
 کل کشور 5931قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در قانون بودجه سال  02اصالح ماده 
 

ناگهانی نرخ ارز در  افزایشاز عمده مشکالت بخش خصوصی و واحدهای صنعتی پس از یکی ارزی از محل حساب ذخیره ارزی  بازپرداخت تسهیالت
درصداز بدهی به نرخ روز  0۲وانع تولید مقرر شد تا بدهکاران ارزی با پرداخت قانون رفع م 09براساس ماده  ، مشکلبرای رفع این . است 09و  09های  سال

بینی  محدود بودن مهلت پیشده مشکالتی مطرح گردید از جمله در خصوص این ما گشایش بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند،
نتوانند از  بدهکاران ارزیبسیاری از تا که موجب شد  88خصوصی شدن چهار بانک ملت، رفاه کارگران، تجارت و صادرات در سال و شده برای تسویه بدهی 

قانون رفع موانع  ها نیز ملزم به اجرای این ماده از این بانک این ماده اصالح گردید و  0۲الیحه بودجه سال حال براساس مزایای این ماده بهره مند گردند. 
 متن این ماده قانونی و متن اصالحی آمده است:. مهلت شش ماهه نیز برای استفاده از این ماده داده شده است. در زیر  اند تولید شده

 

 

 31بودجه قانون متن اصالحی در  متن قانون
دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه  -09ماده 

بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان 
محصول یا زمان تکمیل طرح)حسب مورد(، نوع  دریافت ارز، زمان فروش

گذاری  های قیمت ای( وجود یا نبود محدودیت ای یا سرمایه کاال)نهائی، واسطه
کننده  گذاری و عرضه توسط دریافت توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت

تسهیالت، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده 

 .پس از تصویب این قانون اقدام کند ماه باشد، ظرف مدت شش

 
گیرندگان تسهیالت موضوع این ماده از تاریخ ابالغ این قانون تا  -9تبصره 

ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل  سه
تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین 

موده باشند، مشمول تسهیالت این ماده هستند. تطابق تکلیف بدهی خود ن
شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب 

باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل  ضرورت استانی می

 .شود نامه اجرائی این ماده متوقف می تا ابالغ آیین

ن ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در نامه اجرائی ای آیین -0تبصره 
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک   شود، به ( تعیین می9تبصره)

ریزی کشور  مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه

 .رسد تصویب هیأت وزیران می به

ه پس ما وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه -3تبصره 
از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

تصویب هیأت وزیران  نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به آیین

 .برساند

 

 دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف فرآیند: 09ماده 

ه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت یتسو

رد تهاتر شده با بانک های ملت رفاه تجارت و ااعم از مو

ظرف  صادرات و موارد تهاتر نشده برای کل بانک های کشور

 مدت شش ماه پس از تصویب اصالحیه اقدام کند

 
 

گیرندگان تسهیالت موضوع این ماده از تاریخ ابالغ قانون تا  : 9تبصره 

فرصت دارند تا بدهی خود را به نرخ روز گشایش با بانک عامل  شش ماه

بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به  .تادیه و یا تعیین تکلیف کنند
تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند مشمول تسهیالت این ماده هستند. 

ملی و بر حسب  شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروهتطابق 
ضرورت استانی می باشد کلیه اقدامات و اجرایی توسط بانکهای عامل تا 

 .الغ آیین نامه اجرایی اصالحیه این ماده متوقف می شودبا
ن ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در نامه اجرائی ای آیین -0تبصره 
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک  شود، به ( تعیین می9تبصره)

ریزی کشور  مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه

 .رسد تصویب هیأت وزیران می به

ه پس ما وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه -3تبصره 
از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
تصویب هیأت وزیران  نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به آیین

 .برساند

 88ال : مشمولین جز دال بند شش قانون بودجه س 4تبصره

 د.ننیز مشمول استفاده از تسهیالت این ماده می گرد

اساسی و به منظور افتتاح خط  ( قانون44( قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم)08( ماده)3ر اجراء بند): د9388قانون بودجه سال  6جزء دال بند  *
( 3099909990999لف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد )اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیالت ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی مک

 گذاری نماید. دالر را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده


