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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  دولت جمهوري اسالمي ايران گذاري بين قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه
  ١   امور اقتصادي و داراييوزارت  ٣/٤/١٣٩٨  و دولت جمهوري چك

هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اجراي سياست) ٢١(و ماده ) ٦(ماده ) ٥(نون اصالح بند قا
  ٤   امور اقتصادي و داراييوزارت  ٢٨/٣/١٣٩٨   ي قانون اساس)٤٤(

  ٦  قوه قضائيه  ٢٢/٤/١٣٩٨   اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي نامه آيين

  ٩/٤/١٣٩٨    کل کشور١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٩(صره  تبيينامه اجرانييآ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٦  

  
  
  
  

  ٢٥/٤/١٣٩٨                                                                     ٣٣٣٦٦/٣٧٦رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در اجراي اصل يكصد و  ٧/١١/١٣٩٦ مورخ ٤٠٦٢٧١/٥٤٩٧٠عطف به نامه شماره 

ون موافقتنامه تشويق و قانايران اسالمي اساسي جمهوري قانون) ١٢٣(سوم بيست و
 گذاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري چك حمايت متقابل از سرمايه

تصويب در جلسه علني  شوراي اسالمي تقديم شده بود، با مجلسبا عنوان اليحه به  كه
  .شود  تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي و ٣/٤/١٣٩٨ مورخدوشنبهروز 

  جلس شوراي اسالمي ـ علي الريجانيرئيس م
  

  ٢٦/٤/١٣٩٨                                                                            ٤٩٨١٧رهشما
   امور اقتصادي و داراييوزارت

 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست
گذاري بين دولت جمهوري  حمايت متقابل از سرمايهقانون موافقتنامه تشويق و «

كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم تيرماه » اسالمي ايران و دولت جمهوري چك
 ١٩/٤/١٣٩٨يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 ٢٥/٤/١٣٩٨ مورخ ٣٣٣٦٦/٣٧٦به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 
  .گردد مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي

با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 
  .باشد موافقتنامه مي) ١٧(اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده 

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني

 گذاري بين  حمايت متقابل از سرمايهقانون موافقتنامه تشويق و
  دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري چك

گذاري بين دولت  موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ـ واحده ماده
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري چك مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده 

  .شود داده ميشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن  به
و يكصد و ) ١٢٥(، يكصد و بيست و پنجم )٧٧(رعايت اصول هفتاد و هفتم   ـتبصره
  .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است) ١٣٩(سي و نهم

  
   الرحمن الرحيم اهللابسم

  
  گذاري موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه

  ي اسالمي ايران و دولت جمهوري چكدولت جمهور  بين
  :مقدمه

طرفهاي « كه از اين پس  چکي جمهوردولت  وراني اياسالمدولت جمهوري 
  شوند،  ناميده مي»متعاهد

  مين منافع هر دو دولت، أهاي اقتصادي در جهت ت مندي به تحكيم همكاري هبا عالق
گذاري و نيز  امر سرمايهكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در  هبا هدف ب

  هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، گذاري ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه
  هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،  گذاري ييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهأبا ت

ش يافقتنامه سبب افزان موي در ايگذار هيت متقابل از سرمايق و حماينکه تشوي از ايبا آگاه
گردد و  يدار هر دو دولت مي و توسعه پاي اقتصادينه، توانمندين زميابتكارهاي كسب و كار در ا

ل يباشند، و با تما ي شرکتها ميت اجتماعيب اصول مسؤوليمند به ترغ ن بستر، عالقهيدر ا
ست و با ارتقاي يط زيت و محيت از سالمت، امني که با حماينحو ن اهداف بهي به ايابيدست به

  :شرح زير توافق نمودند به مربوط به کار سازگار باشد، يکننده و استانداردها ت از مصرفيحما

 ١٣٩٨ماه تير سي و يكم شنبهدو
 

  ٢١٦٥٦ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٧٩( 
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  تعاريفـ ١ماده
  :بود شرح زير خواهد بهدر آن كار رفته  ه معاني اصطالحات ب،از نظر اين موافقتنامه

موارد زير است عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله » گذاري سرمايه«اصطالح ـ ١
گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف  كه توسط سرمايه

، كار گرفته شود هب) شود پذير خوانده مي كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه(متعاهد ديگر 
ر منابع، يا سايه ي مانند تعهد سرماييها يژگي، از جمله ويگذار هيک سرماي يها يژگيکه و

  :ن را دارا باشديک دوره معيو ) سکير( رش خطريا سود، پذيده ي فاينيب شيپ
  ،اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها) الف
  ،سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها) ب
   ،پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول) پ
 ،دت محدودحق اختراع با محقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، ) ت

و  حسن شهرت تجاري ،هاي صنعتي، عالئم و اسامي تجاري، دانش فني طرحها يا نمونه
  ،يگذار هي مرتبط با سرماياسرار تجار
  .برداري از منابع طبيعي حق اكتشاف، استخراج يا بهره) ث

 نکهيشوند، مشروط به ا ي ميگذار هيها سرما يي که دارايل در شکليا تبدير ييهرگونه تغ
عنوان  ت آنها بهيب شده باشد، در ماهيزبان تصويتدار طرف متعاهد مي مقام صالحتوسط
  .ر نخواهد داشتي تأثيگذار هيسرما

 موافقتنامه عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين» گذاران سرمايه«اصطالح ـ ٢
  :  كنندگذاري سرمايه ديگر متعاهد قلمرو طرف در

قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف موجب  اشخاص حقيقي كه به) الف
  .پذير را دارا نباشند شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه همتعاهد ب
موجب قوانين همان طرف  اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به) ب
هاي آنها در قلمرو طرف متعاهد   مركز اصلي فعاليتوسيس شده و مركز اداره أمتعاهد ت

  .بور قرار داشته باشدمز
گذاري  طور قانوني از سرمايه هبه معني وجوهي است كه ب »عوايد« اصطالحـ ٣

  . االمتياز گذاري، سود سهام، كارمزد و حق حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه
به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صالحيت » قلمرو«اصطالح ـ ٤

  . شود دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز مي  متعاهد قرارهر يك از طرفهاي
  گذاري تشويق سرمايهـ ٢ماده 
گذاري در قلمرو طرف متعاهد  هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايهـ ١

  .ديگر تشويق خواهد كرد
هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را ـ ٢

  .گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد هت جلب سرمايهج
  پذيرشـ ٣ماده

  قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرشطبقهريك ازطرفهاي متعاهد ـ ١
 اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام يها گذاري سرمايه

  . خواهد كرد
گذاري، كليه مجوزهايي را كه  د پس از پذيرش سرمايههر يك از طرفهاي متعاهـ ٢

 .  خواهد كردءگذاري مزبور الزم است اعطا جهت تحقق سرمايهخود طبق قوانين و مقررات 
 كه به تصويب  خواهد شد اعمالهايي گذاري مورد سرمايه درفقط اين موافقتنامه ـ ٣

 صالحيتدار جمهوري مرجع. ده باشديرسپذير  مرجع صالحيتدار طرف متعاهد سرمايه
مرجع  گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است يا هر اسالمي ايران سازمان سرمايه
  .دديگري كه جايگزين آن شو

  گذاري حمايت از سرمايهـ ٤ماده
گر يگذاران طرف متعاهد د هي سرمايها يگذار هيطرف متعاهد نسبت به سرما هرـ ١
ت کامل يت و امني رفتار منصفانه و حما آنها،يها يگذار هيگذاران در رابطه با سرما هيو سرما

 .اعمال خواهد کرد) ٤ (تا) ٢ (ي بندهاطبقرا 
 ممکن است محقق ي، تنها در صورت)١(بند موضوع تعهد رفتار منصفانه  نقضـ ٢

  :ر شودي موارد زموجب از اقدامات ياا مجموعهياقدام شود که 
  ،يا اداري ي، مدنيفري کيها يدگياستنکاف از احقاق حق در رس) الف
 يها يدگيت در رسين شفافيادي نقض بن از جمله،يند قانونين فرآيادينقض بن) ب

  ،يا اداري يقضائ
  ، رفتار خودسرانه آشکار) پ
ر شکل، يي، استفاده، تغيت، نگهداريت، فعاليري در مورد مدض هدفمنديتبع) ت

  اير،  مزبويها يگذار هي سرمايا واگذاري، فروش يبردار بهره
ربط طرف  گذار توسط مقام ذي هيشده به سرما ژه دادهينقض تعهدات مکتوب و) ث

  . ريپذ هيمتعاهد سرما

 تعهدات طرف متعاهد در يت کامل به معنيت و امني حما،شترينان بي اطميبراـ ٣
  . باشد يها م يگذار هيگذاران و سرما هي سرمايکيزيت فيامنبا رابطه 
 يالملل نيک موافقتنامه بيا ين موافقتنامه ي از ايگريد مفادنکه نقض ين اييتعـ ٤
  .باشد ين ماده نمينقض ااحراز  ي، به معن استرفتهي صورت پذجداگانه
  الوداد کاملهملل  و رفتار يرفتار مل ـ ٥هماد
گذاران  هيسرماد يها و عوا يگذار هيبه سرما نسبت  در قلمرو خودطرف متعاهد هرـ ١

 و يگذار هيسرمابه  نسبت مشابهط ي را اعمال خواهد کرد که در شرايگر رفتاريطرف متعاهد د
گذاران هر کشور ثالث در قلمرو  هيد سرماي و عوايگذار هيا سرماي خود گذاران هيد سرمايعوا

  .خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر
 را اعمال ياررفت گريگذاران طرف متعاهد د هينسبت به سرما هر طرف متعاهدـ ٢

کشور هر گذاران  هيا سرمايخود گذاران  هي نسبت به سرمامشابهط يخواهد کرد که در شرا
 در  آنهايها يگذار هيفروش سرماا ي يمند  حفظ، استفاده، بهرهت،يريثالث در رابطه با مد

 .؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدترنامساعدتر نباشد، قلمرو خود
فات حل و يشامل تشر) ٢(و ) ١ (يموضوع بندها» رفتار«شتر، ينان بي اطميبراـ ٣

 يگذار هي سرمايها مانير پيشده در سا ينيب شيگذار با دولت پ هيفصل اختالف سرما
 . شود يگر نمي دي تجاريها  و موافقتنامهيالملل نيب

ا يموافقتنامه دوجانبه موجب هر  بهرفتار در مورد ) ٢(و ) ١ (يتعهد موضوع بندهاـ ٤
ا يده ين موافقتنامه به امضاء رسي شدن اءاالجرا الزمخ يتارش از ي که پيالملل نينبه بچندجا
 .، اعمال نخواهد شد شده استءاالجرا الزم

ک طرف متعاهد يشده توسط    اعطاءياين ماده نسبت به مزايموجب ا شده به اعمالرفتار ـ  ٥
، بازار مشترک، منطقه يا پولي يصاد، اقتيه گمرکيک اتحاديعنوان عضو  موجب تعهدات آن به که به

 .، اعمال نخواهد شديا  منطقهي اقتصاديساز کپارچهي از يگريا شکل دي يآزاد تجار
د يک طرف متعاهد را متعهد نماير نخواهد شد که ينحوي تفس ن موافقتنامه بهيمفاد ا ـ ٦

وجب هر موافقتنامه م ک طرف متعاهد بهيله يوس ت بهيا مزيح يم هر رفتار، ترجيمنافع قابل تعم
گذاران  هيباشد را به سرمايات ميا عمده مربوط به مالي يطور کل  که بهيالملل نيبات بيا ترتي

  .م دهديها تعم يگذار هين سرمايد ايا عوايها  يگذار هيا سرمايگر يطرف متعاهد د
  شرايط مساعدتر  ـ ٦ماده

ري كه ميان هر يك از قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدت
گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد،  طرفهاي متعاهد و يك سرمايه

  . قابل اعمال خواهد بود
  مصادره و جبران خسارتـ ٧ماده

هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط  گذاري سرمايهـ ١
مالكيت نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه قرار ملي، مصادره و سلب  طرف متعاهد ديگر

 موجب فرآيند قانوني، به روش نخواهدگرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به
ند يفرآ. بيني شده باشد ثر و مناسب پيشؤآميز انجام پذيرد و جبران خسارت م غيرتبعيض

 تداري توسط مقام صالحيگذار هي سرمايگذار  موضوع و ارزشي فوري شامل حق بررسيقانون
ر پرداخت خواهد شد و شامل يمبلغ خسارت بدون تأخ. باشد يزبان ميطرف متعاهد م

 . خواهد بوديالملل نيه بيشده طبق رو  محاسبهي ماليها نهيهز
ش از ملي شدن، يگذاري بالفاصله پ ميزان جبران خسارت معادل ارزش سرمايهـ ٢

 .خواهد بودمصادره يا سلب مالكيت 
ت يک وضعي، در از اقدامات دولت متعاهد يامجموعها ي اقدام ن کهي انييتعـ ٣

ق مورد به مورد و ي، مستلزم تحقشوديا نميشود ي ميم تلقيرمستقيخصوص، مصادره غ به
 :رديگ ي در نظر مر عوامل،ين ساي، در برار يزت است که موارد ي بر واقعيمبتن

ا يت که اقدام ين واقعيچه ا از اقدامات، اگر يامجموعها ي اقدام ياثر اقتصاد) الف
 داشته يگذار هي سرماي بر ارزش اقتصادنامطلوب اثر طرف متعاهد از اقدامات يا مجموعه

   وسته باشد،يم به وقوع پيرمستقيمصادره غگردد که  ي سبب نم،است
  ،از اقدامات دولت متعاهد يامجموعها ياقدام مدت ) ب
  . آنهانه اتخاذيژه هدف و زميو  به اقدامات، ازياهعا مجمويت اقدام يخصوص) پ
با  متعاهد که در پرتو عوامل فوق توسط طرفز يآم ضيرتبعيغمتناسب ر يتدابـ ٤
ت يامن، مانند يت از اهداف مشروع رفاه عموميبا هدف حمااند و  ت اتخاذ شدهيحسن ن

جز در  اند، به ل شده و اعمايست طراحيط زي و محيمني ا،ي، سالمت عمومي، ثبات ماليمل
 . شدنخواهند يمصادره تلقعنوان  ط نادر، بهيشرا

  ها  زيان ـ ٨ماده
هاي آنها به علت  گذاري گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه سرمايهـ ١

مخاصمه مسلحانه، انقالب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار 
گذاران خود يا  بت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهشود، از رفتاري كه نس خسارت
 .گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود سرمايه
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  موضوعيها تيک طرف متعاهد در وضعي گذار هيفوق، اگر سرما) ١(نظر از بند  صرفـ ٢
  : ر باشديد زار از موي شود که ناشيگر متحمل خسارتيدر قلمرو طرف متعاهد د) ١(بند

 ا مقامات طرف متعاهديروها ي از آن توسط نيا قسمتي او يگذار هيضبط سرما) الف
  اي ،اخيرالذکر
 ا مقامات طرف متعاهديروها ي از آن توسط نيا قسمتي او يگذار هيب سرمايتخر) ب
  .ت نباشدي از ضرورت موقعي، که ناشاخيرالذکر
  اخيرالذکر طرف متعاهديخسارت از سوا پرداخت ي مشمول اعاده مال ،گذار هيسرما
  .خواهد بودرموجه ير غيخأثر و بدون تؤع، مناسب و مي که در هر صورت سرخواهد شد
  بازگشت و انتقال سرمايه ـ ٩ماده

، بازار مشترک، منطقه يا پولي ي، اقتصاديه گمرکيبدون لطمه به اقدامات اتحادـ ١
ک طرف متعاهد عضو آن ي که يقتصاد ايا  منطقهيکپارچگيگر يا شکل دي يآزاد تجار

مربوط به  يها  انتقال پرداختدر موردن و مقررات خود ي طبق قوان متعاهدياست، طرفها
ل باشد، ي که آزادانه قابل تبديانتقاالت به ارز. نان خواهند دادياطم دي و عوايگذار هيسرما

  شاملژهيو ت، بهن انتقااليا. رموجه صورت خواهد گرفتير غيت و تأخيچ محدوديبدون ه
  :شود ير خواهد بود، اگر چه به آنها منحصر نميموارد ز

  ، يگذار هيش سرمايا افزاي حفظ ي برايه و مبالغ اضافيسرما )الف
  ،يهاي جار ر درآمدي، سود سهام و ساي ماليها نهيسود، هز) ب
  وجوه بازپرداخت وامها،) پ
  ها، الزحمه  حقاياالمتيـــازها  حق) ت
  گذاري، سرمايه صل از فروش يا تصفيه ازمبالغ حا) ث
  ،)٨( يا )٧(موجب مواد   به از جبران خسارتيناش يهرگونه وجوه پرداخت) ج
 در قلمرو طرف متعاهد يگذار هي که در ارتباط با سرمايدرآمد کارکنان خارج) چ

د گذاري در قلمرو طرف متعاه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهو  اند زبان استخدام شدهيم
   .باشند يمپذير را دارا  سرمايه
ر در يج براساس مقررات حاکم نرخ تسعير، نرخ راين موافقتنامه، نرخ تسعياز نظر اـ ٢

 . توافق شده باشديگرينحو د زمان انتقال خواهد بود، مگرآنکه به
ل انتقال ي تکميطور معمول برا  که بهيدر مدت) ١(چنانچه انتقاالت موضوع بندـ ٣

رموجه انجام شده ير غيشود که انتقاالت بدون تأخ ي مين تلقيرد، چنيجام پذالزم است ان
  .گذار توافق شده باشد هي سرمايگذار و نهاد مال هين سرماي بيگرينحو د است، مگر آنکه به

اي تفسير نخواهد شد كه يك طرف  گونه يك از مفاد اين موافقتنامه به هيچـ ٤
ه، مشكالت يها و جريان سرماه با توجه به پرداخت، چنانچيط استثنائيمتعاهد را در شرا

ا خطر آن را تجربه كند، از اتخاذ و حفظ اقداماتي كه انتقال را محدود ي تراز پرداخت يجد
ا ي مزبور عادالنه باشند، خودسرانه و يها تيكند، باز دارد، مشروط بر اينكه محدودمي
حدود داشته باشند، با حسن نيت ز نباشند، مدت زمان ميآم ضيرمنصفانه تبعيطور غ به

  .ت تراز پرداخت الزم است، فراتر نروندي اصالح وضعيوضع شده باشند و از آنچه برا
ز و با حسن يآم ضيرتبعيتواند با اعمال اقدامات منصفانه، غ يک طرف متعاهد م ـ ي٥

لمرو  که در قين و مقررات طرف متعاهديگذار از قوان هي سرمايروين پيمنظور تضم ت بهين
ا از ير اندازد ير انتقال را به تأخيرفته است در ارتباط با موارد زي انجام پذيگذار هيآن سرما
 : کنديريآن جلوگ
  ات و عوارض،يپرداخت مال) الف
ه، از جمله اقدامات مربوط به دوره وصول و يا تصفي ي ورشکستگيها هيرو) ب

  ت از حقوق اعتباردهندگان،يا حماي يورشکستگ
  ،يا جزائي يفريکجرائم ) پ
 که ي طرف متعاهديها وانيا ديا احکام دادگاهها ي از دستورات يروين پيتضم) ت

  . انجام شده استيگذار هيدر قلمرو آن سرما
ف و تعهدات طرف ي اجتناب از تکالي برايا لهيعنوان وس  آنها بهين اقدامات و اجرايا

  .ن موافقتنامه استفاده نخواهد شديموجب ا متعاهد به
  جانشينيـ ١٠ادهم

شده توسط آن در چهارچوب يك   تعييننمايندههرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا 
موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات   پرداختي كه بهحقوقي متعاقبنظام 

  : گذار شود عمل آورده جانشين سرمايه هغيرتجاري ب
  هد شد،توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خوا جانشيني مزبور) الف
گذار استحقاق آن را داشته است،   سرمايهآنچهجانشين مستحق حقوقي بيش از ) ب

  نخواهد بود،
  اين موافقتنامه)١١( ماده طبقپذير  اختالفات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه) پ

  . حل و فصل خواهد شد

 گذار سرمايه  ميان يك طرف متعاهد ويها حل و فصل اختالفـ ١١ماده
   طرف متعاهد ديگر )گذاران هيسرما(

گذار  سرمايـهد پذير و يك يا چن چنانچه اختالفي ميان طرف متعاهد سرمايهـ ١
پذير و  گذاري بروز كند، طرف متعاهـد سرمايه طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه

مزبور در ابتدا تالش خواهند كرد كه اختالف را از طريق ) گذاران سرمايه(گذار  سرمايـه
  . صورت دوستانه حل و فصل كنند هكره و مشاوره و بمذا

نتوانند  مزبور) گذاران سرمايه( گذار سرمايه پذير و چنانچه طرف متعاهد سرمايهـ ٢
تواند  ماه ازتاريخ ابالغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي ششمدت ظرف 

 مطرح يا ضمن رعايت قوانين و پذير اختالف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه
 . زير ارجاع كند) ٥(شرح مندرج در بند  ت داوري سه نفره بهأمقررات مربوط خود به يك هي

پذير اقامـــه  هر اختالفي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهـ ٣
رجاع تواند به داوري ا شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي

 . در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود شود و
كه به داوري ارجاع شود، از صالحيت دادگاههاي داخلي مستثني  هر اختالفيـ ٤

له حكم داوري  با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم. خواهد بود
 . ههاي داخلي مراجعه كندبراي اجراي آن به دادگا

طرف متعاهد ديگر هر ) گذاران سرمايه(گذار  پذير يا سرمايه طرف متعاهد سرمايه ـ ٥
كدام كه بخواهد اختالفي را به داوري ارجاع كند، بايد ضمن ارسال اطالعيه كتبي براي 

  : نمايدر انتخابيب زيبه ترت داور منتخب خود را ،ديگري
  ايال، تري آنسيقواعد داور) الف
  .گري ديند، به هرنهاد داوريزبان توافق نمايگذار و طرف متعاهد م هياگر سرما) ب
  .االتباع خواهد بود  و الزميتصميمات هيأت داوري براي طرفها، نهائ ـ ٦
 هيموافقتنامه عل ني اموجب به که يالملل ني بي داوريدگيان رسي هر جردر موردـ ٧
 بر يمبتن يت در داورينه شفافيزم در تراليآنسشود، قواعد يح م مطرچک يجمهور

اعمال تواند  يمران ي اي اسالميجمهور. و دولت اعمال خواهد شد گذار هين سرمايبمعاهده 
  راو دولت گذار هين سرماي ب بر معاهدهي مبتنيت در داورينه شفافيترال در زميقواعد آنس
 يه جمهورين موافقتنامه علي اموجب به که يالملل ني بي داوريدگيان رسيهر جردر مورد 

  .دينما ي را بررسشود يران مطرح مي اياسالم
) ٣(موجب ماده   بهين بار از نقض ادعايي اوليگذار برا هي که سرمايخياگر از تار ـ ٨

 شد، يد مطلع ميا بايان شده است، مطلع شد يگذار دچار ضرر و ز هينکه سرماي بر ايمبن) ٨(تا 
ارجاع ) ٢( حل و فصل براساس بندي براييچ دعواي، هش از سه سال گذشته باشديب

  .نخواهد شد
 : خواهد نموديريگ مير تصميب زيترت  براساس قانون با توجه به منابع حقوق بهيداورـ ٩

  گردد، ير مين تفسيون حقوق معاهدات وي که طبق کنوانسينحو ن موافقتنامه، بهيمفاد ا) الف
  .الملل نير قواعد حاکم حقوق بيسا) ب
  . حکم صادر نخواهد نموديهيوان در مورد خسارات تنبيدـ ١٠
 يها نهي از جمله هزيدگيان رسي جريها نهيوان دستور خواهد داد که هزيدـ ١١

در موارد . ، برعهده طرف بازنده اختالف باشدي حقوقيندگي و نماياريمتعارف دست
ن يها را ب نهيص دهد، هزيتر تشخ ط پرونده چنانچه مناسبيوان با توجه به شراياستثناء، د

 .م خواهد نمودي اختالف تقسيطرفها
   بين طرفهاي متعاهديها حل و فصل اختالفـ ١٢ماده

 يا تفسير اين موافقتنامه، ء ناشي از اجرا متعاهدين طرفهاي بيها كليه اختالفـ ١
در صورت عدم توافق، هر . طور دوستانه حل و فصل خواهد شد هابتدا از طريق مذاكره و ب

رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال  تواند با يك از طرفهاي متعاهد مي
ت داوري سه نفره مركب از دو أاي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هي اطالعيه

  . داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد
اهد ظرف مدت شصت داوري، هر يك از طرفهاي متعأت يهدر صورت ارجاع امر به 

كند و داوران منتخب   يك داور اقدام ميانتخابروز از تاريخ دريافت اطالعيه نسبت به 
تعيين  طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را

 تعيين نكند را خود داور ظرف مدت مقرر چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد. خواهندكرد
در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از   ظرف مدت مذكوريا داوران منتخب

حسب مورد كه المللي دادگستري بخواهد  تواند از رئيس ديوان بين طرفهاي متعاهد مي
سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را . داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد

  . متعاهد روابط سياسي دارددارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي 
المللي دادگستري تعيين شود  توسط رئيس ديوان بين در مواردي كه سرداور بايدـ ٢

المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي  چنانچه رئيس ديوان بين

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢١٦٥٦شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       ٣١/٤/١٣٩٨روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٤صفحه 

المللي دادگستري انجام خواهد شد و  متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس بين
انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي ازطرفهاي متعاهد از انچه معاون رئيس نيز چن

يك از طرفهاي متعاهد را نداشته  باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ
  .باشد انجام خواهد شد

ين و ياند آ توافق نموده ت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهدأهيـ ٣
  . داوري را تعيين خواهد نمودمحل

 ي نهائتصميمن يا.  خواهد نموديريگ ميت آراء تصمي اکثري بر مبنايوان داوريدـ ٤
 يدگيان رسينده خود در جرينه داور و نمايهر طرف متعاهد هز. خواهد بوداالتباع   الزمو

رعهده هر  بيطور مساو ها به نهير هزينه سرداور و ساي را بر عهده خواهد داشت، هزيداور
  .ن خواهد نمودييه خود را تعي رويوان داوريد. دو طرف متعاهد خواهد بود

  استثنائاتـ ١٣ماده
ط ي که شراييدر جا اعمال نشوند که ينحو به رين الزام که اقدامات زيت ايبا رعاـ ١

گذاران طرف  هيه سرمايعله يرقابل توجيا غيض خودسرانه يموجب تبعمشابه حاکم است 
ر شود که موجب ي تعبيا گونه د بهين موافقتنامه نبايک از مفاد اي چيشود، هن رگيمتعاهد د

 :عاهد شودک طرف متير توسط يزا انجام اقدامات ي از اتخاذ يريجلوگ
ن استثنائات ي؛ ايمضروري براي حمايت از اخالق عمومي يا حفظ نظم عمو) الف

جدي  ي و به اندازه کافيقعوا يديتهدتواند مورد استناد واقع شود كه   وقتي ميتنها
  د،حياتي جامعه باش متوجه يكي از منافع

  ،انسان، حيوان يا گياها سالمت يات يحضروري براي حمايت از ) ب
رعايت قوانين يا مقرراتي كه با مفاد اين موافقتنامه از ن يتضم ضروري براي )پ

  :سازگار نيستند ناجمله در رابطه با موارد زير،
 ، يك قراردادموردمال فريبكارانه و متقلبانه يا پرداختن به آثار قصور در جلوگيري از اع) ١(
هاي شخصي و  حمايت از حريم خصوصي افراد درخصوص پردازش و انتشار داده) ٢(

  ،هاي شخصي حمايت از محرمانه بودن سوابق و حساب
  .ايمني) ٣(
اقدامات ا حفظ ي اتخاذ ي برا متعاهد طرفن موافقتنامه مانعيک از مفاد اي چيهـ ٢
 : ر نخواهد شدياز جمله موارد ز ياطيل احتيداله  بمتعارف

ن ي همچنگرها مهيگذاران، ب مهيبگذاران،  گذاران، سپرده هيت از سرمايحما) الف
  ، دارندي به آنها تعهد امانيسسه مالؤک مي که يا اشخاصي ي بازار مالکنندگان در شرکت
  ،يسسات مالؤ ميمالت يولؤا مسي يکپارچگي، صحت و يمني احفظ) ب
  . طرف متعاهدي مالنظام و ثبات يکپارچگين يتضم) پ
 ا مشارکتيت ي از عضوي متعاهد ناشين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاياـ ٣

ا ي، يا  منطقهي اقتصاديساز کپارچهي، موافقتنامه يه اقتصادي، اتحاديگمرک هيهر اتحاد در آنها
 .ه اروپا اعمال خواهد شدي مانند اتحاديا آتي ي مشابه فعليالملل نيموافقتنامه ب
  ي و مقرراتيگذار هياقدامات سرماـ ١٤ماده

 ي بر حق طرفهار نخواهد شد کهي تعبينحو ن موافقتنامه بهيک از مفاد اي چيهـ ١
 به اهداف يابي دستيق اقدامات الزم براي خود از طري وضع مقررات در قلمرويمتعاهد برا

ا اخالق يست يط زي، محيمني، ايت از سالمت عموميل حماي مشروع از قبيارگذ استيس
 يت از تنوع فرهنگيق و حمايا تشويکننده  ت از مصرفيا حماي يت اجتماعي، حمايعموم
 .ر بگذارديتأث

ک طرف ي ي برايعنوان تعهد ن موافقتنامه بهيشتر، مفاد اينان بي اطميبراـ ٢
ر نخواهد شد، از جمله يوب قانون و مقررات تفسر چهارچيي بر عدم تغيمتعاهد مبن

 کسب سود يگذار برا هيا انتظارات سرماي يگذار هيات سرماي عمليطور منف  که بهينحو به
  .ر قرار دهديرا تحت تاث
  يتيمنافع مهم امنـ ١٥ماده

  هرر نخواهد شد که مانع از انجامي تعبينحو ن موافقتنامه بهيک از مفاد اي چيهـ ١
 يتيت از منافع مهم امني حماي متعاهد شود که آن را برا طرف توسط هرياسب مناقدام

 : داند ي ميضرورر يزخود در موارد 
  ،يا جزائي يفريدر ارتباط با جرائم ک) الف
ر ي سادادوستد و ي جنگيقاچاق سالح، مهمات و انجام کارهادر ارتباط با ) ب

سات يسأن تيمأمنظور ت م بهيرمستقيا غيم يطور مستق  که بهيورافن کاالها، مواد، خدمات و
  ،شود يکار برده م ه بگري ديتيامنا ي ينظام

  ،الملل ني در روابط بي اضطراريها گر حالتيا دياقدامات اتخاذشده در زمان جنگ ) پ
 در ارتباط با عدم گسترش يالملل ني بموافقتنامها ي ي مليها استي سياجرا) ت

  اي، يا  هستهينفجارر ابزار ايا ساي يا حات هستهيتسل
ت يمنظور حفظ صلح و امن موجب منشور ملل متحد به در انجام تعهدات خود به) ث

  .يالملل نيب

ت ي از عضويک طرف متعاهد ممکن است شامل منافع ناشي يتيمنافع مهم امنـ ٢
ا شکل ي ي، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاريا پولي ي، اقتصاديه گمرکيک اتحاديآن در 

  . باشديا  منطقهي اقتصاديارچگکپيگر يد
   از منافعيمنع برخوردارـ ١٦ماده
 ي طرف متعاهد مبدأ که شخص حقوقگذار هين موافقتنامه نسبت به سرمايا منافع

 چنانچه خواهد شد،  منعگذار هي آن سرمايها يگذار هيو سرماطرف متعاهد مبدأ است 
 يگذار هي سرماکننده لا کنتريمالک ، رمتعاهديک طرف غي يحقوقا ي يقياشخاص حق

  : زباني و طرف متعاهد م از آن باشنديا بخشي مزبور
  اي ،روابط سياسي نداشته باشدعمداً رمتعاهد يبا طرف غ) الف
 ياقداماترمتعاهد ي طرف غيحقوقا ي يقي حقشخصا يرمتعاهد يدر مورد طرف غ) ب

ا يرا منع کند  يوقحقا ي يقي حقشخصن ي با چنداد و ستدد که ينما ا برقراري اتخاذ را
  .  مذکور باشداقداماتده گرفتن يا ناديفقتنامه داده شود، نقض ان موي منافع اچنانچه

  فسخ شدن، مدت و ءاالجرا الزمـ ١٧ماده
 ي داخليگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از انجام تشريفاتدطرفهاي متعاهد يكـ ١
 . نمودخواهندمطلع  است، يضرور  شدن اين موافقتنامهءاالجرا براي الزمکه خود مربوط 
ک از يهر رخؤ اطالعيه مافتيدر پس از تاريخ ن روزياُم يدر ساين موافقتنامه ـ ٢
االجراء   الزمي برايفات ضروريل تشري بر تکميگر مبني متعاهد به طرف متعاهد ديطرفها
اين ، ن دورهيپس از ا.  خواهد شدءاالجرا الزم مدت ده سال ين موافقتنامه، برايشدن ا

موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را 
هشتاد  و يكصد موافقتنامه ،در اين صورت .طور كتبي به اطالع طرف متعاهد ديگر برساند هب

 .گردد شده تلقي مي  فسخذکور ميدوره زمان پس از روز
هاي مشمول اين  يگذار د سرمايه اين موافقتنامه، مفاد آن در مورفسخپس از ـ ٣

 .موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود
 متعاهد که در ين طرفهاي بيالملل نيک موافقتنامه بي االجراء شدنبه محض الزمـ ٤

ها  اختالفي برايخواه فرجاما سازوکار چندجانبه ي و يگذار هيسرما وان چندجانبهي، دآن
ن موافقتنامه، اعمال يا  مرتبط دري باشد، بخشها شدهينيب شي پقتنامهن موافي اموجب به

 .نخواهند شد
  زبان و تعداد متونـ ١٨ماده

 تنظيم شده و همه يسيانگل و ، چکيفارسهاي  در دو نسخه به زبان اين موافقتنامه
 يسيانگل، متن ريتفسدر صورت اختالف در . باشند ي ماعتبار يكسان برخوردار متون از

  . خواهد بودك مال
 مطابق با )ي شمسيهجر (١٣٩٦ آذرماه سال ٢٧ درتاريخ تهراناين موافقتنامه در 

  وراني اياسالمهاي جمهوري  دولت به امضاء نمايندگان يالدي م٢٠١٧ دسامبر ١٨
  .  رسيد چکيجمهور
  

  از طرف
  راني اي اسالميجمهوردولت 

  از طرف
   چکي جمهوردولت

    
  محمد خزاعي

  امور اقتصادي و داراييمعاون وزير 
گذاري و  و رئيس كل سازمان سرمايه

  كمكهاي اقتصادي و فني ايران

  اسواتوپلوك چومبا
االختيار و سفير  نماينده تام

العاده جمهوري چك در  فوق
    جمهوري اسالمي ايران

واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه  قانون فوق مشتمل بر ماده
ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت  اده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم تيرو هجده م

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد١٩/٤/١٣٩٨مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٥/٤/١٣٩٨                                                                       ٣٣٣٨٨/٤٢٠رهشما

  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون) ١٢٣(سوم در اجراي اصل يكصد و بيست و

 اصل چهل و ي کليهااستي سيقانون اجرا) ٢١(و ماده ) ٦(ماده ) ٥(قانون اصالح بند 
ماده ) ٥(به بند » ز«فوريتي الحاق جزء  كه با عنوان طرح يك يقانون اساس) ٤٤ (چهارم

قانون ) ٤٤(هاي كلي اصل چهل و چهارم  قانون اصالح موادي به قانون اجراي سياست) ٦(
شنبه  اساسي به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه

  .شود  محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي و تأييد شوراي٢٨/٣/١٣٩٨مورخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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  ٢٦/٤/١٣٩٨                                                                              ٤٩٨١٨رهشما
   امور اقتصادي و داراييوزارت

 مي ايران به پيوستدر اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسال
هاي كلي اصل چهل و  قانون اجراي سياست) ٢١(و ماده ) ٦(ماده ) ٥(قانون اصالح بند «

شنبه مورخ بيست و هشتم  كه در جلسه علني روز سه» قانون اساسي) ٤٤(چهارم 
خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مورخ ٣٣٣٨٨/٤٢٠اي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  به تأييد شور٥/٤/١٣٩٨
  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي٢٥/٤/١٣٩٨

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

 اصل ي کليهااستي سيقانون اجرا) ٢١(و ماده ) ٦(ماده ) ٥(قانون اصالح بند 
   يقانون اساس) ٤٤(چهل و چهارم 

قانون ) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليهااستي سيقانون اجرا) ٦(ه ماد) ٥(بند ـ ١ماده
آن به شرح ) ٣(و ) ٢ (يها و تبصرهي با اصالحات و الحاقات بعد٨/١١/١٣٨٦ مصوب ياساس

، )٦(به آن الحاق و با ابقاء تبصره ) ٥(و ) ٤(، )١(هاي عنوان تبصره زير اصالح، سه تبصره به
  :شود اصالح مي) ٩(و ) ٨(، )٧(قبلي به ترتيب به ) ٥(و ) ٤(، )١(هاي  شماره تبصره

ه شرکتها اعم يل مکلفند به صورت ساالنه فهرست کامل کلي ذياشخاص حقوق ـ ٥
 و مؤسسات ي اقتصاديت محدود و بنگاههاي عام و مسؤولي خاص، سهامي، سهامياز تعاون

 ميمستق زان از تملک سهام که به صورتيا با هر ميمتعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته 
آنها قرار دارند به ) يرکنترليا غي و يکنترل(ت يريا مديت و يم در مالکيرمستقيغ اي و

  : سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كنند
 محاسبات قانون) ٥ (ماده موضوع يدولت ريغ يعموم نهادهاي و مؤسسات ـ الف

   ي سازندگي و قرارگاهها١/٦/١٣٦٦ كشور مصوب يعموم
   تعاون وابسته به آنهايادهايکشور و بن يانتظام و ينظام نهادهاي ـ ب
  کشور هيريخ مؤسسات و ها سازمان ـ ج
متبرکه در صورت عدم  بقاع  مقدس ويهاو آستان يوقف و مؤسسات نهادها ـ د

  با وقفنامه شرعي يا قانوني خودمغايرت 
 هاي صندوق لشكري شامل و کشوري از اعم يبازنشستگ هايصندوقـ كليه  ـ ه

 و قانون برنامه ششم توسعه) ٢٩( موضوع ماده ياجرائ به دستگاههاي وابسته يبازنشستگ
  ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که ييدستگاهها به وابسته
 و مقررات عام ني از قواناي و دارند قانون خاص خود را کهني اعم از ااست نام حيتصر اي

، انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت  پس و ي صندوق بازنشستگليد از قبنكن مي تيتبع
صندوق  تهران، ي شهرداريساز، سازمان بازنشستگ ندهي آيت و بازنشستگيصندوق حما

صندوق بازنشستگي كاركنان ، هاانداز كاركنان بانك بازنشستگي، وظيفه، ازكارافتادگي و پس
 کارکنان ي، صندوق بازنشستگ مسعيصنا ي صندوق بازنشستگي شركت مل،صدا وسيما

 و يصندوق بازنشستگ، ري و عشاانيي روستا و کشاورزاني اجتماعمهيصندوق بفوالد، 
آهن انداز کارکنان راه، مؤسسه صندوق پسيانوردي سازمان بنادر و درني مستخدمفهيوظ

  . راني اي اسالميجمهور
 نظر ري که زير اشخاص حقوقي و سا مؤسسات،ياسالم انقالب ادها، نهادهاييبن ـ و

  .شوندي اداره مهي فقيول
تابعه و  اقتصادي و مؤسسات ه شرکتها و بنگاههايي مذکور و کلياشخاص حقوق

 يماه پس از اتمام سال مال وابسته به آنها مکلفند به صورت ساالنه و حداکثر تا شش
 يمال ي و صورتهايکامل مال اطالعات ارائه به  آنها نسبتيمندرج در اساسنامه رسم

 و حسب  وجوه نقدانيجر  صورت، انيصورت سود و ز، ترازنامهشامل  شده خود يحسابرس
ره را ي هيأت مديرات اعضايين تغي شده و همچني حسابرسيقي تلفي ماليمورد صورتها

ه مشمولين يکل. اعالم كنند مربوط مقررات و نيمطابق قوان بهادار اوراق و بورس سازمان به
 برابر يمال گزارشگري وهيو ش ساختار مطابقت به نسبت لزوم صورت در ن بند موظفنديا

 در است بهادار مکلف اوراق و بورس سازمان. کنند اقدام هيسرما بازار مقررات و نيقوان
   .کند ارائه را همربوط يمال هايگزارش رقابت، شوراي درخواست صورت

 ييسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناسا ـ١تبصره
  الزم به منظوري اقدامات اجرائين بند اقدام كند و با فراخوان عموميه مشمولين موضوع ايکل
شده از كليه مشمولين مذکور را  ي حسابرسي ماليها و صورتيافت اطالعات کامل ماليدر
 شدن االجراء ماه پس از الزم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است تا سه. جام دهدان
 ثبت يکي برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونين قانون امکان دسترسيا

 مرجع ثبت شركتها را فراهم آورد و صرفاً فهرست کامل اعضاي يگاه اطالعاتيشرکتها و پا
رات آنها را در پنج سال گذشته ييره شرکتها و مؤسسات و تغيأت مد هيي و حقوقيقيحق

بار  کيماه  رات مذکور را هر ششيين تغيبه سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم و همچن

 مذکور در يت اشخاص حقوقين تبصره رافع مسؤوليحکم ا. سازمان مزبور ارسال کند به
  . باشدي موضوع اين بند نميف قانونيانجام تکال

ن قانون، كليه اشخاص حقوقي موضوع صدر يشدن ا االجراءاز زمان الزم ـ٢تبصره
ماه   ششياين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها حداکثر ط

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور . ن بند هستنديف مقرر در اي تکاليموظف به اجرا
ن بند و اجزاي آن و ي موضوع صدر ايخاص حقوقبه اش مربوط يثبت امور است مکلف

 سازمان از مجوز افتيصورت در صرفاً در را  تابعه و وابسته به آنهايشرکتها و بنگاهها
 صرفاً بورس و اوراق بهادار سازمان توسط مجوز اعطاي. دهد انجام بهادار اوراق و بورس
 شدهي حسابرسي ماليصورتهان بند و ارائه ي مقرر در ايف قانونيه تکاليانجام کل پس از
سازمان بورس و اوراق  .است  مذکور مجازيو شرکتها و بنگاهها يحقوق اشخاص توسط

 اشخاص  بهي ارائه خدمات ثبتي به مرجع ثبت شرکتها برايبهادار مکلف است تنها در صورت
 نها تابعه و وابسته به آيه شرکتها و بنگاههاين بند مجوز دهد که کلي موضوع صدر ايحقوق

. شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند ي حسابرسي ماليهاصورتها و گزارش
 اوراق و بورس و تشخيص سازمان اعالم با بند، نيا اجراي از تخلف صورت در نيهمچن
 حسابهاي موظفند يربانکيغ مؤسسات و بانکها صالح،ذي يقضائ مرجع حکم و بهادار
 نيا مشمول  اقتصادييها وشرکتها و بنگاههايتعاون هريمد أتيمتخلف ه  اعضاييبانک

 سازمان. كنند مسدود ف مقرر،يتکال انجام زمان تا يحقوق و يقيحق اشخاص از اعم بند را
 بيتصو با بند، نيا در مندرج فيتکال اجراي بابت توانديم بهادار اوراق و بورس
شرکت،  و بنگاه يثبت هيسرما از درصدي صورت به بهادار اوراق و  بورسيعال شوراي
، شرکت، بنگاه يتعاون هر از را الير)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ونيلييكصدم سقف تا يکارمزد
 سال سه هر کارمزدها سقف. کند افتيدر سال هر در مشمول، يحقوق شخص اي و ياقتصاد

 شوراي بيتصو با رانيا ياسالم جمهوري مرکزي بانک ياعالم تورم نرخ با متناسب بار کي
  . شود يم تعديل بهادار اوراق و س بوريعال 

ره و يمد  هيأتيه اعضايسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کل ـ٣تبصره
 ي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شرکتها و بنگاههايرعامل اشخاص حقوقيمد

االجراءشدن اين قانون ن مرتبه پس از الزمي اولي تابعه و وابسته به آنها را که براياقتصاد
 پرداخت  مقرر تخلف كنند، متخلف محسوب و بهيف خود در مهلت زمانياز انجام تکال

 يمال نهادهاي و ابزارها توسعه قانون )١٤( ماده در مقرر باتيترت براساس نقدي مهيجر
 يقانون اساس) ٤٤(چهارم  و چهل اصل يکل هاياستيس اجراي ليتسه منظور به ديجد

 نيا از حاصل وجوه. اقات بعدي محکوم کند و اصالحات و الح٢٥/٩/١٣٨٨مصوب 
 ين اگر اشخاص حقوقيهمچن. ز شودي کل کشور واريدار د به حساب خزانهيبا ها مهيجر

ماه پس از   متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سهي اقتصاديمذکور و شرکتها و بنگاهها
ا در صورت تکرار يم نكنند ن بند اقدايف موضوع اي نسبت به انجام تکالياتمام مهلت قانون
 بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است عالوه بر أخذ مجدد ي ماليهاتخلف در دوره

أت مؤسس آنها را يا هيأت امنا و يا هيره و يمد  هيأتي اعضاي مذکور، اساميمه نقديجر
ت يحسب مورد به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اعالم كند و اين سازمان عضو

ه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و يسال در کل  مذکور را به مدت سهيقياشخاص حق
 يافتيهرگونه در.  لغو کنديا خصوصي و ي اعم از دولتي اقتصادير شرکتها و بنگاههايسا

 و مؤسسات متخلف از احكام اين ي اقتصادي مذکور از شرکتها، بنگاههايقياشخاص حق
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور . شودي ميمومبند مشمول مجازات تصرف در اموال ع

 به يرتجاريگونه خدمات ثبت شرکتها و مؤسسات غچيدر مدت زمان مزبور نبايد ه
ا براي يره و يت آنها در هيأت مدي مذکور ارائه كند و همچنين عضويقياشخاص حق

د يا ي جديس شرکتهايگر و تأسي ديرعاملي در شرکتهايمد) پست( سمت يتصد
 ي اسالمي جمهوريشرکت روزنامه رسم. اري آنها را نيز نبايد ثبت و تأييد كندسهامد

ه اشخاص حقوقي ي مذکور را در کليقيت اشخاص حقي لغو عضويران مکلف است آگهيا
گاه ي اعالم كرده و در پاي اقتصاديها و شرکتها و بنگاههاير تعاونين بند و سايموضوع ا

  .باشدي مذکور برعهده متخلف ميها ينه آگهيهز.  کندي خود بارگذاريرسان اطالع
 ي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شرکتها و بنگاههاياشخاص حقوق ـ٤تبصره

ن ماده به صورت يف مقرر در اي تابعه و وابسته به آنها درصورت تخلف از تکالياقتصاد
ادار مکلف سازمان بورس و اوراق به. ت دارندي در اجراي احكام اين ماده مسؤوليتضامن

 هر ي از سويف قانونيا عدم انجام تکالي مذکور را در صورت تخلف و ياست اشخاص حقوق
 تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و ترتيبات ي اقتصاديک از شرکتها و بنگاههاي

 ٢٥/٩/١٣٨٨قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بورس مصوب ) ١٤(مقرر در ماده
  .كندجريمه 

ن يه اطالعات موضوع ايسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کل  ـ٥تبصره
 عموم مردم ين قانون، امکان دسترسياالجراءشدن اماه پس از الزم د تا سهياست و با بند

ک از اشخاص ي وابسته و تابعه متعلق به هر ي اقتصاديبه فهرست شرکتها و بنگاهها
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ن فهرست يره آنها را فراهم كند و همچنيمد  هيأتيد و اعضان بني موضوع صدر ايحقوق
 اين بند را به همراه يف قانوني متخلف از انجام تکالي اقتصاديه شرکتها و بنگاههايکل
 سطح و نحوه.  خود منتشر كنديرسان گاه اطالعياند در پا که مشمول آن شدهييها مهيجر

 اوراق بازار قانون و قانون نيا مواد ريسا تيرعا با اطالعات مشمولين عموم به يدسترس
  .شودي انجام م١/٩/١٣٨٤ران مصوب يا ياسالم جمهوري بهادار

قانون اجراي ) ٢١(ماده » الف«ر به عنوان يك تبصره به بند يمتن زـ ٢ماده
با اصالحات ٨/١١/١٣٨٦قانون اساسي مصوب ) ٤٤(هاي كلي اصل چهل و چهارم  سياست

  :شود مي آن الحاق يو الحاقات بعد
مكلف است ) سازي سازمان خصوصي(وزارت امور اقتصادي و دارايي   ـتبصره

و احراز و پايش اهليت ) استراتژيك(دستورالعمل اجرائي روش انتخاب مشتريان راهبردي 
 در حكم تصرف غيرقانوني  عدم رعايت اين تبصره. ها رعايت كند مديريتي را در واگذاري

  .در اموال دولتي است
شنبه مورخ بيست و هشتم  سه فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز قانون 

ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ  خرداد
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٥/٤/١٣٩٨

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢٦/٤/١٣٩٨                                                              ١٠٠/٤١٩٤٣/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 رياست ٢٦/٤/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٤١٨١٥/٩٠٠٠نامه اجرايي شماره  تصوير آيين

د شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسنا«محترم قوه قضائيه در خصوص 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي» رسمي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
  

  ٢٦/٤/١٣٩٨                                                               ١٠٠/٤١٨١٥/٩٠٠٠رهشما
   »يم مفاد اسناد رسيون در اجرايف اموال مدي و توقيي اجرايي شناسانامه آيين«

 اجتماعي ، قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادي١١٣ بند ب ماده ١در اجراي تبصره
 اجرايي شناسايي و توقيف نامه آيين«  ،١٣٩٥و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مصوب 

  . به شرح مواد آتي است»اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي
  :ر استينامه به شرح ز نيين آي اصطالحات بکار رفته در ايمعانـ ١ماده 
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور؛: ـ سازمان الف
 يقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ: ـ قانون برنامه ب
  ران؛ي اي اسالميجمهور
 و يياالجراء و شناسا  الزمي مفاد اسناد رسمي نحوه اجرايينامه اجرا نييآ: نامه نييـ آ پ

  ون؛ياموال مدف يتوق
 ي مفاد اسناد رسمينامه اجرا نييآ: االجراء  الزمي مفاد اسناد رسمينامه اجرا نييت ـ آ

 .هييس قوه قضايير ١٣٨٧، مصوب ييات اجرايت از عملي به شکايدگياالجراء و طرز رس الزم
االجراء براي مطالبه طلب خود ابتدا بايد مطابق   الزميبستانکار اسناد رسمـ ٢ماده

 اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا از طريق اداره اجراي سازمان، اجراي نامه آييند مفا
 يها ان مهلتيه تا پاي مطالبه موضوع همان اجرائيطرح دعو. مفاد سند را درخواست نمايد

 .ر نخواهد بوديپذ  قانون برنامه در محاكم دادگستري امکان١١٣مذکور در بند ب ماده 
 بند ب ٣ز تبصره ين به تجوي نخستيدادگاه صادرکننده رأکه يدر صورتـ ٣ماده

ت يرد، پس از قطعياالجراء را بپذ  اعسار متعهد سند الزمي قانون برنامه، دعوا١١٣ماده 
 يت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتي بر قطعي مبني گواهي ويتقاضا به

 .کند يثبت صادر م
 اطالعات ين بانکهايک بياد ارتباط الکترونجيسازمان مکلف است با اـ ٤ماده

 با سامانه ي معنويتهايک اسناد و مالکيها، ثبت الکترون  امالک، ثبت شرکتيها سامانه
قانون برنامه، ١١٧ه موضوع بند الف مادهيعل  اموال محکوميين سامانه شناساياجراء و همچن
 ي را برايي اجرايها روندهن پي متعهديف اموال و حقوق ماليع و توقي سرييامکان شناسا

 .ديادارات اجراء فراهم نما
 في و توقيياند به منظور شناسا  بستانکار مکلفيادارات اجراء ثبت به تقاضا ـ ٥ماده

 در يهرنحو اطالعات  که بهيه مراجعياالجراء از کل ن اسناد الزمي متعهدياموال و حقوق مال
  .عمل آورند مورد اموال اشخاص دارند، استعالم الزم را به

 ثبت مکلف ي بستانکار، اداره اجرايه از سويي صدور اجراي پس از تقاضا ـ٦ماده
ف ي و توقيي نسبت به شناسايکي الکترونييل پرونده اجراياست در اسرع وقت با تشک

  .دي متعهد ظرف دو ماه اقدام نمايها يياموال و دارا

وز نسبت به انجام تعهد خود  ر١٠د ظرف يه، متعهد باييخ ابالغ اجراياز تارـ ٧ماده
ف شده ي و توقيين مدت فهرست اموال شناسايدر ا. ديله اقدام نما ت متعهديا جلب رضاي

 . وصول مطالبات اقدام خواهد شديبه صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برا
  يرائچگونه مال يا دايه هي صدور اجرائيچنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضا ـ ٨ماده

 ظرف مدت شش ماه يليه به هر دلييا مفاد اجراي نشود يي شناسايياز متعهد پرونده اجرا
، جهت طرح ييات اجرايتواند ضمن اعالم انصراف از ادامه عمل ينفع مياجراء نگردد، ذ

اند ضمن صدور  ر اجراء ثبت مکلفيدوا. دي مراجعه نماييصالح قضاي به مراجع ذيدعو
نمودن   نسبت به مختومهيي اجرايها نهي بدون اخذ هز ست ذي نفع،گواهي الزم به درخوا

 .نديپرونده اقدام نما
 ي و همکارير محترم دادگستريشنهاد وزي ماده بنا به پ٩نامه در  نييآ اينـ ٩ماده
  .ديه رسيقضائ س قوهي به تصويب ري٢٢/٤/١٣٩٨خ يم و در تاريسازمان تنظ

  رئيس قوه قضائيه ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  ١٧/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٦٨٣ت/٤٤٨٦٤رهشما
 وزارت صنعت، معدن و تجارت يي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 سازمان برنامه و بودجه کشور ي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

   ٢٦/٣/١٣٩٨ مورخ ١٤٦٨٤٨شنهاد شماره ي به پ٩/٤/١٣٩٨لسه ران در جيوزهيأت 
ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٩(سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره 

  :ب کردير تصوي تبصره مذکور را به شرح زيينامه اجرانيي کل کشور، آ١٣٩٨
  
    کل کشور١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٩( تبصره يينامه اجرانييآ

روند و ساير  کار مي نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به  در اين آيينـ١ماده
هاي  هاي تملک دارايي اصطالحات تابع تعاريف مندرج در دستورالعمل شرايط واگذاري طرح

وع برداري به بخش غيردولتي موض برداري و آماده بهرهتمام، در حال بهره اي جديد، نيمه سرمايه
 شوراي اقتصاد و اصالحات بعدي آن است که در اين ٥/٤/١٣٩٥ مورخ ٥٨٦٢٠٦مصوبه 
 .شود ناميده مي)" ٢(قانون الحاق ) ٢٧(دستورالعمل ماده "نامه به اختصار  آيين

 .سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمان ـ الف
 به حکم  کهيردولتي و غي دولتيا  و توسعهي تجاريها تمام بانک: بانک عامل ـ ب
 .اند س شدهيران تأسي اي اسالمي جمهوريا با مجوز بانک مرکزيقانون و 
گذار و بانک عامل  هي، سرمايين دستگاه اجراي که بيقرارداد: تيقرارداد عامل ـ پ
ع منابع تعهدشده دولت و تعهدات بانک عامل و ي توديشود و در آن چگونگ يمنعقد م

 .شود يگذار مشخص م هيسرما
 يها  طرحقرارداد مشارکت عمومي ـ خصوصي که در آن اجراي: اد مشارکتت ـ قرارد

 به بخش يي وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرايها تين فعاليقابل مشارکت و همچن
در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشاركت، . شود ي محول مي و تعاونيخصوص

ت، يحوه مالکا خدمات، موارد و ني محصول يفي و کيق سطح کميمشخصات دق
بندي، تضامين ايفاي تعهدات طرفين و نحوه حل و  ها و تعهدات طرفين، زمان مسئوليت

 مشارکت بر يها انواع روش. شود يط الزم تعيين مير شراين و سايفصل اختالفات طرف
ف و نحوه بازگشت يها و وظا تين، مسئولين طرفيب) سکير (يريم خطرپذياساس تسه

  .شود يم مشخص يه بخش خصوصيسرما
 که از يي منتخب دستگاه اجرايها ها و پروژه طرح:  قابل مشارکتيها طرح ـ ث

  .شوند ينامه انتخاب م نيين آيا) ٢( موضوع ماده يها ها و پروژه ان طرحيم
 در يي دستگاه اجرايها تيف و مسئولي از وظايا بخشيتمام :  مشارکتيها حوزه ـ ج

، يز، نوسازي، ساخت، تجهي، طراحيدآوريل پديز قب اييها ن کاالها و خدمات در حوزهيتأم
 .شود ي اجرا مي و تعاوني که با مشارکت بخش خصوصير و نگهداري و تعميبردار بهره

گذار و  هين سرمايت، بي که بر اساس قرارداد عامليقرارداد: ين ماليقرارداد تأم ـ چ
زان و يعقد شده و در آن ماز پروژه مني از منابع مورد ني بخشين مالي تأميبانک عامل برا

  .شود يق و تعهدات دو طرف مشخص ميالت، نوع وثاينرخ تسه
 . کل کشور١٣٩٨قانون بودجه سال : قانون ـ ح

 يها )پروژه ( ت طرحيبا اولو(تمام  مهيد و ني جديها ها و پروژه تمام طرحـ ٢ماده 
 يم بخشي قانون تنظ مواد بهيقانون الحاق برخ) ٢٣( مجوز موضوع ماده يدارا) تمام مهين

 يها) پروژه (  از طرحيبردار ن بهرهيو همچنـ ١٣٩٣مصوب  ـ )٢( دولت ياز مقررات مال
 يها  وابسته به آنها، مربوط به دستگاهيها تي و فعاليبردار ا در حال بهرهيل شده يتکم
) ١(و ماده ـ ١٣٨٣مصوب  ـ  مناقصاتيقانون برگزار) ١(ماده ) ب( موضوع بند يياجرا
 راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادقان
 .باشندينامه م نيين آيمشمول اـ ١٣٩٥مصوب ـ 
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 موضوع قانون يواگذارهيأت  که بر اساس مصوبات ييها) پروژه ( طرح تبصره ـ
در  ـ ١٣٨٧مصوب ي ـ قانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليها استي سياجرا

 .شوند ينامه خارج م نيين آي ايها )پروژه( قرار دارند، از شمول طرح يفهرست واگذار
قانون، ) ١٩(به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع تبصره  ـ٣ماده
) ٢(قانون الحاق ) ٢٧( دستورالعمل ماده ييند اجراير حسب مورد در ضمن فراياقدامات ز
 :شود يانجام م

ماده ) الف(موضوع بند (رايي استفاده از منابع تعهدشده دولت الف ـ دستگاه اج
حسب مورد به صورت تسهيالت تلفيقي، يارانه سود يا کمک براي ) نامه اين آيين) ٤(

اين ) ٤(ماده ) پ(موضوع بند(هاي دستگاه اجرايي  استمالک زمين و از محل دارايي
مالي ) مدل( تهيه الگوي را ضمن تهيه گزارش تصميم به واگذاري و در) نامه آيين

 .نمايد منظور مي
ها و  ب ـ دستگاه اجرايي موظف است شرايط و منابع تعهدشده دولت و همچنين گواهي

ها و ساير ها و دهياريهاي خصوصي، تعاوني و شهرداريهاي قابل ارايه به بخش تضمين
 .نمايدهاي مورد نظر حسب قوانين و مقررات را در اسناد فراخوان اعالم  حمايت
ن بانک عامل مورد يي براساس اسناد فراخوان، ضمن تعيگذار هيان سرمايمتقاض ـ پ

نامه، نيين آيا) ٤(ماده ) ب( متناسب با منابع موضوع بند ي اعتباريها ينظر و اخذ گواه
  :ندينما يه مي ارايي طرح را به دستگاه اجراين مالي تأميشنهاد خود برايپ

 ين ماليت و عقد قرارداد تأميرکت، عقد قرارداد عاملپس از عقد قرارداد مشا ـ ت
 .شود يانجام م
، منابع )پروژه( طرح ييت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرايپس از قطع ـ ث

 در ين ماليت و قرارداد تأمي دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عامليتعهدشده از سو
 .شود ير داده م حسب مورد قراييا دستگاه اجرايار بانک عامل ياخت

ا يک ي قابل مشارکت در هر فصل، با استفاده از يها  طرحي برايمنابع مال ـ٤ماده
  :شود ين مي تأميد سازمان در موارد اختصاص منابع عموميير و با تأي از موارد زيبيترک

 ):منابع تعهدشده دولت(از محل بودجه کل کشور  ـ الف
قانون در قالب جداول ) ٩(دول شماره مندرج در ج) ٥٥٠٠٠٠ـ ٤١(ف ياعتبار ردـ ١

دولت است و در هيأت دشده به مهر دفتر يينامه که تأ نيين آيوست ايپ) ٢(و ) ١(
  .ا استاني همان فصل، شهرستان يافته برايصيچهارچوب اعتبارات تخص

  )١(وست شماره ي مندرج در قسمت دوم پيها)پروژه (  طرحياعتبارات ابالغـ ٢
  ).پروژه( همان طرح يافته برايصيعتبارات تخصقانون در چهارچوب ا

 ارديليست هزار مي تا سقف بيي اجرايها  دستگاهي اختصاصياز محل درآمدهاـ ٣
شده با  يا وجوه ادارهارانه سود يد محصول، ي خريال براير) ٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
  .د سازمانييتأ

از اعتبارات %) ١٠(د درص  و توسعه استان تا سقف ده يزير  برنامهيشورا تبصره ـ
دهد و  ي اختصاص ميد استاني جديها  طرحي استان را برايا هي سرمايها ييتملک دارا

ي ـ ق سازوکار مشارکت عموميشده صرفاً از طر نييش از سقف تعيد بي جديها  طرحيبرا
 از محل اعتبارات تملک ي مشارکتيها د محصول طرحيخر. باشد ي مجاز ميخصوص

 ي مصوب شوراي استانيها )پروژه( طرح ي استان برايا نهي و هزيا هي سرمايها ييدارا
  .ر استيپذ ادشده امکاني

  :ي و تعاوني توسط بخش خصوصين مالياز محل تأم ـ ب
 ).گذار هيآورده سرما(ها  ياريها و ده ي و شهرداري، تعاونيآورده بخش خصوصـ ١
  .هيازار سرماق بيزشده از طري تجهيالت بانک عامل و منابع ماليتسهـ ٢
  .ن و مقررات مربوطيت قواني با رعاي صندوق توسعه ملي و ارزياليالت ريتسهـ ٣
) ٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي مي سيالي تا سقف معادل ري خارجيمنابع مالـ ٤

 . ماده واحده قانون) ٣(ت ضوابط تبصره يه سال قبل با رعايمانده سهميدالر به عالوه باق
  .يي اجرايها دستگاه يها يياز محل دارا ـ پ

ن ي تأميها و اموال خود برا ييتوانند به منظور استفاده از دارا ي ميي اجرايها دستگاه
ن و يدر چهارچوب قوان) گذار هيتعهدات در برابر سرما(از خود ي مورد ني از منابع ماليبخش

  .ندي مازاد خود اقدام نمايها ييمقررات مربوط، نسبت به فروش دارا
 ي و واگذاريخصوصي ـ  بلندمدت توسعه مشارکت عمومياتيامه عملبرن  ـ٥ماده

 و ي توسط سازمان در چهارچوب نظام فني و تعاوني به بخش خصوصي عمرانيها طرح
 عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يها ونيسيه و به کمي کشور تهيياجرا
ادشده ي بلندمدت ياتيمه عمل مکلفند برنايي اجرايها دستگاه. شود يه مي اراي اسالميشورا

  .ندينامه به سازمان ارسال نما نيين آيرا ظرف دو هفته پس از ابالغ ا
 و ي عمرانيها ک طرحي سامانه الکترونيها رساختي و توسعه زيروزرسانبه  ـ٦ماده

. شود يها توسط سازمان انجام م)پروژه (  و انتشار اطالعات طرحيرساختي زيگذار هيسرما
ادشده، ي سامانه يندهايربط مکلفند در چهارچوب قواعد و فراي ذيي اجرايها تمام دستگاه

ن مقام يت صحت اطالعات به عهده باالتريند و مسئوليها را درج نما )پروژه(اطالعات طرح 
  . استييدستگاه اجرا
   )١٩(هاي اجرايي مکلفند هر سه ماه يکبار عملکرد مرتبط با تبصره   دستگاهـ١تبصره

 .هاي ابالغي سازمان به صورت الکترونيکي گزارش نمايند ه قانون را در قالب کاربرگماده واحد
ي ـ  مشارکت عمومي مکلفند اطالعات تمام قراردادهايي اجرايها دستگاه ـ٢تبصره

گاه ي را در پا١٣٩٠ سال ي منعقدشده از ابتدايها )پروژه (  طرحي و واگذاريخصوص
  .دني کشور درج نماياطالعات قراردادها

ن ي و کمک به تأمين تعهدات قراردادي تضميتواند برا ي مييدستگاه اجرا ـ٧ماده
ها و  نيالت از بانک عامل، انواع تضميافت تسهي دريگذار برا هياز سرمايق مورد نيوثا

  :ديه نمايگذار ارا هير را به سرماي زيها يگواه
  . )پروژه( طرح ين اموال و محل اجرا و درآمدهاياجازه تره ـ الف
د محصول طرح ين خري و تضميي و داراينامه وزارت امور اقتصاد ضمانت ـ ب

م ي به قانون تنظيقانون الحاق مواد) ٦( بر اساس ماده يگذاران خارج هي سرمايبرا) پروژه(
 .  مربوطيينامه اجرا نييو آـ ١٣٨٤مصوب  ـ )١( دولت ي از مقررات ماليبخش

 ـ ١٣٦٦مصوب  ـ  کشورين محاسبات عمومقانو) ٦٢(ت ماده ياستفاده از ظرف ـ پ
) ١(قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٥٦(و ) ٢(و مواد 

 .ـ ١٣٨٤مصوب  ـ
 با ينده ويا نماي يتوسط دستگاه مرکز) پروژه(د محصول طرح ين خريتضم ـ ت

 . يي دستگاه اجرايين مقام اجراي باالتريامضا
 در يي مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرايي و داراياقتصادوزارت امور  ـ ث

 و يي است، با درخواست دستگاه اجرايقرارداد مشارکت که محل آن از منابع عموم
 ي و اعتباري مالي به نفع نهادهايتين حاکميه تضامي اقتصاد، نسبت به ارايب شورايتصو
  .دي اقدام نمايالملل ني و بيخارج

  ه كاركنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشاركت معادل حق بيم  ـ٨ماده
هاي عمراني دولت  و همانند قراردادهاي پيمانكاران طرح%) ٦/٦(شش و شش دهم درصد 

 قرارداد مشارکت، سازمان تأمين اجتماعي در يبردار  دوران بهرهيبرا. خواهد بود
قانون رفع ) ٤٠(ضوع ماده  موين اجتماعيقانون تأم) ٣٨( به ماده يچهارچوب تبصره الحاق

بر اساس فهرست ـ ١٣٩٤مصوب  ـ  کشوري نظام مالير و ارتقايپذ د رقابتيموانع تول
  .دي کارگاه نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماي و بازرسيارسال

تواند نسبت به ارايه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي، موافقت   دولت ميـ٩ماده
جمهوري  قانون اساسي) ٨٣( استثناي اموال موضوع اصل هشتاد و سوم به(با ترهين اموال 

 .و محل اجراي طرح و همچنين ارايه تضمين خريد محصول اقدام نمايد) اسالمي ايران
هاي   در سال١٣٩٨تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقدشده در سال  ـ١٠ماده

.  گرددينيب شي پيدجه سنواتح بويد در لواين تعهدات بايا. االجرا است آتي نيز الزم
نامه را به  نيين آي ايجاد شده در اجراي مکلفند هرگونه تعهدات ايي اجرايها دستگاه

  .ندي گزارش نمايي و دارايسازمان و وزارت امور اقتصاد
گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد  درآمدهاي ناشي از سرمايه ـ١١ماده
و ) ١(هاي مالياتي جزءهاي  واحده قانون از مشوقماده ) ١٩(هاي موضوع تبصره  مشاركت

قانون رفع موانع ) ٣١(هاي مستقيم موضوع ماده  قانون ماليات) ١٣٢(ماده ) ث(بند ) ٢(
و اصالحات بعدي آن از محل ـ ١٣٩٤مصوب  ـ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور توليد رقابت

  .باشد برخوردار مي)  ٥٥٠٠٠٠(رديف شماره 
ماده واحده قانون پس از واريز ) ١٩(ناشي از اجراي احكام تبصره درآمد  ـ١٢ماده
هاي  هاي تملك دارايي داري كل كشور، با نظر سازمان و براي تكميل ساير طرح به خزانه
قانون به همان دستگاه ) ٥(جدول شماره ) ٢١٠٣٠٠(تمام از محل رديف  اي نيمه سرمايه

 حاصل شده به همان ي درآمدهايستان ايها در خصوص طرح. يابد ي اختصاص ميياجرا
  .ابدي ياستان اختصاص م

  ) ١٩(هاي موضوع تبصره )پروژه(ربط مجازند طرح هاي اجرايي ذي  دستگاهـ١٣ماده
ماده واحده قانون را با رعايت مقررات مذكور در تبصره يادشده و ساير قوانين مربوط بدون أخذ 

  .به فروش برسانند) محاسبات عمومي كشورقانون ) ١١٥(موضوع ماده (مصوبه هيأت وزيران 
برداري كه وظايف آنها در  هاي در حال بهره)پروژه(نيروي انساني طرح  ـ١٤ماده

شود،  ماده واحده قانون به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي) ١٩(چهارچوب تبصره 
 ـ ١٣٨٦مصوب  ـ قانون مديريت خدمات كشوري) ٢١(مطابق سازوكارهاي موضوع ماده 

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از ) ٤٥(هاي مربوط و همچنين ماده  نامه آيينو 
  .خواهد بودـ ١٣٨٤مصوب  ـ )١(مقررات مالي دولت 

ها در و تضمين) پروژه(ي اعم از فرايند ارجاع طرح يهرگونه فرايند اجرا ـ١٥ماده
 .دريگيصورت م) ٢(قانون الحاق ) ٢٧(چهارچوب دستورالعمل ماده 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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ـ اعتبارات ملي١٣٩٨قانون بودجه سال ) ١٩(تبصره ) ١(اعتبارات موضوع جزء : ١پيوست    كل كشور 
  ميليون ريال

  فصل/امور

  اعتبارات ملي موضوع
قانون ) ١٩(تبصره ) ١( جزء 

 كل كشور ١٣٩٨بودجه سال 
  )٥٥٠٠٠٠ـ٤١رديف (

  ٤٠,٣٢٠,٩٧٦  گانه جمع امورهاي ده
  ١,٩٦٤,٣٧٠  امور خدمات عمومي
  ١٥٥,٠٩٥  فصل قانونگذاري

  ٥٨٤,٢٦٤  فصل اداره امور عمومي
  ١,٠٧٤,٧٦١  فصل خدمات مالي و مالياتي

  ١٥٠,٢٥٠  فصل تحقيق و توسعه در امور خدمات عمومي
  ١,٢٢٠,٦٠٠  امور دفاعي و امنيتي

  ٤٨١,٨٠٦  فصل دفاع
  ٧٣٨,٧٩٤  فصل حفظ نظم و امنيت عمومي

  ٠  فصل تحقيق و توسعه در امور دفاعي و امنيتي
  ١,١٧٧,٧١٣  امور قضايي

  ١,١٧١,٩٠٨  فصل اداره امور قضايي
  ٥,٨٠٥  فصل تحقيق و توسعه در امور قضايي

  ٢١,١٣٨,٧٩٠  امور اقتصادي
  ١,١٩١,٩٨١  فصل انرژي

  ٣,٠٤٠,٥٥٩  فصل ارتباطات و فناوري اطالعات
  ٨,٣٥٧,٨٩٨  فصل حمل و نقل

  ١,١٨١,٥٨٨  صنعت و معدنفصل 
  ٤٩٤,١٥٠  فصل بازرگاني

  ٢,٠٨٣,٧٥٣  فصل كشاورزي و منابع طبيعي
  ٤,٦٥٤,٧١٣  فصل منابع آب
  ٢,٠٠٠  فصل روابط كار
  ٠  فصل تعاون

  ١٣٢,١٤٨  فصل تحقيق و توسعه در امور اقتصادي
  ٢٦١,٥٦٣  امور محيط زيست

  ٢,٠٠٠  فصل مديريت پسماند
  ٥٧,٥٠٠  فصل كاهش آلودگي

  ١٨٢,٩٦٣  هاي زيستي فصل حفاظت از گونه
  ١٩,١٠٠  فصل تحقيق و توسعه در امور محيط زيست

  ٥,٢٢٧,٠٤٧  امور مسكن، عمران شهري و روستايي
  ١٠٨,٩٤٢  فصل مسكن

  ٢,٧٧٧,١٤٠  فصل توسعه و خدمات شهري، روستايي و عشايري
  ٢,٢٥٤,٠٦٠  فصل آب و فاضالب
  ٨٦,٩٠٦  ان شهري و روستاييفصل تحقيق و توسعه در امور مسكن، عمر

  ١,٣٥٥,٨٤٣  امور سالمت
  ٨,٣٥٤  فصل بهداشت
  ١,٣٦٦,٩٨٩  فصل درمان

  ١٠,٥٠٠  فصل تحقيق و توسعه در امور سالمت
  ٢,٢٤٨,٣٠٦  امور فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري

  ٣٩٣,٤٤٥  فصل دين و مذهب
  ٦٥٦,٣٥٣  فصل ورزش و تفريحات
  ٣٣٢,٣٤٥  فصل فرهنگ و هنر

  ٣٩٩,٤١٠  ث فرهنگيفصل ميرا
  ١٥١,١٣٠  فصل رسانه

  ٣٠٢,٢١٩  فصل گردشگري 
  ١١,٠٠٠  فصل صنايع دستي

  ٢,٤٠٥  فصل تحقيق و توسعه در امور فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري
  ٥,٤٠٧,٣١٨  امور آموزش و پژوهش 

  ٣,٠٠٠,٧٩٣  فصل آموزش و پرورش عمومي

  فصل/امور

  اعتبارات ملي موضوع
قانون ) ١٩(تبصره ) ١( جزء 

 كل كشور ١٣٩٨بودجه سال 
  )٥٥٠٠٠٠ـ٤١رديف (

  ٣٠٨,٤٧٧  اي و مهارت آموزي فصل آموزش فني و حرفه
  ١,٧٤٠,٠٢٢  فصل آموزش عالي

  ٥٣,٣٠٢  هاي پايه فصل پژوهش
  ٢٧١,٢٢٢  اي هاي توسعه فصل پژوهش

  ٣٣,٥٠٢  فصل تحقيق و توسعه در امور آموزش و پژوهش
  ٣١٩,٤٢٦  امور رفاه اجتماعي
  ٦,٧٠٠  فصل امداد و نجات

  ٢٠٠,٠٠٠  هاي اجتماعي فصل بيمه
  ١٠١,٤٢٦  فصل حمايتي
  ١١,٣٠٠  فصل توانبخشي

  ٠  صل تحقيق و توسعه در امور رفاه اجتماعيف
  

ـ اعتبارات ١٣٩٨قانون بودجه سال ) ١٩(تبصره ) ١(اعتبارات موضوع جزء : ٢پيوست   استاني كل كشور 
  ميليون ريال

كد 
  نام استان  استان

اعتبارات استاني موضوع 
قانون ) ١٩((تبصره ) ١(جزء 

 كل كشور ١٣٩٨بودجه سال 
  )٥٥٠٠٠٠ ـ ٤١رديف (

  ١٢,٥٨٨,١٢٣  كشوركل 
  ١٨٩,٤٣٤  استان مركزي  ٥١
  ٣٠١,٠٩١  استان گيالن  ٥٢
  ٣٥٥,٦٧٠  استان مازندران  ٥٣
  ٣٧٨,٠١٩  استان آذربايجان شرقي  ٥٤
  ٦٠٠,٢١٩  استان آذربايجان غربي  ٥٥
  ٣٠٣,٤٠٠  استان كرمانشاه  ٥٦
  ١,٩٠١,٩٣٧  استان خوزستان  ٥٧
  ٧٠٨,٧١٢  استان فارس  ٥٨
  ٦٢٨,٤٤٣  استان كرمان  ٥٩
  ٦٧٢,٣٢٩  استان خراسان رضوي  ٦٠
  ٣٨٨,٠٣١  استان اصفهان  ٦١
  ٤٢٥,٨٤٣  استان هرمزگان  ٦٢
  ٨٢١,٠٨٨  استان سيستان و بلوچستان  ٦٣
  ٣٦٧,٧٣٠  استان كردستان  ٦٤
  ٢٠٣,٤٥٧  استان همدان  ٦٥
  ٣٥٦,٩٥٨  استان لرستان  ٦٦
  ٢٦٧,٢٩٩  استان ايالم  ٦٧
  ١٩٥,٩٨٣  استان زنجان  ٦٨
  ١٧٠,٢٤٠  رمحال و بختيارياستان چها  ٦٩
  ٣٨٥,٧٢٦  استان كهگيلويه و بويراحمد  ٧٠
  ١٣٨,٣٤٠  استان سمنان  ٧١
  ١٨٩,٦١٤  استان يزد  ٧٢
  ٦٨٢,٩٨٣  استان بوشهر  ٧٣
  ٥٧٥,١٠٦  استان تهران  ٧٤
  ٢٠٥,٠٨٣  استان اردبيل  ٧٥
  ١٣٩,٢٦٨  استان قم  ٧٦
  ١٥٩,٨٨٦  استان قزوين  ٧٧
  ٢٥٤,٣٩٥  استان گلستان  ٧٨
  ٢١٦,٤٢١  ستان خراسان شماليا  ٧٩
  ٢٥٣,٩٠٠  استان خراسان جنوبي  ٨٠
    ١٥١,٥١٨  استان البرز  ٨١
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