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 پیشگفتار

ساله خود گامي بلند برای ترسیم وضعیت و جايگاه انداز بیست جمهوری اسالمي ايران با تدوين سند چشم

مذكور نیازمند تدوين، اجرا، تکمیل و اصالح بلندمدت خود برداشته است. دستیابي به اهداف متعالي مطرح در سند 

 باشد.های پنجساله توسعه ميهای راهبردی و اجرايي در قالب برنامهبرنامه

نظران كشور به مجموعه منسجمي از قوانین، مقررات و آگاهي و دسترسي مديران، كارشناسان و صاحب

« حساب ذخیره ارزی»تحت عنوان هارم توسعه های سوم و چكه در برنامه ی بین نسليها صندوقضوابط ناظر به 

سازماندهي شده است، « حساب ذخیره ارزی»و « صندوق توسعه ملي»تحت عناوين در برنامه پنجم توسعه و 

كشور، كاهش خطاهای  ها و دانش انباشته درساز استفاده از توانمندیبندی آنها زمینهو طبقهضروری بوده 

های كشور و ارتقاء بخش غیر دولتي شامل خصوصي، تعاوني و گیری و استفاده حداكثری از تمامي ظرفیتتصمیم

 گردد.عمومي مي

در سال دوم فعالیت صندوق توسعه ملي و يازدهمین سال فعالیت  از اين رو هیئت عامل صندوق توسعه ملي

 ای جديد و بازنگری شده از مستندات صندوق توسعه مليمجموعهتهیه بر آن شد تا نسبت به  حساب ذخیره ارزی

 حساب ذخیره ارزی اقدام نمايد.و 

ريزان كشور با اين مقوله اين آشنايي بسیاری از برنامهدر اين راستا با توجه به تخصصي بودن موضوع و عدم 

 و مستندات مربوطه های اجرايينامهای كامل مشتمل بر قوانین، مصوبات و آيیننیاز احساس گرديد كه مجموعه

 با آخرين اصالحات تدوين و تنقیح گردد.

مجلس مکلف شد در برنامه  دستور رهبر معظم انقالب توسعه بر اساس قانون برنامه پنجم 84در ماده 

و از نکات برجسته آن تعريف نموده را همزمان تصويب  توسعه ملي پنجساله پنجم توسعه، اساسنامه صندوق

منع ، ء، هیئت عامل و هیئت نظارتهیئت امنا ،گانهايجاد ساختار سه ،صندوق به عنوان نهاد عمومي غیردولتي

كه سهم  يقانون محاسبات عموم 5دريافت وام و خلق تعاريف جديد، مغاير با تعريف ماده  ازی دولتي ها شركت

و در خصوص اعضای هیئت مديره هم به نفع تبديل نموده  %20% و 80% به 51% و 49خصوصي را از  -دولتي 

 خصوصي تقنین صورت پذيرفته است.بخش 

را  باشد كه استمرار حساب ذخیره ارزی مي آن 85ماده توسعه،  در قانون برنامه پنجماز نکات بسیار مهم ديگر 

به طور  حسابفعالیت  سال 11در اين كتاب به لحاظ اهمیت موضوع بیني كرده است،  پیشبا سازو كار جديدی 

 شده است.  مستندسازیكامل 



 

 فصل به شرح ذيل تدوين و تنقیح شده است. 17بخش و  6اين كتاب در قالب  

در برنامه های سوم، چهارم و  های رهبر معظم انقالب انداز، ابالغیه بخش اول: اسناد باالدست )سند چشم

 باشد. مي های ايشان در خصوص صندوق توسعه ملي  پنجم توسعه و سخنراني

باشد و برای اولین بار در كشور  توسعه مي قانون برنامه پنجم 85و  84بخش دوم : شامل مستندسازی مواد 

ات مربوطه شامل قانون، اليحه دولت، مصوبات كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمي، طیف وسیعي از اطالع

باشد كه اين فصول اطالعات ارزشمند و  مي نظرات شورای نگهبان و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 دارد. ريان را از خطا باز ميكند كه به درك دقیق قانون كمک كرده و مج منحصر به فردی را ارائه مي

 1390و 1389ای  با توجه به اينکه قانون بودجه برش ساالنه قانون برنامه بوده در قوانین بودجه ساله

 های اجرايي احصا شده است . نامه مذاكرات، مصوبات و آيین

جداگانه  ي، در قالب فصلارزی و ريالي های هنام نامه مالي و معامالتي صندوق ، نظام آيین ،مصوبات هیئت امنا

 ارائه شده است.

قانون برنامه چهارم توسعه  يکماده و  قانون برنامه سوم توسعه 60ماده مستندات در بخش سوم و چهارم 

ه و مذاكرات مجلس شورای نام نظام های اجرايي ، نامه به همراه اصالحات و آيین موضوع حساب ذخیره ارزی)

 در برنامه چهارم توسعه ارائه شده است. احصا شده است و طي گزارشي عملکرد حساب ذخیره ارزی (اسالمي

فاقد ساز و كار اجرايي الزم  بريم كه حساب ذخیره ارزی با نگاهي گذرا به اين دو بخش به اين اشکال پي مي

با تشکیل صندوق گذار  قانونبرای رفع اشکال فوق،  های خود موفق باشد. بوده و نتوانسته است در انجام ماموريت

 را مدنظر قرار داده است.، اين مهم بیني اعضای هیئت عامل و پیش توسعه ملي

، تمام قوانین و پنجم با توجه به تأثیرگذاری قوانین و مقررات ديگر به فعالیت صندوق توسعه مليدر بخش 

 بندی شده است.گذاری و مقررات عام طبقهفصل نظام بانکي، سرمايه سهمقررات با اعمال اصالحات انتخاب در 

در اين كتاب در كشور، دم وجود واژگان حقوقي خاص به دلیل تخصصي و ويژه بودن مفاهیم اين حوزه و ع

آنها در قوانین و آدرس آنها احصاء  تعاريف به همراه مرتبط با بحث صندوق توسعه ملي كلمه حقوقي 250بیش از 

 شده است. ارائهو تحت عنوان ترمینولوژی 

 

 



 

 

 به ،كشور جهان 16در  ابه صندوق توسعه مليی مشها صندوقاين كتاب مطالعه تطبیقي در خصوص  در

شده است و نگاه جامعي از تدبیر كلیه  روزبه  1391انجام شده و اين اصالحات تا پايان مهرماه  ای قارهتفکیک 

 كند.كشورها در اين خصوص ارائه مي

قانون برنامه  85و  84آن ترجمه انگلیسي مواد  های ماموريتو  المللي صندوق توسعه مليبه دلیل ماهیت بین

به انگلیسي ترجمه شده  قانون برنامه سوم توسعه 60و ماده  توسعه قانون برنامه چهارم يکتوسعه، ماده  پنجم

 است.

كلیه كارشناسان و مديران و دانشگاهیان و فعاالن بخش خصوصي به عنوان اين كتاب قابل استفاده 

 سازی اين امر گردد.تواند پايه تحقیق و اصالح و بهینهباشد. و اين اطالعات ميكنندگان تسهیالت مي دريافت

 ، وسعید جاللي ، احسان اهلل شريفي، محمد رضا كريمي ومحمد قاسم حسیني آقاياناز  در خاتمه الزم است

تدوين و تنقیح، اين اثر مشاركت ، كه در امر تهیهالسادات محمودی رقیهو  رقیه ولدان، ويدا ادهمي ها خانم

 نمايم.تشکر و قدرداني اند،  داشته

 

 

 فرزين محمدرضا                                              

 صندوق توسعه مليرئیس هیئت عامل                                           

 1391ماه آذر                                                   





 

 

 کلي فهرست

 و حساب ذخیره ارزي نگاهي به صندوق توسعه ملي

 تا پنجم توسعهدر برنامه هاي سوم 

  1 و حساب ذخیره ارزي اسناد باال دستي ناظر بر تشكیل صندوق توسعه مليبخش اول: 

 

 19 در برنامه پنجساله پنجم توسعه  صندوق توسعه مليبخش دوم: 

 

 199 در برنامه پنجساله پنجم توسعه  حساب ذخیره ارزيم: سوبخش 

 

 231 در برنامه چهارم توسعه  حساب ذخیره ارزيم: چهاربخش 

 

  461 در برنامه سوم توسعه  حساب ذخیره ارزيم: پنجبخش 

 

 577  مليقوانین و مقررات مرتبط با صندوق توسعه م: ششبخش 

 

در  هاي مشابه صندوق توسعه ملي حقوقي، مطالعه تطبیقي صندوق ترمینولوژي: هفتمبخش 

685 کشورهاي جهان و...  

 -يك -





 

 

 

 تفصیلي فهرست

 و حساب ذخیره ارزي صندوق توسعه ملي نگاهي به

 در برنامه هاي سوم تا پنجم توسعه

 

و حساب ذخیره  توسعه ملي اسناد باال دستي ناظر بر تشكیل صندوقبخش اول: 

  1 ارزي

  5 ناظر بر تشكیل صندوق توسعه ملياسناد باالدست  – اول فصل

 7 ..................................................هجری شمسي 1404سند چشم انداز جمهوری اسالمي ايران در افق  -
 هاى كلى برنامه پنجم توسعه مرتبط با صندوق توسعه ملي  سیاست -

 7 ....................................................................................... رهبر معظم انقالب(21/10/1387)ابالغیه مورخ 
 8 ........................................................... م انقالب در خصوص صندوق توسعه مليی رهبر معظها ديدگاه -

 8 .......... در خصوص صندوق توسعه ملي 22/12/1390پژوهشگاه صنعت نفت در مورخ سخنراني در  -   
 9 .................................... در خصوص صندوق توسعه ملي یحرم رضودر  1391سخنراني نوروز سال  -   

  13 اسناد باالدست ناظر بر تشكیل حساب ذخیره ارزي – دوم فصل

  هاى كلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران سیاست -
 15 .......................... رهبر معظم انقالب( مرتبط با حساب ذخیره ارزی 20/9/1382)موضوع ابالغیه مورخ  
  هاى كلى برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران سیاست -

 16 ......................................................... ابالغیه رهبر معظم انقالب( مرتبط با حساب ذخیره ارزی)موضوع 

 19 در برنامه پنجساله پنجم توسعه  صندوق توسعه مليبخش دوم: 

  21 توسعه در قانون برنامه پنجساله پنجم مباني تشكیل صندوق توسعه ملي – ومس فصل

 23 ............................. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 84اساسنامه صندوق توسعه ملي موضوع ماده  -
 30 .................................................................................................................................................. اليحه  -
 32 ..................................................................................................................... مصوبات كمیسیون تلفیق -
 -سه - 



 
 39 ...................................................................................................................... مشروح مذاكرات مجلس -
 71 ............................................................................................ مصوبه مجلس، ارسالي به شورای نگهبان -
 78 ............................................................................................. ايرادات شورای نگهبان در اظهارنظر اول -
 79 .............................. كمیسیون تلفیق به منظور رفع ايرادات شورای نگهبان در اظهارنظر اولمصوبات  -
 83 ..............................مشروح مذاكرات مجلس به منظور رفع ايرادات شورای نگهبان در اظهار نظر اول -
 89 .............................................. مصوبه مجلس به منظور رفع ايرادات شورای نگهبان در اظهارنظر اول -
 92 ............................................................................................ ايرادات شورای نگهبان در اظهار نظر دوم -
 92 ............................... مصوبه كمیسیون تلفیق به منظور رفع ايرادات شورای نگهبان در اظهار نظر دوم -
 93 ............................. مشروح مذاكرات مجلس به منظور رفع ايرادات شورای نگهبان در اظهار نظر دوم -
 94 .................................................................. مصوبه مجلس، ارسالي به مجمع تشخیص مصلحت نظام -
 97 ............................................................................................... مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام  -

 101 در قوانین بودجه سنواتي کل کشور مليصندوق توسعه  – مچهار فصل

 اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص صندوق توسعه ملي در جلسات بررسي -

 103 .................................................................................کل کشور 1391اليحه بودجه سال 

 104 .................................................................................................... كل كشور 1391قانون بودجه سال  -
 104 ............................................................. مليمرتبط با صندوق توسعه  1391بندهای قانون بودجه  -   
 106 ............................................... مرتبط با صندوق توسعه ملي 1391مشروح مذاكرات قانون بودجه  -   
 135 ..................................... ملي توسعه صندوق با مرتبط 1391 سال در مرتبط مقررات -

 شماره وزيران هیات مصوب كشور كل 1391 سال بودجه قانون واحده ماده( 3) بند اجرايي نامه آيین -   
 136 ........................................................ 14/8/1391مورخ  هـ48284ت/158191

اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص صندوق توسعه ملي در جلسات بررسي  -

 137 .................................................................................کل کشور 1390اليحه بودجه سال 

 137 .................................................................................................... كل كشور 1390قانون بودجه سال  -
 137 ............................................................. مرتبط با صندوق توسعه ملي 1390بندهای قانون بودجه  -   
 138 ....................... 27/7/1390ور مصوب كل كش 1390قانون بودجه سال  16قانون استفساريه بند  -   
 139 ............................................... مرتبط با صندوق توسعه ملي 1390مشروح مذاكرات قانون بودجه  -   
 161 .............................................................. مرتبط با صندوق توسعه ملي 1390مقررات مرتبط در سال  -
 
 -چهار - 



 

 

 
 شماره كشور كل 1390 سال بودجه قانون واحده ماده( 1) بند اجرايي نامه آيین 3 ماده -

 161 ................................................................ 20/7/1390هـ47026ت144751
 مصوب كشور كل 1390 سال بودجه قانون واحده ماده( 2) بند( ب) جزء اجرای به دولت الزام قانون -

18/11/1390 ................................................................................... 162 

هاي مرتبط با صندوق  دستورالعمل ،ها نامه ، آيینصورت جلسات هیئت امنا – مپنج فصل

 163  توسعه ملي

 165.................................................................................... صورتجلسات هیئت امناء صندوق توسعه ملي -
         هیئت امناء صندوق 2/4/1390مورخ  24/48007به شماره  2/4/1390صورتجلسه جلسه مورخ  -  

 165.............................................................................................................................................. توسعه ملي
 هیئت امناء صندوق 13/5/1390مورخ  24/48007به شماره  13/5/1390صورتجلسه جلسه مورخ  -   

 166.............................................................................................................................................. توسعه ملي
هیئت امناء صندوق   7/3/1391مورخ  446/48139به شماره  4/3/1391جلسه مورخ  صورتجلسه -    

 167.............................................................................................................................................. توسعه ملي
 صندوق عامل هیئت  6/4/1391 مورخ مصوب ارزی تسهیالت اعطای شرايط و ضوابط نامه نظام -

 168 ...................................................................................... ملي توسعه
 168 ................................................................... مفاهیم و تعاريف – اول بخش
 169 ........................................................................ عام مقررات – دوم بخش
 170 ........................................................... محاسبات واحد و ارز نوع – سوم بخش
 170 .................................. ها زيربخش و ها بخش در قبول قابل های فعالیت – چهارم بخش
 171 .................................................................... مجاز اشخاص – پنجم بخش
 172 ............................................................. انتظار مورد بازده نرخ – ششم بخش
 172 ................................................................... التزام وجه سود، – هفتم بخش
 173 .......................................................................... الزامات – هشتم بخش
 175 ......................................................................... آورده سهم –نهم بخش
 175 .................................................................... تسهیالت مدت – دهم بخش
 176 ............................................................ عامل بانک مسئولیت –يازدهم بخش
 178 ........................................................................... ساير –دوازدهم بخش

 
 

 -پنج-



 صندوق عامل هیئت 9/8/1391 مورخ مصوب ريالي تسهیالت اعطای شرايط و ضوابط نامه نظام -
 178 .....................................................................................  ملي توسعه
 179 ................................................................... مفاهیم و تعاريف – اول بخش
 179 ....................................................................... عام مقررات – دوم بخش
 180 .................................... ها زيربخش و ها بخش در قبول قابل های فعالیت – سوم بخش
 181 ................................................................... مجاز اشخاص – چهارم بخش
 182 .................................................................. التزام وجه سود، – پنجم بخش
 182 ..................................................................... الزامات ساير – ششم بخش
 183 ........................................................................ آورده سهم –هفتم بخش
 183 .................................................................. تسهیالت مدت – هشتم بخش
 184 ............................................................... عامل بانک مسئولیت –نهم بخش
 185 ............................................................................... ساير –دهم بخش

 هـ47244 ت/81155 شماره مصوبه ملي توسعه صندوق استخدامي و اداری معامالتي، مالي، نامه آيین -
 186 ................................................................. وزيران هیئت 28/4/1391 مورخ

 

 199 توسعه  پنجم پنجساله در برنامه حساب ذخیره ارزيم: سوبخش 

  203 و برنامه پنجم توسعه  حساب ذخیره ارزي – مشش فصل

 205 ..................................................................................................... قانون برنامه پنجم توسعه 85ماده  -
 205 ............................................................................................................... مصوبات كمیسیون تلفیق -   
 205 ............................................................................................................................ مصوبه اولیه -1       
 206 ....................................................................................................................... مصوبه اصالحي -2      
 207 ................................................................................................................... مشروح مذاكرات مجلس - 
 209 .......................................................................................... مصوبه مجلس، ارسالي به شورای نگهبان -
 209 ..................................................................................... صورتجلسات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی -

مورخ  126/405شماره  بههیئت امنای حساب ذخیره ارزی  18/12/1389مصوبه جلسه مورخ  -   
23/1/1390 ........................................................................................................................................... 209 
مورخ  1767/475هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به شماره  22/5/1390مصوبه جلسه مورخ  -   
8/9/1390 .............................................................................................................................................. 211 

 -شش-



 

 

 در قوانین بودجه سنواتي کل کشور در برنامه  حساب ذخیره ارزي – مهفت فصل

  211 پنجم توسعه

نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص حساب ذخیره ارزي در جلسات بررسي هم ا -

 213 .................................................................................کل کشور 1391اليحه بودجه سال 

 214.................................................................................................... كل كشور 1391قانون بودجه سال  -
 214.............................................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1391بندهای قانون بودجه  -   
 215...................................ارزی مرتبط با حساب ذخیره 1391مشروح مذاكرات منتخب قانون بودجه  -   
اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص حساب ذخیره ارزي در جلسات بررسي  -

 224 .................................................................................کل کشور 1390اليحه بودجه سال 

 225.................................................................................................... كل كشور 1390قانون بودجه سال  -
 225.............................................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1390بندهای قانون بودجه  -   
 227...................................مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1390 مشروح مذاكرات منتخب قانون بودجه -   
 230........................................................... مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1390مقررات مرتبط در سال  -   

 231 در برنامه چهارم توسعه  حساب ذخیره ارزيم: چهاربخش 

  235 و برنامه چهارم توسعه حساب ذخیره ارزي – متشه فصل

 237............................................................ مواد قانون برنامه چهارم توسعه مرتبط با حساب ذخیره ارزی -
 237.................................................................... با اعمال اصالحات قانون برنامه چهارم توسعه 1ماده  -   
( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي 1قانون اصالح ماده ) -   

 238.................................................... 30/1/1385سازی مدارس بدون استحکام مصوب  ايران برای مقاوم
( قانون برنامه چهارم توسعه و جداول مربوط و اختصاص معادل تا 1قانون اصالح بند )و( ماده ) -   

( دالر برای ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمي ايران 000،250000دويست و پنجاه میلیون)
 239............................................................................................................................... 25/1/1387مصوب 

 239................. رم توسعه مرتبط با حساب ذخیره ارزیمشروح مذاكرات منتخب قانون قانون برنامه چها -
 261....................................... مقررات مرتبط در قانون برنامه چهارم توسعه مرتبط با حساب ذخیره ارزی -

 مورخ هـ33332/ت22513( قانون برنامه چهارم توسعه مصوبه شماره 1نامه اجرايي ماده ) آيین -   
 261............................................................................................................. با اعمال اصالحات 23/4/1384
 
 -هفت- 



( قانون برنامه چهارم توسعه موضوع مصوبه 1نامه اجرايي ماده ) ( آيین6ماده )دستورالعمل اجرايي  -   
 266 .................... هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با اعمال اصالحات 6/3/1385مورخ  307/100  شماره

 مورخ 709/100شرايط و ضوابط اعطای تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی مصوبه شماره  -   
 268 ....................................................................................... ذخیره ارزیهیئت امنای حساب  24/5/1386
 276 .......................... با اصالحات و الحاقات بعدی24/5/1386مورخ 709/100قرارداد عاملیت شماره  -   
 278 ............. مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادی گواهي ورود كاال به مناطق آزاد و ويژه اقتصادی  -   
 رزی مصوبه شمارهدستورالعمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهیالت اعطايي از محل حساب ذخیره ا -   

 279 ............................................... هیئت امنای حساب ذخیره ارزی 13/10/1388مورخ  199968/43306
( قانون برنامه 1ضوابط بازپرداخت تسهیالت اعطايي از محل حساب ذخیره ارزی به استناد ماده ) -   

 282 ......................................... با اعمال اصالحات 10/6/1387ك مورخ 312/ت939چهارم توسعه شماره 
المللي )داخل  های بین ی ايراني برنده در مناقصهها شركتور ضمانتنامه دستورالعمل اجرايي صد -   

با  15/11/1387ك مورخ 40410/ت211309( قانون برنامه چهارم توسعه شماره 1به استناد ماده ) كشور(
 284 ..................................................................................................................................... اعمال اصالحات

( قانون 1ده)نامه در خصوص مقابله با آثار ناشي از افزايش قیمت جهاني نفت به استناد ما تصويب -    
 287 ....................... با اعمال اصالحات4/9/1387هـ مورخ  40176/ت 51225برنامه چهارم توسعه شماره 

ك 408/ت87340تعیین نرخ سود مقابله با آثار ناشي از افزايش قیمت جهاني نفت مصوبه شماره  -    
 288 .................................................................................................................................. 1387/5/31مورخ 

به همراه گزارش عملكرد در قوانین بودجه سنواتي کل کشور  حساب ذخیره ارزي – منه فصل

 289 در برنامه چهارم توسعه

اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص حساب ذخیره ارزي در جلسات بررسي  -

 291 .................................................................................کل کشور 1389اليحه بودجه سال 

 292 .................................................................................................... كل كشور 1389قانون بودجه سال  -
 292 ..............................................................مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1389بندهای قانون بودجه  -   
 295 .................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1389مشروح مذاكرات منتخب قانون بودجه  -   
اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص حساب ذخیره ارزي در جلسات بررسي  -

 321 .................................................................................کل کشور 1388اليحه بودجه سال 

 322 .................................................................................................... كل كشور 1388قانون بودجه سال  -
 322 ..............................................................مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1388انون بودجه بندهای ق -   
 
 -هشت- 



 

 

 322......................................... 6/11/1388كل كشور مصوب  1388قانون اصالح قانون بودجه سال  -   
 323...................................مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1388مشروح مذاكرات منتخب قانون بودجه  -   
 335............................................................... مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1388مقررات مرتبط در سال  -

 ارزی ذخیره حساب محل از تركمنستان كشور در بركت - اترك آهن خط احداث طرح مالي تأمین -   
 335 ................................................... 09/10/1388 مورخ 42461ت/197545 شماره

 شماره مصوبه صنعتي نان واحدهای احداث برای ارزی ذخیره حساب ازمحل ارزی تسهیالت اعطای -   
 337 ........................................................ 06/04/1388 مورخ ك41668ت/72308

  متحرك آالت ماشین برای ارزی ذخیره حساب ازمحل تسهیالت پرداخت اجازه شرايط -   
 337 .................................... 24/04/1388مورخ 84270/40632 شماره مصوبه معدن بخش

 حمايتي امور در يافته توسعه كمتر و محروم مناطق تعیین خصوص در نامه تصويب -   
 338 ...................................... وزيران هیئت 1388/4/10 مصوب ـ ه36095ت/76254شماره

 مصوبه كشور كل 1388 سال بودجه قانون واحده ماده( 7) بند اجرايي نامه آيین -   
 340 ..................................... وزيران هیئت 4/11/1388 مورخ هـ43953ت/216484شماره

اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص حساب ذخیره ارزي در جلسات بررسي  -

 341 .................................................................................کل کشور 1387اليحه بودجه سال 

 341.................................................................................................... كل كشور 1387قانون بودجه سال  -
 341.............................................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1387بندهای قانون بودجه  -   
كل كشور جهت تأمین اعتبار موردنیاز واردات كاالهای اساسي  1387قانون متمم قانون بودجه سال  -  

 343................................................................ و ضروری و جبران خسارت ناشي از خشکسالي و سرمازدگي
 344...................................مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1387مشروح مذاكرات منتخب قانون بودجه  -   
 349............................................................... مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1387مقررات مرتبط در سال  -

 مصوب شهرها عمومي و ريلي نقل و حمل برای ارزی ذخیره حساب تسهیالت از استفاده قانون -   
22/10/1387 ................................................................................... 349 
 مازندران استان برای( هـ30393ت/36112 شماره نامه تصويب) ارزی ذخیره حساب وام كارمزد نرخ -   
 350 .................. 2/9/1387 مورخ هـ41325ت/168646شماره مصوبه توسعه پنجم برنامه پايان تا 

 زمین و گلف هتل شرق، گل هتل احداث منظور به كیش شرق گل شركت به تسهیالت اعطای -   
 350 ........................... 20/1/1387ك39544ت/ 4189 شماره مصوبه تأسیسات( 1) فاز و گلف

 ( 9.500.000.000.000) میلیارد پانصد و هزار نه مبلغ ارزی معادل برداشت خصوص در نامه تصويب -   
 داری خزانه( 80/1151) شماره حساب به فروش از پس حاصله درآمد واريز و ارزی ذخیره حساب از ريال
 351 ........................................ 22/7/1387 مورخ هـ40435ت/123902 شماره كشور كل

 -نه-



 و گردشگری بخش های طرح اجرای منظور به ارزی تسهیالت تخصیص درخصوص نامه تصويب -   
 واحده ماده( 6) بند و توسعه چهارم برنامه قانون( 1)ماده( د) بند دستي صنايع های كاال صادرات توسعه
 351 ............... 7/12/1387 مورخ هـ39826ت/229518 شماره  كشور كل 1387 سال بودجه قانون

 شهر فرخ فوالد شركت به ارزی ذخیره حساب محل از پرداختي تسهیالت از استفاده دوره شدن تمديد -
 353 ................................................ 19/11/1387 مورخ ك39275ت/214290 شماره

 ارزی ذخیره حساب محل از ايران اسالمي جمهوری كشتیراني شركت به ارزی تسهیالت اعطای اجازه  -
 354 ........................................ 22/08/1387 مورخ ك41090ت/147591 شماره مصوبه 
 شماره مصوبه روستايي گازرساني هزينههای انجام برای ارزی ذخیره حساب از مبالغي اختصاص -
 354 ........................................................ 18/04/1387 مورخ هـ39773ت/57849 
 شماره  مصوبه ارزی ذخیره حساب محل از آباد خرم نیروی مولد شركت به ارزی تسهیالت اعطای -
 354 ....................................................... 02/04/1387 مورخ ك39704ت/47299 
  مصوبه ارزی ذخیره حساب محل از جم بسطام بازرگاني و تولیدی شركت به ارزی تسهیالت اعطای -

 355 ................................................. 13/03/1388 مورخ ك39937ت/38846  شماره
  حساب محل از (ICON) المللي بین پیمانکاران و مهندسان گروه شركت به ارزی تسهیالت اعطای-

 356 .............................. 13/03/1387 مورخ ك39936ت/38843 شماره مصوبه ارزی ذخیره
 مصوبه ارزی ذخیره حساب محل از رضوی خراسان طاليي هرم شركت به ارزی تسهیالت اعطای اجازه -
 356 ................................................. 11/02/1387 مورخ ك39707ت/18716 شماره 
  مصوبه ارزی ذخیره حساب محل از اصفهان پتروشیمي سهامي شركت به ارزی تسهیالت اعطای اجازه  -

 357 .................................................. 11/02/1387 مورخ ك39706ت/18709 شماره
 ارزی ذخیره حساب محل از آبادان شیمیايي صنايع مجتمع شركت به ارزی تسهیالت اعطای اجازه -

 357 .......................................... 11/02/1387 مورخ ك39699ت/18711 شماره مصوبه
 شماره مصوبه ارزی ذخیره حساب ازمحل صاف رزن شركت به ارزی تسهیالت اعطای اجازه -

 358 ........................................................ 11/02/1387 مورخ ك39702ت/18708
 شماره مصوبه ارزی ذخیره حساب محل از پاسارگاد آهن ذوب شركت به ارزی تسهیالت اعطای اجازه -

 358 ........................................................ 11/02/1387 مورخ ك39708ت/18713
  حساب محل از پارس گستر انرژی اكتشاف و حفاری شركت به ارزی تسهیالت اعطای اجازه-

 359 .............................. 11/02/1387 مورخ ك39325ت/18384 شماره مصوبه ارزی ذخیره
 

 

 -ده- 



 

 

حساب ذخیره ارزي در جلسات بررسي  اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص -

 359 .................................................................................کل کشور 1386اليحه بودجه سال 

 360.................................................................................................... كل كشور 1386قانون بودجه سال  -
 363.............................................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1386بندهای قانون بودجه  -   
 364...................................مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1386مشروح مذاكرات منتخب قانون بودجه  -   
 378............................................................... مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1386مقررات مرتبط در سال  -
( قانون برنامه چهارم 8)( و4) قانون تمديد زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصالح جداول شماره -

ي در سال های روستاي و اعتبارات راه 12/7/1385مصوب  كل كشور 1385قانون بودجه سال  و توسعه
 378....................................................................................................................... 9/5/1386مصوب  1385

 كل كشور 1386و قانون بودجه سال   ( قانون برنامه چهارم توسعه8) ( و4) قانون اصالح جداول شماره -
 378.................................. 7/9/1386مصوب  های كشور به روستا بار گازرسانيبه منظور تأمین كسری اعت

به  اجازه برداشت معادل مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ريال از حساب ذخیره ارزی -
 378........ 25/12/1386 مورخ هـ37525/ت210342شماره  همصوب جمهوری اسالمي ايران بانک مركزی

ای مندرج در  های سرمايه های تملک دارايي بابت اجرای طرح اختصاص مبالغي از حساب ذخیره ارزی -
 379............. 24/02/1386 مورخ هـ37225/ت 16600شماره  همصوب كل كشور 1386قانون بودجه سال 

برای بازسازی و نوسازی تجهیزات ريلي و ناوگان ريلي و  اختصاص مبالغي از حساب ذخیره ارزی -
با اعمال  22/02/1386 مورخهـ 37291/ت 24999شماره  همصوب هوايي دولتي به وزارت راه و ترابری

 379................................................................................................................................................ اصالحات

 189635شماره  همصوب اعطای تسهیالت ارزی به شركت مه ريس ابهر از محل حساب ذخیره ارزی -
 380................................................................................................................................ 21/11/1386 مورخ

 مورخ 189632شماره  همصوب از محل حساب ذخیره ارزی اعطای تسهیالت ارزی به شركت ايران تاير -
21/11/1386 .........................................................................................................................................381 

چگونگي گشايش اعتبار اسنادی به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلي و ارايه كنندگان خدمات متقاضي  -
وری جمه ، توسط بانک مركزیمشروط به عدم تبديل ارزبه ريال استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزی

 381............................................................................ 29/11/1386 مورخ 193581شماره اسالمي مصوبه 

معدن  صنايع دستي وگردشگری بعد ازعبارت صنعت و‘اضافه نمودن عبارت میراث فرهنگي  -
شماره  همصوب های موضوع تامین اعتبار ازمحل حساب ذخیره ارزی وكشاورزی در تصمیم نامه

 382......................................................................................................19/03/1386 مورخ 40190/36768

 382...................................... 7/5/1386مصوب  يگذاری صنعت قانون رفع برخي از موانع تولید و سرمايه -
 

 -يازده-



اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص حساب ذخیره ارزي در جلسات بررسي  -

 383 .................................................................................کل کشور 1385اليحه بودجه سال 

 384 .................................................................................................... كل كشور 1385قانون بودجه سال  -
 384 .................................................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1385بندهای قانون بودجه  -
 392 ...................................... مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1385مشروح مذاكرات منتخب قانون بودجه  -
 419 .............................................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1385مقررات مرتبط در سال  -
 كشور كل 1385 سال بودجه قانون و توسعه چهارم برنامه قانون( 8)و( 4) شماره جداول اصالح قانون -
 های استان به طبیعي گاز و خام نفت صادرات از حاصل درآمد از%( 2)درصد دو اختصاص منظور به

 419 ................... 12/7/1385 مصوب كشور محروم های بخش و ها شهرستان و گازخیز و خیز نفت
 كل 1385 سال بودجه قانون متمم و توسعه چهارم برنامه قانون( 8) و( 4) شماره جداول اصالح قانون -
 419 .................................................................... 10/10/1385 مصوب كشور 
 منظور به كشور كل 1385 سال بودجه و توسعه چهارم برنامه قانون( 8) و( 4)شماره جداول اصالح قانون -
 مصوب كشور درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم های دانشگاه اعتبار كسری تأمین 
 4/11/1385 ................................................................................... 421 
 قانون و  توسعه چهارم برنامه قانون( 8) و( 4) شماره جداول اصالح قانون به تبصره يک الحاق قانون -

 و خام نفت صادرات از حاصل درآمد از%( 2) درصد دو اختصاص منظور به كشور كل 1385 سال بودجه
 مصوب كشور محروم های بخش و ها شهرستان و گازخیز و خیز نفت های استان به طبیعي گاز
21/9/1386 .................................................................................... 422 
 مورخ 165131 شماره توسعه چهارم برنامه قانون( 8)و( 4)شماره جداول اصالح قانون اصالحیه -

11/10/1386 ................................................................................... 422 
 در( دولتي غیر) اقتصادی و فني توجیه دارای های طرح جهت دالر میلیون سیصد مبلغ اختصاص -

  مورخ 29921/35246 شماره مصوبه قزوين استان در كشاورزی و معدن و صنعت بخش
24/3/1385 .................................................................................... 423 
  استان دولتي غیر اقتصادی و فني توجیه دارای های طرح برای دالر میلیون250 مبلغ اختصاص -

 423 .......................................... 6/3/1385 مورخ 22627/35130 شماره مصوبه مركزی
  معدن و صنعت بخش در غیردولتي های طرح برای دالر میلیون( 200) دويست مبلغ اختصاص -
 423 ........................ 17/2/1385 مورخ 14730/34944 شماره مصوبه زنجان استان كشاورزی و
 تهیه و بانک طرف از شده ارائه های پرونده بررسي به نسبت ارزی ذخیره حساب امنای هیئت وظايف -
 شماره مصوبه ارزی ذخیره صندوق محل از شده تصويب تسهیالت كرد هزينه بر نظارت برنامه 

 424 ............................................. وزيران هیئت 9/2/1385 مورخ هـ34937 ت/11333
 

 -دوازده-



 

 

 بخش در دولتي غیر اقتصادی و فني توجیه دارای های طرح جهت دالر میلیون نهصد مبلغ اختصاص -
  29/1/1385 مورخ 6606/34871 شماره مصوبه رضوی خراسان استان كشاورزی و معدن و صنعت
 424 .................................................................................... وزيران هیئت

 و ريل نوسازی و بازسازی برای ارزی ذخیره حساب محل از دالر میلیون پانصد مبلغ اختصاص -
 هـ34915ت/11335 شماره مصوبه ترابری و راه وزارت به دولتي هوايي و ريلي ناوگان و ريلي تجهیزات

 425 ............................................. اصالحات اعمال با وزيران هیئت 09/02/1385 مورخ
 و معدن و صنعت بخش در هايي طرح جهت دالر میلیون( 150) پنجاه و يکصد مبلغ اختصاص -

 شماره مصوبه بويراحمد و كهگیلويه استان در ارزی ذخیره حساب امنای هیئت توسط كشاورزی
 425 ................................................................ 22/1/1385 مورخ 4581/34790

  منظور به ارزی ذخیره حساب منابع محل از ريال میلیارد چهل و نهصد و هزار يک ارزی معادل برداشت -
 426 .. 17/02/1385 مورخ هـ34922ت/8052 شماره بوشهر اتمي نیروگاه تکمیل طرح های بدهي تسويه

  موضوعات به ارزی ذخیره حساب از ريال میلیارد هفتاد سیصدو و هزار شش مبلغ ارزی معادل اختصاص -
 به 1385 سال بودجه قانون و چهارم برنامه قانون 8و 4 جداول اصالح قانون 2و1 بندهای در مندرج
 شماره كشور درماني بهداشتي وخدمات پزشکي علوم دانشگاههای كسری تامین منظور

 426 ........................... بعدی الحاقات و اصالحات با 13/12/1385 مورخ هـ36831ت/166646
 به ارزی ذخیره حساب از ريال میلیارد پنجاه و نهصد و هزار هشت مبلغ ارزی معادل اختصاص -

 قانون متمم و توسعه چهارم برنامه قانون 8 و 4 شماره جداول اصالح قانون ب بند در مندرج موضوعات
 427 ............ اصالحات اعمال با13/12/1385 مورخ هـ36579 ت/166645 شماره 1385 سال بودجه

  مصوبه بیمارستاني تخت هزار دو اجرای و مطالعه منظور به ارزی ذخیره حساب از مبالغي اختصاص -
 427 ................................................. 17/12/1385 مورخ هـ36414ت/169747 شماره

 های طرح برای ارزی ذخیره حساب محل از يورو میلیون پنجاه مبلغ اختصاص تصويبنامه( 2) بند اصالح -
 شماره مصوبه ايران صادرات توسعه بانک توسط قرقیزستان كشور در گذاری سرمايه 

 428 ......................................................... 01/08/1385 مورخ هـ35640ت/70147
   بخشي  تامین  جهت  ارزی  ذخیره  حساب محل از يورو  میلیون يکصد  مبلغ  به  ارزی  تسهیالت  اعطای -
 مورخ هـ33424 ت28230شماره مصوبه كشورمالي در  كنیه  نیروگاه و سد  احداث  طرح  مالي  منابع از
 428 ................................................................... اصالحات اعمال با 9/5/1384
 
 
 -سیزده- 



  اقتصادی و فني توجیه دارای های طرح جهت دالر( 700ر000ر000) میلیون هفتصد مبلغ اختصاص-
 شماره مصوبه خوزستان استان در كشاورزی و معدن و صنعت بخش های طرح اولويت با( غیردولتي)

 429 .....................................................................25/10/1385مورخ 137191
  اولويت با( غیردولتي) اقتصادی و فني توجیه دارای های طرح جهت دالر( 500ر000ر000) اختصاص -

 شماره مصوبه گیالن استان در خدمات و گردشگری كشاورزی، معدن، و صنعت بخش های طرح
 430 ........................................................... 15/12/1385    مورخ 167612/36895

 اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص حساب ذخیره ارزي در جلسات بررسي -

 430 ............................................................................... کل کشور 1384اليحه بودجه سال  

 431 .................................................................................................... كل كشور 1384قانون بودجه سال  -
 431 .................................................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1384بندهای قانون بودجه  -
 434 ...................................... مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1384منتخب قانون بودجه مشروح مذاكرات  -
 447 .............................................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1384مقررات مرتبط در سال  -
 فني كاال،خدمات صادرات مالي تامین منظور به ارزی ذخیره يوروازحساب میلیون بیست مبلغ اختصاص -

  شماره مصوبه ايران صادرات ضمانت صندوق توسط پوشش و دركشورگرجستان ها طرح واجرای مهندسي
 447 .......................................... اصالحات اعمال با 3/2/1384 مورخ هـ32266 ت5306

  بخش در غیردولتي واقتصادی فني توجیه دارای های طرح دالرجهت میلیون سیصد مبلغ اختصاص -
 شماره مصوبه گلستان استان در ارزی ذخیره حساب امنای هیئت توسط وكشاورزی ومعدن صنعت

 448 ............................................................. 28/12/1384 مورخ 89273/34716
 كشاورزی و ومعدن صنعت بخش های طرح اجرای بابت دالر میلیون(  300)  سیصد مبلغ اختصاص -

 مورخ 87014/34682 شماره مصوبه ارزی ذخیره حساب امنای هیئت توسط لرستان استان
 22/12/1384 .................................................................................. 448 
  ومعدن صنعت بخش های طرح اجرای بابت دالر میلیون(  250)  پنجاه و دويست مبلغ اختصاص -
 هیئت توسط ارزی ذخیره حساب ازتسهیالت منظوراستفاده به بختیاری و چهارمحال استان كشاورزی و

 448 ...................... 10/12/1384 مورخ 82918/34597 شماره مصوبه ارزی ذخیره حساب امنای
  19/07/1384 مورخ هـ33915 ت/37701 شماره مصوبه نقل و حمل ناوگان خريد و نوسازی های طرح  -
 449 ..................................................................... بعدی الحاقات و اصالحات با
 451 .......................................................... گزارش عملکردی حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه -

 451 ................................................................................................ بررسي عملکرد حساب ذخیره ارزی -   
 453 ............................................................................... اعطای تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی -   
 454 .......................................... ای دولت برداشت از محل حساب ذخیره ارزی برحسب تکالیف بودجه -   

 -چهارده-



 

 

  461 در برنامه سوم توسعه  حساب ذخیره ارزيم: پنجبخش 

 465 و برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزي – مده فصل

 467............................................................... مواد قانون برنامه سوم توسعه مرتبط با حساب ذخیره ارزی -
 467.................................................................. اصالحاتقانون برنامه سوم توسعه با اعمال  (60) ماده -   
 468.............................. مشروح مذاكرات منتخب قانون برنامه سوم توسعه مرتبط با حساب ذخیره ارزی -
 476........................................... مقررات مرتبط با قانون برنامه سوم توسعه مرتبط با حساب ذخیره ارزی -

 هـ 23320/ت314( اصالحي قانون برنامه سوم توسعه مصوبه شماره 60نامه اجرايي ماده ) آيین -   
  476.................................................................................................................................. 25/8/1379 مورخ

 ( اصالحي قانون برنامه سوم توسعه60موضوع ماده ) –شرايط و ضوابط اعطای تسهیالت ارزی  -   
  479............................................................................ 1379آذر  5هیئت امنای حساب ذخیره ارزی  مصوب

  483............. 11/11/1379مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»ششمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  483................ 9/12/1379مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی» هفتمین صورتجلسه تصمیمات -   
  485.................. 22/3/1380مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»نهمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  487................. 27/3/1380مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»دهمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  487................. 7/7/1380مورخ « ارزی هیئت امنای حساب ذخیره»يازدهمین صورتجلسه تصمیمات -   
  488............. 8/8/1380مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»دوازدهمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  489........... 27/9/1380مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»سیزدهمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  490....... 25/10/1380مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»چهاردهمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  492......... 30/11/1380مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»پانزدهمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  492........ 21/12/1380مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»شانزدهمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  493............... 7/3/1381مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»هفدهمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  495............... 4/4/1381مورخ« هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»هجدهمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  497.............18/4/1381مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»نوزدهمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  499................. 1/5/1381مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»بیستمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  500...... 9/5/1381مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»لسه تصمیمات بیست و يکمین صورتج -   
  500....................... 5/6/1381مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»بیست و دومین صورتجلسه  -   
 501... 12/6/1381مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»بیست و سومین صورتجلسه تصمیمات  -   
  503 26/6/1381مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»بیست و چهارمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  

 -پانزده- 



  504 ... 28/7/1381مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»بیست و پنجمین صورتجلسه تصمیمات  -  
  506 ........ های ايراني برنده در مناقصه نامه صدور ضمانتنامه و اعطای تسهیالت ارزی به شركت آيین -   
  508 . 1/11/1381مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»صورتجلسه تصمیمات  بیست و ششمین -   
  511 29/11/1381مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»بیست و هفتمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  14/12/1381513مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»بیست و هشتمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  513 ..... 10/4/1382مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»صورتجلسه تصمیمات بیست و نهمین -   
  514 ............... 24/4/1382مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»امین صورتجلسه تصمیمات  سي -   
  515 ......... 4/8/1382مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»سي و يکمین صورتجلسه تصمیمات  -   
  516 .......... 6/8/1382مورخ « هیئت امنای حساب ذخیره ارزی»تصمیمات سي و دومین صورتجلسه  -   
 519 ................................................................................................................................ قرارداد عاملیت -   

 523... سوم  در قوانین بودجه سنواتي کل کشور در برنامه حساب ذخیره ارزي – مهيازد فصل

بررسي  اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص حساب ذخیره ارزي در جلسات -

 525 .................................................................................کل کشور 1383اليحه بودجه سال 
 525 .................................................................................................... كل كشور 1383قانون بودجه سال  -

 525 ..............................................................مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1383بندهای قانون بودجه  -   
 526 .................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1383مشروح مذاكرات منتخب قانون بودجه  -   
 537 .............................................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1383مقررات مرتبط در سال  -

 مصوبه 1357 مصوب ايران صادرات ضمانت صندوق اداره چگونگي قانون اجرای نحوه -
 537 .................................... وزيران هیأت 15/1/1383 مورخ هـ32022 ت57048شماره

اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص حساب ذخیره ارزي در جلسات بررسي  -

 538 .................................................................................کل کشور 1382اليحه بودجه سال 

 539 .................................................................................................... كل كشور 1382قانون بودجه سال  -
 539 ..............................................................مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1382بندهای قانون بودجه  -   
 539 .................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1382مشروح مذاكرات منتخب قانون بودجه  -   
اهم نكات مورد توجه نمايندگان مجلس در خصوص حساب ذخیره ارزي در جلسات بررسي  -

 550 .................................................................................کل کشور 1381اليحه بودجه سال 

 550 .................................................................................................... كل كشور 1381قانون بودجه سال  -
 550 ..............................................................مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1381بندهای قانون بودجه  -   
 551 .................................. مرتبط با حساب ذخیره ارزی 1381مشروح مذاكرات منتخب قانون بودجه  -   

 -شانزده-



 

 

 577  قوانین و مقررات مرتبط با صندوق توسعه مليم: ششبخش 

 581 و بانكي  قوانین و مقررات نظام پولي – دهمزدوا فصل

 مجلس شورای ملي با اعمال اصالحات برنامه 18/4/1351مصوب  قانون پولي و بانکي كشور  - 
 583.............................................................................................................................. پنجساله پنجم توسعه

 مجلس شورای اسالمي  8/6/1362بهره( مصوب  قانون عملیات بانکي بدون ربا ) -
 603.................................................................................................................................. اصالحاتبا اعمال 

 های تولیدی  های طرح و تسريع در اجراء طرح قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکي و كاهش هزينه -
 609.................................................................... 5/4/1386مصوب  ها بانکو افزايش منابع مالي و كارآيي 

 ی مختلف اقتصادی ها بخشقانون منطقي كردن نرخ سود تسهیالت بانکي متناسب با نرخ بازدهي در  -
 612........................................................... 31/2/1385قانون عملیات بانکي بدون ربا( مصوب )با تأكید بر 

 تسهیل اعطای تسهیالت بانکي و كاهش »( قانون 8( و )5نامه نظام سنجش اعتبار به استناد مواد ) آيین -
های تولیدی و افزايش منابع مالي و كارآيي  های طرح و تسريع در اجرا طرح هزينه
 613....................................................... هیئت وزيران 26/12/1386هـ 39396/ت211829شماره«ها بانک

 616.................... مجلس شورای اسالمي21/1/1379ی غیر دولتي مصوب ها بانکقانون اجازه تأسیس  - 
 صنعتي جمهوری اسالمي ايران شماره -نامه اجرايي عملیات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاری  آيین -
 617........................................................................ با اعمال اصالحات27/2/1379هـ مورخ 223/ت2368 

 625  گذاري مقررات سرمايهقوانین و  – سیزدهم فصل

 627........ مجلس شورای اسالمي 19/12/1380گذاری خارجي مصوب  قانون تشويق و حمايت سرمايه -
 مورخ هـ  27032ت326شماره  گذاری خارجي مصوبه  نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه آيین -
 633..................................................................................... هیئت وزيران با اعمال اصالحات 23/7/1381 
 643.......................................................................... های خارجي ايران گذاری سرمايهقانون تشکیل شركت  

 مورخ هـ29301 ت234. مصوبه شماره های خارجي ايران گذاری سرمايه ياساسنامه شركت مادر تخصص -
 645......................................................................................................... با اعمال اصالحات 15/10/1382 
 های  كمیسیون 12/3/13ی اقتصادی و فني ايران مصوب ها كمکگذاری و  اساسنامه سازمان سرمايه - 

 652....................................................................................................................................پارلماني مجلسین

 657 قوانین و مقررات عام – دهمچهار فصل

 ( قانون اساسي مصوب44های كلي اصل چهل و چهارم ) مواد مرتبط قانون اجرای سیاست -
 8/11/1386 ..........................................................................................................................................659 

 -هفده-



ها و اختراعات  سازی نوآوری بنیان و تجاری ها و مؤسسات دانش از قانون حمايت از شركت یمواد -
 677 ................................................................................................................................. 5/8/1389مصوب 

  16/3/1391مورخ  هـ428/ت50298از اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفايي مصوبه شماره  یمواد -
 678 .......................................................................................................................................... هیئت وزيران

 678 .................................................................... 22/3/1390از قانون اصالح قانون نفت مصوب  یمواد -
قانون استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب  -

22/10/1388 ......................................................................................................................................... 681 
در رابطه صندوق 25/2/1387ز قانون ساماندهي و حمايت از تولید و عرضه مسکن مصوب موادی ا -

 681 .............................................................................................................................................. توسعه ملي

ي مشابه صندوق ها صندوقمطالعه تطبیقي  ،حقوقي ترمینولوژي: هفتمبخش 

  685   ...و در کشورهاي جهان توسعه ملي

 689  حقوقي ترمینولوژي – دهمپانز فصل

 747 ...در کشورهاي  ي مشابه صندوق توسعه مليها صندوقمطالعه تطبیقي  – همشانزد فصل

 749 ................................................................................................................................................. مقدمه -
 749 ................................................................................................. های ثروت حکومتي چیست؟ صندوق -
 750 ............................................................................................ های ثروت حکومتي اهداف كلي صندوق -
 751 .............................................................................................. های ثروت حکومتي صندوق یرتبه بند -
 751 ................................................................................................................. مادوئل –شاخص لینابرگ  -
 759 ......................................................................................... مطالعات تطبیقي موردی كشورهای جهان -
 759 ..................................................................................................................... كشورهای آسیايي -الف -

 759 ............................................................................................................. ( امارات متحده عربي1-الف    
 ADIA .................................................. 760ابوظبي گذاری سرمايه نهاد -             
 IPIC ............................................. 761  نفت گذاری سرمايه المللي بین شركت -      
 763 .................................................................... مبادله سهامي شركت -      
 RAK ................................................................ 764 گذاری سرمايه نهاد -      
 Investment Corporation of Dubai ............... 764  دبي گذاری سرمايه شركت -      

 766 ...................................................................................................................................... ( قطر2 -الف   
 769 ................................................................................................................... ( عربستان سعودی3-الف   
 769 .................................................................................................................................... ( عمان4-الف    

 -هجده-



 

 

 770..................................................................................................................................... ( كويت5-الف   
 772.............................................................................................................................. ( قزاقستان6 -الف   
 773................................................................................................................................... ( برونئي7-الف   
 774........................................................................................................................... ( آذربايجان8 –الف    
 775......................................................................................................................... ( تیمور شرقي9 -الف   
 776........................................................................................................................... كشورهای اروپايي -ب
 776........................................................................................................................................ ( نروژ1 -ب   
 777...................................................................................................................................... ( روسیه2-ب   
 778.......................................................................................................................... كشورهای افريقايي -ج

 778.......................................................................................................................................... ( لیبي1-ج   
 779...................................................................................................................................... ( الجزاير2-ج   
 780.......................................................................................................................... كشورهای آمريکايي -د

 780......................................................... آالسکا آمريکا  ميصندوق دائ -ايالت آالسکا  –( آمريکا 1 -د   

 781................................................................................................................ ايالت آالباما -ريکام( آ2 -د   
 Alabama Trust Fund .........................................................781 آالباما آمريکا یامنا صندوق -      

 782.......................................................................................................................................... ( كانادا3-د   
 783..................................................................................................................................... ( ونزوئال4 -د   

و  هاي توسعه مربوط به صندوق توسعه ملي متن انگلیسي مواد قانون برنامه – همهفد فصل

 785  حساب ذخیره ارزي

 787............................................................................... توسعه قانون برنامه پنجم 84متن انگلیسي ماده  -
 798............................................................................... توسعه قانون برنامه پنجم 85متن انگلیسي ماده  -
 799................................................................................ قانون برنامه چهارم توسعه 1متن انگلیسي ماده  -
 801................................................................................. قانون برنامه سوم توسعه 60متن انگلیسي ماده  -

 803  نمايه

 -نوزده -


