلف است  س از انجام هار معاملاه، در ماورد واگاکاری ساهام مادیریتی و کنترلای  سازی خصوصیسازمان  – ۲۳ماده 
 :ها، بالفاصله با انتشار اطالعیه ای در روزنامه کتیر االنتشار موارد زیر را اعالم کند بنگاه

 ه اطالعات مالی و مدیریتی آن،نام بنگاه و خالص
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 خالصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگکار شده،

 ، خدمات مشاوره ای داده اند،سازی خصوصینام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان 

 نام و نشانی خریدار،

 ت،سهام را متعهد گردیده اس نویسی  کیرهنام شرکت تأمین سرمایه که 

 نام کارشناس رسمی دادگستری یا موسسات خدمات مالی که قیمت گکاری بنگاه را انجام داده اند، 

های واگکاری ساالنه طباق ایان قاانون را، تاا  ایاان  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیت – تبصره
  .اردیبهشت ماه سال بعد به اطالع مجلس شورای اسالمی برساند

وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امار واگاکاری  –۲۴ماده 
قاانون اساسای، وزراء، ( ۴۴های کلای اصال ) دخالت دارند، اعضاء هیأت واگکاری، اعضاء شورای عاالی اجاراء سیاسات

 گیرد میها مورد واگکاری قرار  ها و موسسات تابعه و وابسته آن هایی که سهام شرکت مشاوران، معاونان و مدیران دستگاه
های مشاور و کمیته هاای  و اعضاء شرکت سازی خصوصی)حسب مورد (، اعضاء هیأت عامل، ر یس و کارکنان سازمان 

 فنی و تخصصی دست اندر کار واگکاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خریاد ساهام، ساهم الشارکه، حاق
  .برداری مدیریت قابل واگکاری را، خریداری نمایند تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره

، باطال اسات و دادگااه رسایدگی گیارد مییی که بر خالف حکم این ماده صورت ها واگکاریکلیه معامالت و  – ۱تبصره 
  .را مجددار به مالکیت دولت برگرداندکننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگکار شده 

 کارکناان دولاتقاانون مناذ مداخلاه حکم این ماده به بستگان تمام افراد مککور در ماده باه شارح منادرج در  –۲تبصره 
  .و اصالحات بعدی آن تسری می یابد ۱۳۳۷مصو  

گیرناد نیاز  هایی کاه ماورد واگاکاری قارار می آن شامل مادیران شارکت( ۲و )( ۱های ) حکم این ماده و تبصره –۳تبصره
  .شود  می

ظیار های دولتای، حساب ماورد شارایطی ن قبال از واگاکاری ساهام کنترلای شارکت ساازی خصوصیسازمان  – ۲۵ماده 
گکاری جدید در همان شرکت، ارتقاء کارایی و بهره وری شرکت، تاداوم تولیاد و ارتقااء ساطح آن، ارتقااء فنااوری و  سرمایه

افزایش یا تتبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگکاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به  یشانهاد 
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است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یاا در  هیأت واگکاری مجاز سازی خصوصیسازمان 
 .اصل قیمت تخفیف دهد

انتقال قطعی سهام یا آزاد سازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحاوه اخاک تعهادات و درج 
و مقاررات قاانونی باه  یشانهاد ساازمان  این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایات ضاوابط

  .ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیأت واگکاری خواهد رسید سازی خصوصی

را به عنوان نماینده تام االختیاار خاود در  سازی خصوصیوزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند ر یس سازمان  – ۲۶ماده 
  .اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگکاری موضوع این قانون تعیین کند

با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تادوین و  سازی خصوصیاساسنامه سازمان  – ۲۷ماده
  .به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا ساقف  سات هاای ساازمانی مصاو ، کارمناد  سازی خصوصیسازمان  –۱تبصره 
  .استخدام نماید

کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور  سازی خصوصیهای اجرا ی مکلفند بنا به درخواست سازمان  دستگاه – ۲تبصره 
  .یا منتقل نمایند

مجاز است از خادمات فنای و تخصصای کارشناساان، اشاخاص حقیقای و حقاوقی  سازی خصوصیسازمان  – ۳تبصره 
  .غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کندو یا  دولتی

دولت مجااز اسات بارای آموزشاهای کوتااه مادت تخصصای، ترغیاب و تشاویق و  ااداش کارکناان ساازمان  – ۴تبصره 
ای کاه باه  ناماه آییناعتبارات ایان ردیاف طباق .قانون بودجه منظور نماید، هر ساله یک ردیف اعتبار در سازی خصوصی

قانون اساسی خواهد ( ۴۴اصل چهل و چهارم )کلی ی ها  یشنهاد هیأت واگکاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاست
  .شود میرسید هزینه 

قاانون ( ۴۴کلای اصال چهال و چهاارم )های  منابذ مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز بارای اجاراء سیاسات – ۲۸ماده 
  :اساسی به شرح زیر است
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وزارت امااور اقتصااادی و دارایاای و بانااک مرکاازی جمهااوری اسااالمی ایااران مکلفنااد ساااالنه حااداقل ده میلیااارد  – ۱
گکاریهای بخاش هاای غیردولتای از خاارج از کشاور  دالر خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه( ۱۰، ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)

  .نمایندفراهم 

هایی را اتخا  نماید که از طریق هیأت امناء حسا   خیاره ارزی باناک مرکازی جمهاوری  دولت مکلف است سیاست – ۲
از ماناده حساا   خیاره ارزی ساال  ایش را باه بخاش غیردولتای  (%۴۰) های عامل چهل درصاد اسالمی ایران و بانک

ی دارای توجیه فنای و اقتصاادی باه متقاضایان ها طرحاختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن 
برداشت از حسا   خیره ارزی ( %۴۰ رداخت نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از چهل درصد )

  .در آن سال کمتر باشد

منظور افزایش سهم به  شود میبه هیأت امناء حسا   خیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده  – ۳
تسهیالت ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حسا   خیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را باه 

هاای خاارجی و  هاای عامال و بانک های عامل جهت بااز کاردن خاط اعتبااری ارزی توساط بانک عنوان سپرده در بانک
  . رداخت تسهیالت بیشتر منظور نماید

های  ی موضاوع ایان قاانون از جملاه شارکتها واگاکاریهای کلی، وجوه حاصل از  )د( سیاست باتوجه به بند –۲۹ ماده
  :شود میمادرتخصصی و عملیاتی به حسا  خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف 

 ایجاد خوداتکا ی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،  –۱

ی فراگیر ملی به منظاور فقرزدایای، شاامل ها تعاونیاز درآمدهای حاصل از واگکاری به ( %۳۰اختصاص سی درصد ) –۲
 این قانون، ( ۳۴ماده).تخفیفهای موضوع

 ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته،  –۳

هاای اقتصاادی غیردولتای باا  و نوساازی و بهساازی بنگاه هاا تعاونیاعطاء تسهیالت )وجوه اداره شده( بارای تقویات  –۴
یافتاه و  گکاری بخش هاای غیردولتای در توساعه منااطق کمتار توساعه های واگکار شده و نیز برای سرمایه اولویت بنگاه

 تقویت منابذ بانک توسعه تعاون، 

باه منظاور توساعه اقتصاادی منااطق ( %۴۹های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و ناه ) مشارکت شرکت –۵
 کمتر توسعه یافته، 
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 های دولتی با رعایت فصل  نجم این قانون،  ی نیمه تمام شرکتها طرحتکمیل  –۶

 ر حوزه های نوین با فناوری  یشرفته و  رخطر، ایفاء وظایف حاکمیتی دولت د –۷

  .ها جهت واگکاری بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه –۸

  .اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد –۱تبصره 

اجرا ی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قاانون توساط وزارت اماور اقتصاادی و دارایای باا  نامه آیین –۲تبصره 
  .همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد

تنفیاک  نقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگای جمهاوری اساالمی ایارا( ۲۴تا )( ۲۰مواد ) – ۳۰ماده 
. مشاهده مواد تنفیک شده مشاهده مواد تنفیک شده مشاهده مواد تنفیک شده مشااهده ماواد تنفیاک شاده مشااهده گردد می

 مواد تنفیک شده 

قانون مزبور حاداکتر ظارف مادت ساه مااه از تصاویب ایان قاانون باا ( ۲۴دستورالعمل اجرا ی موضوع ماده ) – ۱تبصره 
  .دارایی به تصویب هیأت واگکاری خواهد رسید  یشنهاد وزارت امور اقتصادی و

قاانون اساسای ( ۱۳۸و یکصاد و سای و هشاتم ) (۸۵)مصوبات ایان شاورا در اجاراء اصاول هشاتاد و  انجم  –۲تبصره 
. در صورت اعالم مغاایرت از ساوی ر ایس گردد میجمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال 

  .شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کندمجلس شورای اسالمی، 

و آن  گاردد میهای اجرا ای  ی رباط قطاذ  های دولتی واگکار شده با دستگاه ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه – ۳۱ماده
ه باه ی خااص بازنشساتگی وابساتها صاندوقهاای دولتای کاه از نظار مقاررات بازنشساتگی تاابذ  دسته از کارکنان بنگاه

های اجرا ای  ی رباط در اجاراء  هاا باا دساتگاه های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آن وزارتخانه و موسسات و شرکت
، می توانند در صاورت اداماه اشاتغال در واحادهای فروختاه شاده و باا رعایات گردد میهای فروش سهام، قطذ  سیاست

کارفرما همچنان تابذ مقاررات صاندوق بازنشساتگی مرباوط ضوابط  رداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و 
  .باشند

کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیماه و  – تبصره
نسابت باه  ۱۳۵۴مصاو   قانون تأمین اجتماعی( ۵۰و )( ۴۹أخک جرا م ناشی از دیرکرد  رداخت حق بیمه از جمله مواد )

  .ی فوق مجری خواهد بودها صندوقافراد و 
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مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرا م ناشی از اجراء این قانون و قانون باازار اوراق بهاادار  قضاییه قوه – ۳۲ماده 
این شعب منحصارار باه دعااوی و شاکایات  .شعب خاصی را تعیین کند – ۱۳۸۴/ ۹/ ۱مصو   –جمهوری اسالمی ایران 

  .انون رسیدگی می نمایدمربوط به این دو ق

مکلف است الیحه رسیدگی به تخلفات و جرا م موضوع این قانون را حداکتر ظرف مدت شاش مااه  قضاییه قوه – تبصره
  .از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با اساتانداردهای باین  – ۳۳ماده 
اجرا ای ایان مااده شاامل زماان  ناماه آیینهای اقتصادی می باشاد.  المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاه

ه استاندارد و تحقیقات صانعتی ایاران باه تصاویب هیاأت بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به  یشنهاد موسس
  .وزیران خواهد رسید

 توزیع سهام عدالت  –فصل ششم 

در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تاأمین عادالت اجتمااعی، دولات مجااز اسات تاا چهال  – ۳۴ماده 
این قانون را باا ضاوابط ( ۲موضوع گروه دو ماده )های قابل واگکاری در هر بازار  مجموع ارزش سهام بنگاه( %۴۰درصد )

  : یل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگکار نماید

تخفیاف در قیمات ساهام ( %۵۰در مورد دو دهک  ا ین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر،  نجااه درصاد ) –الف 
  .واگکاری با دوره تقسیط ده ساله

  .قسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شددر مورد چهار دهک بعدی ت –ب 

  .مبناء قیمت گکاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود – ۱تبصره 

این ماده به حساا  کماک هاای بالعاوض باه اقشاار کام درآماد منظاور « الف»تخفیف های مککور در بند  – ۲تبصره 
  .شود می

اون، کار و رفاه اجتمااعی و ساایر نهادهاای –ست با همکاری وزارت تذوزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف ا – ۳تبصره 
 ی ربط حداکتر ظرف مدت یک سال  س از تصویب این قانون، افاراد مشامول ایان مااده را باا سااز و کارهاای علمای و 

  .دقیق شناسایی و شرایط واگکاری سهام به مشموالن را فراهم نماید
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های تعااونی شهرساتانی سااماندهی  این قاانون در قالاب شارکت( ۳۴ماده )«  »و« الف»مشمولین بندهای  – ۳۵ماده 
های سهامی تشکیل و براساس قاانون تجاارت  گکاری استانی به صورت شرکت های سرمایه شرکت ها شده و از ترکیب آن

زم را های مککور در باورس اوراق بهاادار کماک هاای ال  . دولت موظف است جهت  کیرفته شدن شرکتکنند میفعالیت 
  .انجام دهد

از هر بنگااه قابال واگاکاری را مساتقیمار باین  (۳۴)موظف است سهام موضوع ماده  سازی خصوصیسازمان  – ۳۶ماده 
گکاری استانی متناسب با تعداد اعضاء  های سرمایه گکاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه شرکت
  .خواهد شدی شهرستانی هر استان تعیین ها تعاونی

  .گکاری استانی از مالیات معاف است های سرمایه به شرکت سازی خصوصینقل و انتقال سهام از سازمان  – ۱تبصره 

، ساازی خصوصیگکاری اساتانی ناشای از دریافات ساهام از ساازمان  های سرمایه افزایش سرمایه در شرکت – ۲تبصره 
گکاری اساتانی  های سارمایه شهرستانی ناشی از افازایش دارایای شارکتهای تعاونی  همچنین افزایش سرمایه در شرکت

  .مربوط از این محل، از مالیات معاف است

ها به بورس باه میزانای  گکاری استانی قبل از ورود این شرکت های سرمایه فروش سهام واگکار شده به شرکت – ۳۷ماده 
اقذ شده در بازارهای خارج از بورس مجاز اسات و ساهام که اقساط آن  رداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف و 

  .شود میواگکار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد 

واگکار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و  ای گونهرا به ( ۳۴دولت مکلف است سهام موضوع ماده ) – ۳۸ماده 
های اجرا ای موضاوع مااده  در انتخا  مدیران، دساتگاه .های مشمول واگکاری را فراهم ننماید مدیریت دولت در شرکت

اجرا ای ایان فصال باا  ناماه آیین .گکاری اساتانی نخواهناد باود های سرمایه این قانون مجاز به أخک وکالت از شرکت( ۸۶)
 یشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای  ی ربط ظرف مادت حاداکتر ساه 

قانون اساسای ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاست
  .جمهوری اسالمی ایران خواهد رسید

قانون اساسی جمهوری ( ۱۳۸و یکصد و سی و هشتم ) (۸۵)مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و  نجم  – تبصره
در صاورت اعاالم مغاایرت از ساوی ر ایس مجلاس  .گردد میاسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال 

  .قدام کندشورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود ا
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 هیأت واگذاری و وظایف آن  –فصل هفتم 

به منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگکاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایای متشاکل  – ۳۹ماده 
  :گردد میاز اعضاء زیر تشکیل 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی،  –۱

 وزیر دادگستری،  –۲

 ر یس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون حق رأی،  –۳

 وزیر وزارتخانه  ی ربط بدون حق رأی،  –۴

 .دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخا  مجلس شورای اسالمی –۵

مستقر است. مصوبات هیأت ماککور را وزیار اماور اقتصاادی و دارایای اباالغ  سازی خصوصیدبیرخانه هیأت در سازمان 
  .کند می

  :وظایف و اختیارات هیأت واگکاری به شرح زیر است – ۴۰ماده 

  الف

 های مشمول واگکاری،  اجراء برنامه ها و خط مشی های کلی واگکاری و تعیین تکلیف بنگاه – ۱

 کاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگکاری، نظام اقساطی واگ نامه آیینتهیه  – ۲

 ها و نحوه اعمال شیوه های مککور در همین چهارچو ،  شیوه های قیمت گکاری بنگاه نامه آیینتهیه  – ۳

 تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچو  تعهدات خریداران و فروشنده،  – ۴

ها در موارد ضروری متضمن چهارچو  حفظ و صایانت نیاروی انساانی  تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاه – ۵
 شاغل، 

  ،تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگکاری –های فرهنگی  تهیه نظام نامه فعالیت – ۶
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 ی خارجی، ها بورس های مشمول واگکاری در تهیه  یشنهاد واگکاری بلوکی بنگاه – ۷

 نحوه واگکاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،  نامه آیینتهیه  – ۸

  .قانون اساسی برسد( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاست – ۱تبصره 

قانون اساسای جمهاوری ( ۱۳۸و هشتم )و یکصدوسی ( ۸۵مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و  نجم ) –۲تبصره 
و در صورت اعالم مغاایرت از ساوی ر ایس مجلاس  گردد میاسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال 

  .شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند

  – ب

 ن امر واگکاری، نحوه بیمه مجریان و دست اندرکارا نامه آیینتصویب  – ۱

تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجزیه، اجاره و  یماان مادیریت و زماان بنادی الزم باه  –۲
ها در هر سال. فهرست مککور شامل برنامه زماان بنادی اقادام، روش، میازان و ساایر  همراه میزان و روش واگکاری آن

 ، شود میبازار مشترکار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت  ی ربط تهیه شرایط واگکاری با توجه به وضعیت هر 

 تصویب قیمت موارد واگکاری،  – ۳

تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگکاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق  – ۴
 و تضمینها، شرایط فسن یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرا م در چهارچو  ضوابط و مقررات قانونی 

دیران و متخصصاان در ماوارد واگاکاری از طریاق تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهاای الزم و نحاوه انتخاا  ما – ۵
 مکاکره با رعایت مفاد این قانون، 

یا تعهد خرید سهام موسساات تاأمین سارمایه  نویسی  کیرهتصویب دستورالعمل اجرا ی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد  – ۶
 ها،  متضمن ضوابط  رداخت حق الزحمه آن

  .این قانون( ۳۰تصویب دستورالعمل ماده ) –۷
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قانون اساسی و وظایف ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) شورای عالی اجراء سیاست – فصل هشتم

 آن 

قانون اساسی بارای ایفااء وظاایف محولاه در ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) شورای عالی اجراء سیاست – ۴۱ماده 
  :شود میاین قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل 

 ر یس جمهور یا معاون اول وی به عنوان ر یس شورا،  –۱

 وزیر امور اقتصادی و دارایی )دبیر شورا(،  –۲

  ،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی –۳

 وزیر یا وزراء وزارتخانه های  ی ربط،  –۴

 وزیر دادگستری،  –۵

 وزیر اطالعات،  –۶

 ر یس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  –۷

 کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ر یس  –۸

 دبیر مجمذ تشخیص مصلحت نظام،  –۹

 دادستان کل کشور،  –۱۰

 ر یس سازمان بازرسی کل کشور،  –۱۱

 ر یس دیوان محاسبات کشور،  –۱۲

  ،سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخا  مجلس شورای اسالمی –۱۳

 ر یس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران،  –۱۴
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 ر یس اطاق بازرگانی و صنایذ و معادن ایران،  –۱۵

 ر یس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  –۱۶

سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به  یشانهاد وزیار اماور اقتصاادی و دارایای باا  –۱۷
 ، حکم ر یس جمهور

 ، سازی خصوصیر یس سازمان  –۱۸

 ر یس سازمان بورس و اوراق بهادار  –۱۹

باه تصاویب مای ( ۶تاا )( ۱ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مککور در بنادهای ) نامه آییناین شورا طبق  – ۱تبصره 
  .خواهد بود( ۴۲مشمول تبصره ماده ) نامه آیینرسد و این 

  .شود میدبیرخانه شورا زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل  – ۲تبصره 

قانون اساسی به شرح زیر ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاست – ۴۲ماده 
  :است

 ها و خط مشی های اجرا ی ساالنه،  تبیین سیاست –۱

 قانون اساسی، ( ۴۴های کلی اصل چهل وچهارم ) مقررات مرتبط با سیاستنظارت بر فرآیند اجراء قوانین و  –۲

  ،قانون اساسی( ۴۴های کلی اصل چهل وچهارم ) تبلیغاتی برای اجراء سیاست –های فرهنگی سازماندهی فعالیت –۳

 ن شورا است، ، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجذ تصویب آن ایها دستورالعملها،  نامه آیینتصویب  –۴

قانون اساسی به منظاور ( ۴۴های کلی اصل چهل وچهارم ) تصویب شاخص های اجرا ی برای تحقق اهداف سیاست –۵
 ها،  اعمال نظارت دقیق بر اجراء آن

 تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفو  و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،  –۶

 تبیین نقش سیاستگکاری و هدایت و نظارت دولت،  –۷
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  ،قانون اساسی( ۴۴های کلی اصل چهل وچهارم ) های اجرا ی در اجراء سیاست ایجاد هماهنگی بین دستگاه –۸

 گکاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار  تمهیدات الزم برای تشویق عموم به سرمایه – ۹

  .امور اقتصادی و دارایی ابالغ می نمایدمصوبات این شورا را وزیر  –تبصره 

 تسهیل رقابت و منع انحصار  –فصل نهم 

دولتی، تعاونی و خصوصی مشامول ماواد ایان فصال  ،تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی – ۴۳ماده 
  .هستند

شفاهی و یا عملی( بین اشاخاص  هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم )اعم از کتبی، الکترونیکی، –۴۴ماده 
  :که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است

 ی خرید یا فروش کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم ها قیمتمشخص کردن  –۱

 محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازار  –۲

 تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معامالت همسان به طرفهای تجار  –۳

 ها  ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آن –۴

اد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عارف تجااری باا موضاوع قارارداد موکول کردن انعقاد قرارد –۵
 ارتباطی ندارد 

 تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص  –۶

 محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار  –۷

  .است قانون کاری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابذ قراردادهای میان تشکل های کارگر  –تبصره

  :، ممنوع استشود میاعمال  یل که منجر به اخالل در رقابت  – ۴۵ماده 

  احتکار و استنکاف از معامله – الف
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  .استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کاال یا خدمت موضوع معامله –۱

  .ها با رقیب وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معامالت آن – ۲

و نیز امتناع از ارا ه خدمت به نحوی کاه ایان  خیاره ساازی، اقادام یاا   خیره یا نابود کردن کاال یا امتناع از فروش آن –۳
امتناع منجر به باال رفتن ساختگی قیمت کاال یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یاا باا واساطه انجاام 

  .گیرد

 قیمت گذاری تبعیض آمی –ب 

ه حاکی از تبعایض باین دو یاا چناد طارف معاملاه و یاا تبعایض یی کها قیمتعرضه و یا تقاضای کاال یا خدمت مشابه به 
  .قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد

 تبعیض در شرایط معامله –ج 

  .قا ل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان

  گذاری تهاجمیقیمت  –د 

عرضه کاال یا خدمت به قیمتی  ا ین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی باه دیگاران وارد کناد یاا ماانذ  –۱
  .ورود اشخاص جدید به بازار شود

  .ارا ه هدیه، جایزه، تخفیف یا امتال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود – ۲

  .ی، بر عهده شورای رقابت استتشخیص لطمه جد  –تبصره 

 :اظهارات گمراه کننده – –ه

  :هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که

واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهاد و یاا کااال و  کاال یا خدمت را به صورت غیر –۱
  .یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد

  .یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کندکاالی تجدید ساخت شده  –۲
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وجود خدمات  س از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کاال یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تاداوم  –۳
  .خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد

  .، فریب دهدشود میقیمت کاال یا خدمتی که فروخته یا ارا ه شده است یا  اشخاص را از حیث – ۴

 فروش یا خرید اجباری  –و

  .منوط کردن فروش یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر یا بالعکس – ۱

اال یاا خادمت وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتماام معاملاه باه عرضاه یاا تقاضاای کا –۲
  .دیگری ارتباط داده شود

  .معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مککور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد –۳

 عرضه کاال یا خدمت غیراستاندار –ز 

 عرضه کاال و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعاالم شاده توساط مراجاذ  ی صاالح از جملاه راجاذ باه کااربرد،
  .ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی

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

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگااه و یاا شارکت رقیاب از 
ها یا روش های مشاابه دیگار  ها و یا شرکت شاء اسرار، مداخله در معامالت بنگاهطریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، اف

  .به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد

 سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط –ط 

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

 تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به صورتی غیر متعارف،  – ۱

 تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه،  –۲

 تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،  – ۳
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 در یک فعالیت خاص،  های رقیب ها یا شرکت ایجاد مانذ به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حکف بنگاه – ۴

مشروط کردن قراردادها به  کیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهاایی  – ۵
 نداشته باشد، 

  .ها به صورتی که منجر به اخالل در رقابت شود تملک سرمایه و سهام شرکت – ۶

 محدود کردن قیمت فروش مجدد – ی

  :ه کاال یا خدمت به خریدار به  کیرش شرایط زیرمشروط کردن عرض

  .اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی – ۱

مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کاال یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کاال یا خدمت خریداری  – ۲
  .ا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلیی کند می

 کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص  – ک

برداری غیرمجاز از هرگونه اطالعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفاذ خاود یاا  کسب و بهره – ۱
  .اشخاص ثالث

ها و یا کتمان  قبل از افشاء یا اعالن عمومی آن ،برداری غیرمجاز از اطالعات و تصمیمات مراجذ رسمی بهرهکسب و  –۲
  .ها به نفذ خود یا اشخاص ثالث آن

  .سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفذ خود یا اشخاص ثالث –۳

از نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخاالل هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مج –۴۶ماده 
در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مارتبط و یاا دارای فعالیات مشاابه 

  .باشند

 های دیگار را باه نحاوی تملاک کناد کاه ها یا بنگاه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت – ۴۷ماده 
  .موجب اخالل در رقابت در یک و یا چند بازار گردد

  :موارد زیر از شمول این ماده مستتنی است –تبصره
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تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که باه کاار خریاد و فاروش اوراق بهاادار اشاتغال دارد،  –۱
  .تفاده نشودمادامی که از حق رأی سهام برای اخالل در رقابت سوءاس

های فعال در بازار یک کاال یا یک خدمت  ها و بنگاه دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت –۲
  .ها نشود ها یا بنگاه مشروط بر این که منجر به اعمال حق رأی در این شرکت

روط بر این که حاداکتر ظارف یاک مااه از در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مش –۳
  .، تملک ادامه نیابدکند میتارین تملک، موضوع به اطالع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین 

  :ها در موارد زیر ممنوع است ها یا بنگاه ادغام شرکت –۴۸ماده 

 اعمال شود ( ۴۵) در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مککور در ماده –۱

 هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کاال یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد  –۲

 هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود  –۳

 هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود  –۴

ها باه داناش فنای جاز از طریاق  ها یا دسترسی آن ها و شرکت بنگاهدر مواردی که  یشگیری از توقف فعالیت  – ۱تبصره 
  .این ماده شود، مجاز است( ۴و )( ۳ادغام امکان  کیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای )

  .کند میدامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعالم  – ۲تبصره 

این قانون بر اقدامات خاود از شاورای رقابات ( ۴۸و ) (۴۷)شمول مواد  ها می توانند در مورد ها و شرکت بنگاه – ۴۹ماده 
شورای رقابت مکلف است حداکتر ظرف یک ماه از تارین وصول تقاضا در هر یک از موارد ماککور آن  .کسب تکلیف کنند

الم عدم شمول مواد را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن  یام مطمئن به متقاضی اعالم کند. در صورت اع
این قانون به اقدامات موضوع استعالم یا عدم ارسال  اسن از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات ماککور ( ۴۸و )( ۴۷)

  .شود میصحیح تلقی 

که به عرضه جز ی )خرده فروشی( کاالها یاا خادمات مای  ردازناد، از  قانون نظام صنفیافراد صنفی مشمول  –۵۰ماده 
  .شمول این فصل مستتنی هستند
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ایان قاانون شاود، در ( ۴۸) تا( ۴۴حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد) –۵۱ماده 
  :این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخا  کند

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

منذ طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات منادرج در  ( 
 آن 

و « الاف»ج( ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت موثر نبودن تدابیر موضوع بندهای 
 این ماده «  »

امتیاز دولتی )ریالی، ارزی، اعتباری، معافیات، تخفیاف، تارجیح، اطالعاات یاا مشاابه  هرگونه کمک و اعطاء –۵۲ماده 
  .آن(، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود، ممنوع است

. ترکیب و شرایط انتخاا  شود میتشکیل « شورای رقابت»برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان  –۵۳ماده 
  :اعضاء شورا به شرح زیر است

  ترکیب اعضا –الف 

ی اقتصاادی، برناماه و بودجاه و محاسابات و صانایذ و معاادن از هار ها کمیسیونسه نماینده مجلس از بین اعضای  –۱
 کمیسیون یک نفر به انتخا  مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر 

  قضاییه قوهن عالی کشور به انتخا  و حکم ر یس دو نفر از قضات دیوا – ۲

 دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به  یشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم ر یس جمهور  –۳

 یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به  یشنهاد وزیر دادگستری و حکم ر یس جمهور  –۴

 و تجارت و حکم ر یس جمهور  معدندو صاحبنظر در تجارت به  یشنهاد وزیر صنعت،  –۵

 و تجارت و حکم ر یس جمهور  معدنیک صاحبنظر در صنعت به  یشنهاد وزیر صنعت،  –۶

 یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به  یشنهاد ر یس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم ر یس جمهور  –۷
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 صص امور مالی به  یشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم ر یس جمهور یک متخ –۸

 یک نفر به انتخا  اطاق بازرگانی و صنایذ و معادن ایران  –۹

 یک نفر به انتخا  اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران  –۱۰

به  یشنهاد اعضااء و باا حکام ر ایس   (۳نظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند ) ر یس شورا از بین صاحب – ۱تبصره 
  .شود میجمهور منصو  

  .شود مینایب ر یس از بین اعضاء شورا به  یشنهاد اعضاء و با حکم ر یس شورا منصو   – ۲تبصره 

 شرایط انتخا  اعضا  –  

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران،  –۱

 دارا بودن حداقل چهل سال سن،  –۲

دارا بودن مادرک دکتارای معتبار بارای اعضااء صااحبنظر اقتصاادی و حقوقادان و حاداقل مادرک کارشناسای بارای  –۳
 صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی، 

و یاا محکومیات قطعای باه ورشکساتگی باه  میقانون مجاازات اساالمکرر ( ۶۲نداشتن محکومیتهای موضوع ماده) –۴
 تقصیر یا به تقلب، 

 دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،  –۵

قاانون رسایدگی باه تخلفاات اداری )مصاو  ( ۹به باال موضوع مااده )« د»نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند  –۶
۱۳۷۲/۹/۷   

  .فراد مانذ انتخا  نخواهد بودبه استتناء قاضی، بازنشسته بودن ا – تبصره

های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالاب  به منظور انجام امور کارشناسی و اجرا ی و فعالیت –۵۴ماده 
که تشکیالت آن باه  یشانهاد وزارت اماور اقتصاادی و  شود میموسسه ای دولتی مستقل زیر نظر ر یس جمهور تشکیل 

. تغییرات بعدی تشکیالت مرکز ملی رقابت با  یشنهاد شورای رقابت و تأییاد شود میدارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین 
  .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود
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  .ملی رقابت نیز می باشد ر یس شورای رقابت، ر یس مرکز –۱تبصره 

ها  در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و  یمانی وزارتخانه ها و دساتگاه –۲تبصره 
  .و موسسات دولتی است

و دارایی به  تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به  یشنهاد وزارت امور اقتصادی نامه آیین –۳تبصره 
  .تصویب هیأت وزیران می رسد

  :دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است –۵۵ماده 

دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصا  مجادد آناان بارای عضاو قاضای دو دوره و  –۱
  .دیگر مجاز خواهد بودبرای سایر اعضاء یک دوره 

  .، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بودشوند میدوره تصدی کسانی که به دالیلی جانشین اعضاء شورا  –۲

  .برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی است قضاییه قوهاعطاء مأموریت به کارمندان دولت و  –۳

قابت به صورت تمام وقت است. افراد مککور نمی توانند همزمان شغل و یا مساوولیت اشتغال ر یس و اعضاء شورای ر  –۴
  .خصوصی یا تعاونی داشته باشند ،دیگری در بخش عمومی

اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در صورتی که حداکتر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء ماککور در  – تبصره
  .این قانون از شمول این بند مستتنی هستند( ۵۳ماده) ،بند)الف( (۱۰) و(۹) ،(۸اجزاء)

و نیز کارمندان مرکز ملای  قضاییه قوهبه تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب ر یس  –۵
، طباق مقاررات قضاییه قوهرقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب ر یس 

 ی انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد ها دادگاهقانونی در دادسراها و 

  :تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقالل آن به شرح زیر است –۵۶ماده 

 :هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان برخالف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر  –۱

 ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا  –الف 

 این قانون ( ۵۳ماده )«  »بند « ۵»و « ۳»محکومیتهای مککور در جزءهای  –  
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 این قانون ( ۷۶و )( ۷۵محکومیت قطعی به دلیل سوء استفاده از مقررات مواد ) –ج 

 از دست دادن اهلیت استیفاء  –د 

بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکتریت اعضاء  غیبت غیرموجه – –ه
 شورای رقابت 

باه ( ۷۶و )( ۷۵ایان قاانون و تخطای از مقاررات موضاوع ماواد )( ۶۸مااده ).نقض تکاالیف و محادودیتهای موضاوع –و 
 تشخیص اکتریت اعضاء شورای رقابت 

وطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مککور گیری دا در صورت کناره –۲
در فوق، مراتب همراه با دالیل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط ر یس شورا یاا نایاب ر ایس وی باه مرجاذ 

حاداکتر ظارف یاک مااه از . مرجذ مزبور مکلاف اسات شود میانتصا  کننده عضو، جهت انتصا  عضو جانشین اعالم 
  .این قانون، عضو جانشین را انتخا  و به شورای رقابت معرفی کند( ۵۳تارین وصول تقاضا، در چهارچو  ماده )

اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخا  تصمیمات در چهارچو  وظایف قانونی و یاا اظهااراتی کاه باه اساتناد  –۳
  .داد ، تحت تعقیب قرارکنند میقانون 

 .شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقالل کامل برخوردار است –۴

جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست ر ایس و در غیاا  او نایاب ر ایس رسامیت خواهاد داشات.  –۵۷ماده 
ج رأی کمتار نباشاد معتبار خواهاد باود و تصمیمات شورا با رأی اکتریات اعضاای صااحب رأی مشاروط بار آن کاه از  ان

این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیاز در ( ۶۱ماده ).تصمیمات شورا درخصوص
  .آن متبت باشد

 :عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد –۵۸ماده 

تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و معافیتهای موضوع ایان قاانون و اتخاا  تصامیم در ماورد ایان معافیتهاا در  –۱
 خصوص امور موردی مندرج در این قانون 

  (۴۸)  تا( ۴۴ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها وخدمات مرتبط با مواد ) –۲

 ی داخلی شورا ها دستورالعملی الزم به منظور اجراء این فصل و ها دستورالعملتدوین و ابالغ راهنماها و  –۳
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 ارا ه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز  – ۴

تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در هر مورد باا رعایات  – ۵
 مقررات مربوط 

رقابت می تواند در حوزه کاال یا خدمتی خاص کاه باازار آن مصاداق انحصاار طبیعای اسات،  یشانهاد شورای  –۵۹ماده 
تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارا ه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمای خاود در 

 .حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگکار نماید

. شارایط شاود میهادهای تنظیم کننده بخشی به  یشنهاد شورای رقابت با تصویب هیاأت وزیاران تعیاین ترکیب اعضاء ن
هاا در حیطاه وظاایف و اختیاارات  ایان قاانون اسات و اعضااء آن( ۵۳مااده) « »انتخا  اعضاء این نهادها، مطابق بند 

 .قابت را برعهده دارندی  یش بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای ر ها مسئولیتتفویض شده، 

کننده بخشی نمی تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تساهیل رقابات  در هر حال هیچ نهاد تنظیم
  .کند میتصمیمی بگیرد یا اقدا

 :اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است –۶۰ماده 

 بازرس –الف 

هاای طارح شاده،  د بارای رسایدگی باه دعااوی و  رونادههاای خاو اجراء وظایف و مأموریتشورای رقابت اختیار دارد در 
ها و نیز جواز بازرسی  ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آن ها و شرکت بنگاه

شارکت در جلساات مجاامذ عماومی و جماذ  .صادر کنادهای اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر و سایر اوراق را  از فعالیت
  .آوری اطالعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است

 تحقیق –ب 

شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضاوعات مارتبط 
 :نون و شکایات را انجام دهدبا این قا

 احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او  –۱

 ها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود  احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آن –۲
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 کاغکی یا الکترونیکای( مارتبط باا رویاه هاای ضاددرخواست گزارش، اطالعات، مدارک، مستندات و سوابق )اعم از  –۳
 رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی 

 دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی  –۴

سب ماورد شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد ح –۱تبصره 
)از باین قضاات باا حاداقل ده  قضااییه قوهاز یکی از قضات عضو شورا یا یکی از  نج قاضی که بدین منظور توسط ر ایس 

، درخواست کند. قاضی موظف است حداکتر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجاام شوند میسال سابقه( انتخا  و معرفی 
 .تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است

شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصای و اشاخاص متخصاص حقیقای و حقاوقی کاه  – ۲تبصره 
  .اند، ارجاع کند ین خاص تشکیل و احراز صالحیت شدهطبق قوان

 هرگاه شورا  س از وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم احراز کند کاه یاک یاا چناد ماورد از رویاه هاای ضاد –۶۱ماده 
این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یاک یاا چناد تصامیم ( ۴۸تا )( ۴۴)موضوع موادرقابتی 

 :زیر را بگیرد

 این قانون ( ۴۸تا )( ۴۴دستور به فسن هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضدرقابتی موضوع مواد ) –۱

 رتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی مورد نظر دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های م –۲

 رقابتی یا عدم تکرار آن  دستور به توقف هر رویه ضد –۳

 عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار  رسانی اطالع –۴

 .این قانون انتخا  شده اند( ۴۶دستور به عزل مدیرانی که برخالف مقررات ماده ) –۵

 .این قانون حاصل شده است( ۴۷ها که برخالف ماده ) ها یا شرکت سرمایه بنگاهدستور به واگکاری سهام یا  –۶

این قانون انجاام شاده و یاا الازام باه ( ۴۸الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماده ) – ۷
 .های ادغام شده تجزیه شرکت
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( ۴۸تاا )( ۴۴که از طریق ارتکا  رویه های ضدرقابتی موضاوع ماواد ) دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی – ۸
 .این قانون تحصیل شده است از طریق مراجذ  ی صالح قضا ی

 دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص  –۹

ها یا ارا اه  یشانهاد الزم  ومی یا هیأت مدیره شرکتدستور به اصالح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامذ عم –۱۰
 ها و موسسات بخش عمومی  به دولت درخصوص اصالح اساسنامه های شرکت

 ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری  ها و شرکت الزام بنگاه –۱۱

ریاال، در صاورت  (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریاال تاا یاک میلیاارد( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰تعیین جریمه نقدی از ده میلیاون ) –۱۲
 .این قانون( ۴۵نقض ممنوعیتهای ماده )

مربوط به تعیین میزان جرا م نقدی متناسب با عمل ارتکابی به  یشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصاادی  نامه آیین
 .و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد معدنو دارایی، صنعت، 

شورای رقابت تنها مرجذ رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است رأسار و یاا براسااس شاکایت هار  –۶۲ماده 
شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، ساازمان بازرسای کال 

ت، تشکل های صانفی، انجمان هاای حمایات از ها و نهادهای وابسته به دول کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازم ن
های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصاوص رویاه هاای ضادرقابتی را آغااز و در  حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازم ن

 .این قانون تصمیم بگیرد( ۶۱چهارچو  ماده )

غ نمایاد. طارفین مای شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را باه طارفین اباال
 .توانند شخصار در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا الیحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند

تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجاب اخاالل در رقابات باشاد مطاابق مقاررات ایان  – تبصره
با کمیته ای مرکب از یکی از اعضااء شاورای رقابات باه  قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختالف، حل اختالف

قانون نظام صنفی و یاک نفار باه انتخاا   (۵۳) انتخا  ر یس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده
وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکتریت اعضاء ایان هیاأت قطعای اسات. محال اساتقرار کمیتاه، در وزارت دادگساتری 

 .بودخواهد 
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، ظرف بیست روز از تارین ابالغ به  ی نفاذ قابال تجدیادنظر در (۶۱تصمیمات شورای رقابت به موجب ماده ) –۶۳ماده 
در صاورت  .این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد باود( ۶۴هیأت تجدیدنظر موضوع ماده )

رت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصامیمات عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صو
 .قطعی است

در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عماومی داشاته باشاد،  اس از قطعیات بایاد باه هزیناه  – تبصره
 .محکوم علیه در یکی از جراید کتیراالنتشار منتشر شود

شرایط انتخاا  و نحاوه تصامیم گیاری در ایان هیاأت باه شارح زیار محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر،  – ۶۴ماده 
 :است

  شود میهیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل  –۱

  قضاییه قوهسه قاضی دیوان عالی کشور به انتخا  و حکم ر یس  –الف 

 دو صاحبنظر اقتصادی به  یشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم ر یس جمهور  –  

و تجاارت و حکام ر ایس  معادنهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به  یشنهاد وزیار صانعت،  دو صاحبنظر در فعالیت –ج 
 جمهور 

تبط باشند. ساایر شارایط انتخاا  اعضااء و اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای  انزده سال سابقه کار مفید و مر  –۲
همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضاوابط 

ایان قاانون  کار ( ۵۶و )( ۵۵و ماواد ) (۵۳)ماده «  »استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند 
 .شده است

 .نحوه تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است –۳

تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکتریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده  –الف 
 .این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد( ۶۱)

ر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشاخاص حقیقای و حقاوقی متخصاص هیأت تجدیدنظر می تواند، ام –  
 .که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیت شده اند، ارجاع کند
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هیأت تجدیدنظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عینار تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصاالح کناد یاا مساتقالر  –ج 
 .تصمیم دیگری بگیرد

 .تصمیمات هیأت تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و الزم االجراءخواهد بود –د 

هاا بناا باه  هیأت تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آن –۴
سیدگی باه  روناده مطروحاه تشخیص خود می توانند حضورار یا با ارا ه الیحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه ر 

 .اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در  رونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت

این قانون  س از ابالغ به  ی نفذ قابل اجراء اسات ( ۶۱)ماده « ۱۲»بند .تصمیمات شورای رقابت جز در مورد –۶۵ماده 
 .مانذ اجراء نخواهد شد( ۶۳به موجب ماده )و تجدید نظرخواهی  ی نفذ 

در هر صورت  ی نفذ می تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا  س از آن تا زمان تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر، توقاف 
اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فورار باه تقاضاا رسایدگی کارده و مای تواناد باا أخاک تاأمین یاا 

 .مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کندتضمین 

اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مککور در این قانون، می توانند حداکتر ظارف  –۶۶ماده 
ور یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضادرقابتی، باه منظا

دادخواسات بدهناد. دادگااه ضامن رعایات مقاررات ایان قاانون در صاورتی باه  دار صاالحیتجبران خساارت باه دادگااه 
که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیادنظر را باه دادخواسات ماککور  کند میدادخواست رسیدگی 

 . یوست کرده باشد

در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیادنظر جنباه عماومی داشاته و  اس از قطعیات از طریاق  – تبصره
، اشخاص ثالث  ی نفذ می توانند باا أخاک گاواهی از شاورای رقابات مبنای بار شامول شود میجراید کتیراالنتشار منتشر 

صدور حکم به جبران خسارت، مناوط باه ارا اه  .بدهند دار صالحیتها، دادخواست خود را به دادگاه  تصمیم مککور بر آن
گواهی مککور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قارار اناطاه، تاا اعاالم 

ی موضوع ایان تبصاره خاارج از نوبات ها درخواست اسن شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به 
 .خواهد بود

 دار صاالحیتشورای رقابت می تواند در کلیه جرا م موضوع این قانون سمت شااکی داشاته باشاد و از دادگااه  –۶۷اده م
 .برای جبران خسارت وارد شده به منافذ عمومی درخواست رسیدگی کند
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شارح زیار تکالیف و محدودیت های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکناان مرکاز ملای رقابات باه  –۶۸ماده 
  :است

هاای عماومی و  قانون آ ین دادرسی دادگااه( ۹۱ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده ) –۱
 انقال  در امور مدنی

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخا  شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیات از تکلیفای 
  .قانونی خواهد بودبرای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر 

چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یاا هیاأت تجدیادنظر از شارکت در جلساات  – تبصره
شورا و تصمیم گیری منذ شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجذ معرفی کننده عضو مزبور، درخواسات معرفای 

 .کند مین موضوع عضو جایگزین را برای رسیدگی به ای

 وظیفه حفظ اطالعات داخل –۲

اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکناان مرکاز ملای رقابات و هار شخصای کاه قابالر در ایان سامتها 
ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفاه یاا باه ایان  ها، شرکت مشغول به کار بوده است، نباید اطالعات داخلی بنگاه

  .ها اطالع یافته اند، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفذ خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند آن مناسبت از

 مممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخا  تصمی – ۳

اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاا  تصامیم، درخصاوص تخلفاات 
 .یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند ها ها، شرکت بنگاه

ی مارتبط باا ایان ها دساتورالعملهاا و  نامه آیینشورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط،  –۶۹ماده 
 .فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند

تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توساط واحاد اجاراء احکاام مادنی دادگساتری  –۷۰ماده 
 .شود میاجراء 

اجرا ی موضوع این فصل از جملاه نحاوه بازرسای، تحقیاق، ثبات اساتعالمات و وصاول شاکایات باه  نامه آیین –۷۱ماده 
 .یأت وزیران می رسد یشنهاد شورای رقابت حداکتر ظرف مدت شش ماه به تصویب ه
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هر کس برای أخک گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعام از  –۷۲ماده 
مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خالف واقذ کناد و یاا از ارا اه اطالعاات و اساناد و مادارکی کاه مای تواناد در نتیجاه 

یدنظر موثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که باه شاورای رقابات، هیاأت تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجد
تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خالف واقذ تسلیم کند یا اطالعات، مدارک و اسناد مارتبط باا رویاه 

ر دهد یا تحریف کند، باه حابس ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغیی های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آن
 ریااال تااا یکصااد میلیااون( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰تعزیااری از سااه ماااه تااا یااک سااال یااا بااه جاازای نقاادی از ده میلیااون )

 .ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

چنانچه ارا ه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خالف واقذ یا جعلی منجر به أخک گواهی یا مجوزهای مککور در ایان فصال 
شده باشد، دادگاه عالوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای  ی نفذ، حسب مورد حکم باه ابطاال گاواهی یاا 

 .کند میمجوز مزبور صادر 

یا خبره یا صاحبنظری که شاهادت یاا اظهاارنظر او برابار مقاررات ایان فصال درخواسات شاود و  هر کارشناس –۷۳ماده 
برخالف واقذ شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر موثر واقذ شود، به حبس تعزیری از یک تاا 

ریاال یاا هار دو ( ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریاال تاا سیصادمیلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیاون)
 .مجازات محکوم خواهد شد

 .ی فوق، شهادت کک  مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی نیز می باشدها مجازاتعالوه بر  – تبصره

هاا  ها و یاا مادیران یاا صااحبان آن ها یا شارکت هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاه –۷۴ماده 
شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که  س از رسیدگی ثابت شود واهی بوده اسات، عاالوه بار  شکایتی به

محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خساارت وارده یاا هار دو مجاازات 
 .محکوم خواهد شد

ها و یا ساایر اشاخاص شاده  ها، بنگاه اطالعات داخلی شرکت هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ –۷۵ماده 
است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطالعات به نفذ خود یا اشخاص دیگر بهره بگیارد، حساب ماورد باه حابس 

ریااال تااا چهارصااد میلیااون  (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تعزیااری از شااش ماااه تااا دو سااال یااا جاازای نقاادی از چهاال میلیااون
 .ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطالعات محکوم خواهد شد( ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک  –۷۶ماده 
ها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون بارای ضاربه زدن  ها و اشخاص طرف قرارداد آن از حقوق بگیران آن
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ی سوء اساتفاده کناد، عاالوه بار جباران خساارات باه به منافذ مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوق
ریااال تااا  انصااد میلیااون ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰حاابس تعزیااری از سااه تااا  اانج سااال یااا جاازاء نقاادی از  نجاااه میلیااون )

 .یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد یالر  (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

و مرتکاب  شاود میاین قانون تخلف انتظامی محساو  ( ۶۸) ماده« ۳»و « ۲»، «۱»نقض هر یک از بندهای  –۷۷ماده 
محاکماه خواهاد ( ۵۵مااده )« ۵»ی مککور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجذ مککور در بند ها مجازاتعالوه بر 

 .شد

هر کس که به هر شکلی مانذ از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جازای  –۷۸ماده 
ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا بیست میلیون ) (۵.۰۰۰.۰۰۰)نقدی از  نج میلیون 

  .ای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شبه جزریال ( ۱.۰۰۰.۰۰۰مانذ تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون )

 :مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است –۷۹ماده 

هاا در زماان ارتکاا   در صورت ارتکا  هر یک از جرا م موضوع مواد این فصل توسط اشاخاص حقاوقی، مادیران آن –۱
 حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد 

چنانچه ارتکا  جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیارد، عاالوه  –۲
 ، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت شود می( ۱بر آنچه که مشمول بند )

ثابت کند که جرم بدون اطالع آنان انجام گرفتاه یاا آناان  چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی –۳
همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکا  آن به کار برده اند یا بالفاصاله  اس از اطاالع از وقاوع جارم آن را باه شاورای 

 .ت مربوط به آن عمل معاف خواهد شدرقابت یا مراجذ  ی صالح اعالم کرده اند، از مجازا

رد لزوم جبران خسارت، در صاورت  ایش بینای ایان امار در اساسانامه یاا دخالات اشاخاص در ایان امار در موا –تبصره 
 .اشخاص حقوقی متضامنار با افراد مککور در این ماده مسوول خواهند بود

 .مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه  ی صالح است –۸۰ماده 

ی سنگین تاری در قاوانین دیگار  ایش بینای شاده ها مجازاتچنانچه درخصوص جرا م مککور در این فصل،  –۸۱ماده 
 .ی سنگین تر اعمال خواهد شدها مجازاتباشد، 
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مطاابق مقاررات جااری و  ،این فصل در دادسراها و دادگاههاای عماومی( ۷۸تا )( ۷۲به جرا م موضوع مواد ) –۸۲ماده 
 .شود میمقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی 

در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابات، هیاأت تجدیادنظر و مرکاز ملای  –۸۳ماده 
 .رقابت هستند

اخص بهاای کاالهاا و خادمات مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شا –۸۴ماده 
، باا  یشانهاد شاورای رقابات و شاود میمصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باه طاور رسامی اعاالم 

 .شود میتصویب هیأت وزیران تعدیل 

 مواد متفرقه  –فصل دهم 

مسوول اجراء صحیح و باه موقاذ این قانون، ( ۸۶های اجرا ی موضوع ماده ) باالترین مقام هر یک از دستگاه –۸۵ماده 
ها در این قانون می باشد و موظف است گزارش  یشرفت کار را هر سه ماه یک بار باه شاورای  تکالیف مقرر شده برای آن

قانون اساسی ارا ه نماید. در صاورت تاأخیر یاا تعلال یاا توقاف در ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) عالی اجراء سیاست
در این قانون باالترین مقام دستگاه موظف است حداکتر ظرف یک هفتاه فارد خااطی را باه  انجام وظایف مشخص شده

قاانون ( ۹بندهای )ج( تا )ط( مااده).هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است  س از رسیدگی و احراز تخلف
تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، 

قانون باشد دولت موظف است حداکتر ظرف دو ماه  اس از تشاخیص، الیحاه اصاالح قاانون را باا قیاد یاک فوریات باه 
 .مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید

می کشاور قانون محاسبات عمو( ۴های دولتی موضوع ماده ) کلیه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکت –۸۶ماده 
و همچنین کلیه دستگاه های اجرا ی، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولات کاه  ۱۳۶۶/۶/۱مصو  

هاا اسات، از جملاه شارکت ملای نفات ایاران و  ها مستلزم  کر نام یا تصریح نام آن شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن
های تابعاه آن، ساازمان گساترش و  بساته باه وزارت نفات و شارکتهای وا های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت شرکت

های تابعاه  های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایذ معادنی ایاران و شارکت نوسازی صنایذ ایران و شرکت
متعلاق باه  های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیذ کاال و همچنین سهام آن، سازمان در حال تصفیه صنایذ ملی ایران و شرکت

هایی که تابذ قانون خاص می باشاند و  های غیردولتی و شرکت های فوق الککر در شرکت ها و شرکت ها، سازم ن دستگاه
 .های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود ها و موسسات اعتباری در فعالیت بانک
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های مورد نیاز ایان قاانون کاه مرجاذ تهیاه آن مشاخص نشاده اسات باا  یشانهاد وزارت اماور  نامه آیینکلیه  – ۸۷ماده 
های موضوع فصل سوم  نامه آییناقتصادی و دارایی حداکتر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

ارت اماور اقتصاادی و دارایای ها مشخص نشده باشد به  یشنهاد وزارت تعاون با همکاری وز  این قانون که مرجذ تهیه آن
  .تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک  –۸۸ماده 
  .منتشر نمایدمواد و تبصره ها به مجمذ تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسالمی ارا ه و برای اطالع عموم 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ( ۱۶۱این قانون از شمول ماده ) – ۸۹ماده 
  .مستتنی است ایران

هاای  هاای مشامول واگاکاری و یاا ساایر بنگاه چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کاالها یا خادمات بنگاه – ۹۰ماده 
قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از 

هاا باه ساازمان اماور  شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابذ دولت در سال اجراء  رداخت کناد و یاا از بادهی ایان بنگاه
 .مالیاتی کسر نماید

هاای  به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشاارکت و مساوولیت  اکیری بخاش غیردولتای در فعالیت – ۹۱ماده 
 :اقتصادی

ی اقتصادی نظر مشورتی فعاالن ها طرحی مجلس شورای اسالمی می توانند در بررسی لوایح و ها کمیسیونکلیه  –الف 
 .اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند

ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خاود، نظار  ، هیأتها ونکمیسیکلیه  –ب 
 .فعاالن اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند

دولت موظف است عضویت ر یس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایذ و معادن ایران و اطااق تعااون در شاوراهای تصامیم 
های مربوطه رسمیت بخشد. از ایان  اس ر ایس اطااق بازرگاانی و  نامه آیینز طریق اصالح قانون یا گیری اقتصادی را ا

صنایذ و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیاأت امنااء حساا   خیاره 
خاارجی( و هیاأت عاالی واگاکاری گکاری  گکاری خاارجی )موضاوع قاانون جلاب و حمایات سارمایه ارزی، هیأت سارمایه

 .شود می( اضافه قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران)موضوع 
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موظف است با تشویق ارجاع  رونده های اقتصادی به داوری، در داوری این گونه  روناده هاا و همچناین  قضاییه قوه –ج 
 .تی نهایت استفاده را به عمل آوردبازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردول

انونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و اطاق بازرگانی و صنایذ و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش ق –د 
کار الزم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعاالن اقتصادی را فراهم نماوده و باا کماک 
به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مساا ل اقتصاادی  یشانهادهای کارشناساانه الزم را 

های کلای اصال چهال  ایان راساتا، اطاقهاا موظفناد باا تأسایس واحاد  اایش و  یگیاری اجاراء سیاساتارا ه نمایناد. در 
های کلای اصال چهال و چهاارم  ی منظم الزم را به شورای عاالی اجاراء سیاساتها گزارش، قانون اساسی( ۴۴وچهارم)

 «کارآفرینی و رفذ موانذ کسب و کارایجاد فضای مساعد »قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین  یش نویس قانون ( ۴۴)
 .را تهیه و ارا ه کنند

و مادام که در قوانین بعدی نسن و یا  گردد میاز تارین تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسن  –۹۲ماده 
 .اصالح مواد و مقررات این قانون صریحار و با  کر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود

تبصره در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد  ۹۰ماده و  ۹۲قانون فوق مشتمل بر 
از ساوی مجماذ تشاخیص مصالحت نظاام موافاق باا  ۱۳۸۷/۳/۲۵ای اسالمی تصویب و در تاارین و شش مجلس شور 

 .مصلحت نظام تشخیص داده شد

 ر یس مجلس شورای اسالمیا  علی الریجانی

   

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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