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الحاق ماده (22) به آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي
نظام مالی کشور

 

 

   

 

شماره10959/ت53007هـ                                                               4/2/1395 

 

الحاق ماده (22) به آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور 

 

وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

 

هیأت وزیران در جلسه 18/1/1395 به پیشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی 

ایران تصویب کرد: 

 

الف ـ در بند (1) تصویب نامه شماره 103551/ت52427هـ مورخ 10/8/1394 عبارت «تا پایان آذر سال 1394» به عبارت «تا پایان مرداد سال 1395» اصالح 

می شود. 

 

ب ـ متن زیر به عنوان ماده (22) به آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 

58955/ت52080هـ مورخ 11/5/1394 الحاق می گردد: 

 

ماده22ـ مانده بدهی ارزي تسهیالت گیرندگانی که تسهیالت اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزي به عاملیت بانک هاي ملت، صادرات ایران، تجارت و 

رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک هاي مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب نامه هاي شماره 150042/ت45251هـ ، شماره 150053/45251، 

شماره 150061/45251 و شماره 150075/45251 مورخ 30/6/1389) و همچنین مانده بدهی ارزي تسهیالت گیرندگانی که تسهیالت اعطایی به آنها از محل 

بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک 

صنعت و معدن منظور گردیده است، مشمول استفاده از مزایاي این آیین نامه می باشد. 

 

تبصره ـ تأمین مابه التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده (11) آیین نامه اجرایی یاد شده پس از تأیید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره 

ارزي خواهد بود. 
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معاون اول رئیس جمهوري ـ اسحاق جهانگیري 

 

1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ایران می باشد  


