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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
یکی از عواملی که سبب میگردد تا فساد نهادینه شود عدم تعیین تکیف صریح و روشن وضعیت حقوقی 
شرکتهای دولتی است که امروزه تحت اصطالح «خصولتی» از آنان یاد میشود. اینگونه شرکتها در مواردی 
که مصلحت بدانند دولتی هستند و در موارد دیگر از جمله تقسیم منافع، خصوصی میباشند! لذا اینگونه 
شرکتها تبدیل به حیاط خلوت وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بوده و اکثر مدیران عامل و 
اعضاء هیأت مدیره آنها از جمله افراد شناخته شده میباشند که به همین دلیل میتوانند از حقوق و مزایای 
بدون حساب و کتاب بهرهمند باشند و از این باالتر هیچ قانونی به جز قانون تجارت بر آنها حاکم نیست و خود 

را از رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور و نظارت سازمان بازرسی کل کشور مبرا میدانند.
تشکیل شرکتهای «خصولتی» از تعریف قانونی شرکت دولتی مندرج در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات 

کشوری و تبصرههای آن ناشی میشود. در این تعریف، شرکت دولتی به سه نوع به شرح ذیل تقسیم شده 
است:

طبق قانون ایجاد و بیش از ۵۰% سرمایه آنها متعلق به دولت باشد. .1
شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی  .2

شناخته شده یا میشود شرکت دولتی تلقی میگردند.
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای  .3

دولتی منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است.

در این تعریف آنچه که به آن اشاره نشده، این است که اگر شرکتی از طریق سرمایه گذاری وزارتخانهها، 
مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی تشکیل شود چه وضعیتی دارد؟ 
سکوت این امر سبب گردیده تا شرکتهایی که از سرمایهگذاری مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، 
منفرداً یا مشترکاً با وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی ایجاد میشوند ماهیتی «خصولتی» دوگانه 

داشته باشند.
برای مثال فرض کنیم که سرمایه شرکتی متشکل از موارد ذیل است:

وزارتخانه «الف»: 1۰ درصد 
شرکت دولتی «ب» 2۰ درصد 
مؤسسه دولتی «ج» ۵ درصد 

مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی «د» مثل شهرداری: ۶۵ درصد 
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این چنین شرکتی تکلیفش معلوم نیست و عمالً با ماهیت دوگانه از نظارت دستگاههای حسابرسی و دولتی 
طفره میروند. مضافاً اینکه تشکیل انواع شرکتهای وابسته و تابعه بانکهای دولتی همه معایب مذکور را در 
برداشته و دارد. به همین منظور در ماده 1۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 

13۹۴ مقرر شده است که ظرف سه سال این نوع شرکتها واگذار شوند.

بنابراین پیشنهاد میگردد به منظور جلوگیری از این وضع و مشخص شدن تکلیف حقوقی اینگونه شرکتها، 
طرح اصالح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شود.

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
نصراله پژمان فر - مجید نصیرائی - رضا آریان پور - مهدی طغیانی - علیرضا ورناصری قندعلی - فاطمه 
رحمانی - علی خضریان - عباس مقتدایی - عباس گودرزی - امانقلیچ شادمهر - اصغر سلیمی - کیوان 
مرادیان کوچکسرائی - حسین رجایی ریزی - محمدحسین فرهنگی - سیدناصر موسوی الرگانی - 
فداحسین مالکی - روح اله ایزدخواه - علی اکبر بسطامی - حبیب آقاجری - غالمرضا منتظری - ابراهیم 
رضائی - جالل محمودزاده - رحمت اله فیروزی پوربادی - مهدی باقری - جعفر قادری - قاسم ساعدی 
- مهرداد گودرزوندچگینی - احمد محرم زاده یخفروزان - جواد نیک بین - علیرضا عباسی - فریدون 
حسنوند - احسان ارکانی - مسلم صالحی - علی علی زاده - حسین حق وردی - حسین میرزائی - علی 
اکبر علیزاده برمی - پرویز اوسطی - محمدتقی نقدعلی - سیدجواد حسینی کیا - علیرضا زندیان - رسول 
فرخی میکال - موسی احمدی - غالمحسین کرمی - انور حبیب زاده بوکانی - یعقوب رضازاده - بهروز 

محبی نجم آبادی - محمدرضا رضائی کوچی 
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عنوان طرح:
اصالح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری 

در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» بعد از عبارت 
«شرکتهای دولتی» اضافه میشود. در پایان ماده نیز عبارت زیر اضافه میشود.

و «هرگاه مؤسسات مذکور منفرداً شرکتی را تشکیل داده یا بدهند شرکت مذکور، دولتی تلقی میگردد 
و تشکیل هرکونه شرکت یا مؤسسه یا عناوین مشابه برای بانکها و بیمههای دولتی ممنوع است».
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح اصالح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری  تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ██

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.

www.dotic.ir

http://dotic.ir


8

ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ☐   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱- عبارت الحاقی هرگاه مؤسسات مذکور منفرداً شرکتی را تشکیل داده یا بدهند شرکت مذکور دولتی تلقی میگردد در سطرهای 

قبلی متن ماده(۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تکرار شده لذا نیازی به درج آن در متن طرح نیست.

۲-طرح فاقد قالب استاندارد است با توجه به اینکه طرح تقدیمی دارای موضوع واحد است باید در قالب ماده واحده و به شرح 
زیر تنظیم و ارائه شود:

ماده واحده- در ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات بعدی عبارت موسسات و 
نهادهای عمومی غیردولتی بعد از عبارت شرکتهای دولتی و عبارت تشکیل هرگونه شرکت یا مؤسسه یا عناوین مشابه برای بانکها 

و بیمه های دولتی ممنوع است به پایان ماده الحاق می شود.

۳-الزم است در صورت تصویب طرح مذکور ماده (۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ که به تعریف شرکت دولتی 
پرداخته است نیز اصالح شود.

۲- ۱- عبارت الحاقی « هرگاه مؤسسات مذکور منفرداً شرکتی را تشکیل داده یا بدهند شرکت مذکور، دولتی تلقی میگردد» در 
سطرهای قبلی متن ماده(۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تکرار شده؛ لذا نیازی به درج آن در متن طرح نیست. ۲-طرح فاقد 
قالب استاندارد است؛ با توجه به اینکه طرح تقدیمی دارای موضوع واحد است باید در قالب ماده واحده و به شرح زیر تنظیم و 
ارائه شود: ماده واحده-در ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات بعدی، عبارت 
«موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» بعد از عبارت «شرکتهای دولتی» و عبارت « تشکیل هرگونه شرکت یا مؤسسه یا عناوین 
مشابه برای بانکها و بیمههای دولتی ممنوع است » به پایان ماده الحاق می شود. ۳-الزم است در صورت تصویب طرح مذکور، 

ماده (۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ که به تعریف شرکت دولتی پرداخته است نیز اصالح شود. 

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸ /۰۷ /۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب: 
۱۳۸۶/۰۷/۰۸

بخش های قانون: فصل اول –-ماده ۴ ـ**فصل اول –-ماده ۴ ـ-تبصره ۱ ـ**فصل اول –-ماده ۴ ـ-تبصره ۲ ـ**فصل اول 
–-ماده ۴ ـ-تبصره ۳ ـ

*****
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سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ مصوب: ۱۳۷۳/۰۴/۱۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== 
منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱ مصوب: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

بخش های قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات 
بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-ماده ۱۶**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با 
اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-ماده ۱۶-الف**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-ماده ۱۶-ب**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-ماده ۱۶-ب-تبصره ۱**قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-
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