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الــف : پیشــنهادات مربــوط بــه اصــالح ســاختار بودجــه شــرکت هــای دولتــی بانــک هــا 
و موسســات انتفاعــی وابســته بــه دولــت در الیحــه بودجــه 1400

ــران و ســایر  ــی گاز ای ــی نفــت و شــرکت مل ــت و شــرکت مل ــد دول ــی جدی ــه رابطــه مال ــه ارای ــت ب ــف نمــودن دول 1( مکل
ــت  ــه وزارت نف ــرکت های تابع ش

ــران و  ــت ای ــی نف ــرکت  های مل ــای ش ــت بدهی  ه ــرمایه ای و بازپرداخ ــای س ــاری، هزینه  ه ــای ج ــهم هزینه  ه ــن س 2( تعیی
ملــی گاز ایــران بــه بانــک مرکــزی و ســایر بانک هــا از محــل ســهم 14/5 درصــد شــرکت هــای مذکــور 

3( مکلّــف نمــودن شــرکت  های ملــی نفــت ایــران و ملــی گاز ایــران بــه ارائــه فهرســتی از طرح  هــای مصــوب قانونــی خــود 
از محــل ســهم 14/5 درصــد بــه مجلــس شــورای اســامی، ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و دیــوان محاســبات کشــور

ــاده )7(  ــوع م ــه عمو  می موض ــاخص های بودج ــر ش ــی نظی ــرکت های دولت ــرای ش ــه ای ب ــی و بودج ــد مال ــن قواع 4( تعیی
ــون برنامــه ششــم توســعه  قان

ــرکت های  ــه ای ش ــرفصل های بودج ــاق س ــازی و انطب ــه همسان س ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص ــودن وزارت ام ــف نم 5( مکل
ــا  ــرکت ها ب ــن ش ــات ای ــق عملی ــزارش تطبی ــم گ ــازی نحــوه تنظی ــا و استانداردس ــابداری آنه ــرفصل های حس ــا س ــی ب دولت
بودجــه مصــوب یــا اصاحــی و تکلیــف ســازمان برنامــه و بودجــه بــه بازنگــری در نحــوه تنظیــم و ارائــه بودجــه شــرکت های 

دولتــی بــر اســاس اســتانداردهای 

6( تکلیــف هیئــت مدیــره شــرکت های دولتــی بــه ارائــه گــزارش تطبیــق عملیــات شــرکت بــا بودجــه مصــوب یــا اصاحــی 
ــازرس  ــه حســابرس مســتقل و ب ــه همــراه صورت هــای مالــی خــود در مقاطــع ســه ماهــه ب طبــق اســتانداردهای اباغــی ب

قانونــی شــرکت و دیــوان محاســبات کشــور 

ــق  ــی طب ــرکت های دولت ــرد ش ــه ای و عملک ــه ای بودج ــای مقایس ــه گزارش ه ــبت ب ــح نس ــر صری ــی و اظهارنظ 7( بررس
ــی  ــرکت های دولت ــی ش ــازرس قانون ــتقل و ب ــابرس مس ــط حس ــی توس ــتانداردهای حسابرس اس

ــع  ــوب مجام ــه مص ــارج از بودج ــی خ ــرکت های دولت ــه ش ــام بودج ــر ارق ــه از تغیی ــه و بودج ــازمان برنام ــت س 8( ممنوعی
عمو  مــی مگــر در مــواردی کــه بودجــه ارائــه شــده خــارج از بخشــنامه های اباغــی و شــاخص های تعییــن شــده بــرای هــر 

ــد  ــرکت ها باش ــک از ش ی

9( واریــز کلیــه ی درآمدهــای حاصــل از فعالیــت هــای غیراساســنامه ای شــرکت هــای دولتــی بــه حســاب درآمــد عمومــی 
دولــت 
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ــص گاز  ــات گازی و خال ــام، میعان ــادرات نفت خ ــل از ص ــع حاص ــی  مناب ــاص تما  م ــه اختص ــت ب ــودن دول ــف نم 10( مکل
ــرمایه ای  ــای س ــک دارایی  ه ــارات تمل ــه اعتب ــت( ب ــهم دول ــی )س صادرات

11( تسریع در ارائه الیحه »نحوه اداره شرکت های بخش عمومی« 

ــراه  ــه هم ــی، ب ــع عمو  م ــب مجام ــس از تصوی ــی پ ــرکت های دولت ــد ش ــال بع ــنهادی س ــه پیش ــه بودج ــه ارائ ــزام ب 12( ال
صورتجلســه آنهــا و گــزارش 6 ماهــه عملکــرد ســال جــاری آنهــا پــس از بررســی و اظهارنظــر حســابرس مســتقل و بــازرس 

قانونــی و در مهلــت قانونــی بــه ســازمان برنامــه و بودجــه 

ــی در  ــم بخش ــون تنظی ــاده )2( قان ــدرج در م ــرایط من ــط و ش ــت ضواب ــا رعای ــی ب ــرکت های دولت ــه ش ــاح بودج 13( اص
مقــررات مالــی دولــت در قالــب گــزارش توجیهــی هیــأت مدیــره بــه همــراه اظهارنظــر حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی 

بــه تصویــب مجامــع عمو  می شــرکت ها 

ــای  ــزارش فعالیت ه ــاالنه، گ ــی س ــای مال ــه صورت ه ــبت ب ــی  نس ــع عمو  م ــم مجام ــاذ تصمی ــودن اتخ ــار ب ــد اعتب 14( فاق
بودجــه ســاالنه، گــزارش مقایســه ای عملکــرد و بودجــه،  بــدون اســتماع گــزارش حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی شــرکت 

ــع اشــکاالت مطــرح شــده در  ــره در رف ــأت مدی ــر هی ــدام مؤث ــرای پیگــرد عــدم اق ــی الزم ب ــکان قانون ــی ام 15( پیــش بین
ــور  ــبات کش ــوان محاس ــرای دی ــی در دادس ــع عمو  م ــف مجم ــرکت ها و تکالی ــی ش ــازرس قانون ــابرس و ب ــای حس گزارش ه

16( مکلــف نمــودن شــرکت هــای دولتــی بــه ارائــه گــزارش صــورت هــای مالــی حسابرســی شــده زیرمجموعــه هــای بــا 
مالکیــت بیــش از 50 درصــد و فاقــد ردیــف بودجــه ای بــه دیــوان محاســبات کشــور 

ــره  ــأت مدی ــای هی ــل و اعض ــران عام ــه مدی ــی کلی ــت های مدیریت ــراز پس ــرایط اح ــتورالعمل ش ــاغ دس ــه و اب 17( تهی
ــت ــه دول ــته ب ــی و وابس ــرکت های دولت ش

18( تنفیــذ حکــم جــزء )6( بنــد )ط( تبصــره )2( قانــون بودجــه ســال 1398 در ســال 1400 موضــوع پرداخــت حقــوق و مزایــای 
مدیــران عامــل و اعضــای هیئــت مدیــره موظــف و غیرموظــف شــرکت های دولتــی و وابســته بــه نهادهــای عمو  مــی

19( مکلــف نمــودن کلیــه شــرکت های دولتــی از جملــه شــرکت های مشــمول ذکــر یــا تصریــح نــام بــه ارائــه بودجــه الزم 
بــرای ارتقــای بهــره روی بــه صــورت مســتقل در بودجــه تفصیلــی ســال 1400 و مشــروط نمــودن هرگونــه پــاداش ســاالنه بــه 

اعضــای هیــأت مدیــره و مدیــران شــرکت های دولتــی از ابتــدای ســال 1400 بــه ارتقــای شــاخص های بهــره  وری 
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ــح  ــا تصری ــه شــرکت های مشــمول ذکــر ی ــی از جمل ــای ســال 1400 شــرکت های دولت 20( اعمــال افزایــش حقــوق و مزای
نــام بــه صــورت پلکانــی معکــوس

21( اصاح ساختار شرکت  های دولتی زیان ده و یا تعیین تکلیف آنها وفق بند )و( ماده )28( قانون الحاق )2( 

22( حــذف برخــی از شــرکت  های زیــان ده منــدرج در بودجــه ســال 1400 نظیــر؛ ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان و 
ــی ــف حاکمیت ــتن وظای ــل داش ــه دلی ــی ب ــرکت  های دولت ــت ش ــا از فهرس ــازی یارانه ه ــازمان هدفمند س ــدگان و س تولیدکنن

23( مکلــف نمــودن دولــت مکلــف بــه اجــرای مــاده )13( قانــون اجــرای سیاســت  های کلــی اصــل )44( قانــون اساســی در 
ــر  ــی حداکث ــرکت  های دولت ــی از ش ــف حاکمیت ــال وظای ــت گذاری و اعم ــه سیاس ــوط ب ــور مرب ــودن ام ــک نم ــوص منف خص

ظــرف مــدت 3 مــاه 

ــه درج بودجــه ایــن  ــزام دولــت ب ــون درج نشــده و ال 24( شناســایی و احصــای شــرکت های دولتــی کــه بودجــه آنهــا در قان
ــه  ــتان«، »مؤسس ــت خوزس ــش نف ــرکت پاالی ــش«، »ش ــی کی ــرکت هواپیمای ــر »ش ــال 1400 نظی ــه س ــرکت ها در بودج ش
ــع  ــاص صنای ــهامی خ ــرکت س ــران« و »ش ــات ای ــذاری کاال و خدم ــماره گ ــی ش ــز مل ــا قم«،»مرک ــی صب ــی، ورزش فرهنگ

ــاد«  پتروشــیمی اســام آب

25( پیش بینــی ردیــف جداگانــه ای در بودجــه ســال 1400 بــرای جبــران   مابه التفــاوت قیمــت تکلیفــی بــا قیمــت تمــام شــده 
شــرکت  های دولتــی ارائــه دهنــده کاال و خدمــات 

26( تکلیــف ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــه تعییــن ردیــف درآمــدی و اعتبــاری بــرای واریــز درآمــد حاصــل از فــروش 
امــوال مــازاد بانــک هــا و موسســات اعتبــاری و شــرکت هــای تابعــه 

ــت  ــا جه ــزام بانک ه ــا ال ــه 1400 ب ــه بودج ــی در الیح ــای دولت ــات بانک  ه ــول مطالب ــد وص ــل درص ــی حداق 27( پیش بین
اســتفاده از ســاز و کار مناســب

28( مکلــف نمــودن دولــت بــه ارائــه فهرســت شــرکت هــای مشــمول مــاده )16( قانــون رفــع موانــع تولیــد تــا پایــان خــرداد 
و تکلیــف بانــک هــا بــه واگــذاری حداقــل 70 درصــد شــرکت هــا و دارایــی هــای مشــمول تــا پایــان ســال 1400 

29( مشــروط نمــودن پرداخــت هرگونــه پــاداش، بهــره وری و پرداخت هــای مشــابه بــه مدیــران عامــل و اعضــاء هیــأت مدیــره 
بانک هــا بــه اجــرای برنامــه زمان بنــدی )مصــوب مجامــع عمومــی( 
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30( پیــش بینــی حکمــی مبنــی بــر امــکان تســویه بدهــی شــرکتهای دولتــی ارائه دهنــده کاال و خدمــات بــه قیمــت تکلیفــی 
از دولــت تــا پایــان 1399 )بــا تأییــد حســابرس و بــازرس قانــون شــرکت( بــا طلــب آنهــا 

31( مکلــف نمــودن دولــت بــه ارائــه فهرســتی از طــرح هــای اســتفاده کننــده از وام مــاده )32( قانــون برنامــه و بودجــه بــه 
همــراه میــزان بدهــی آن هــا

ــای  ــرار دادن بازپرداخــت تســهیات و وام ه ــت ق ــر در اولوی ــی ب ــال 1400 مبن ــه س ــون بودج ــی در قان ــی حکم 32( پیش بین
ــی ــرکت های دولت ــی ش دریافت

33( اصاح ساختار و شفافیت صورت  های مالی شرکت  های مشمول واگذاری و واگذاری سهام آنها

ــون بودجــه  ــه گروه  هــای )3(  در قان ــا )2( ب 34( ممنــوع شــدن جابه جایــی شــرکت  های دولتــی در فهرســت گروه  هــای )1( ی
ســال 1400 

ــی در  ــهام شــرکت  های دولت ــذاری س ــه واگ ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــه انجــام بازنگــری و اصــاح قوانی ــت ب ــزام دول 35( ال
ــذاری و ...  ــأت واگ ــری هی ــوه تصمیم گی ــب و نح ــه ترکی ــوط ب ــای مرب بخش  ه

ــز در  ــازی تبری ــرکت ماشین س ــر ش ــه( نظی ــال تصفی ــه )در ح ــد و هزین ــد درآم ــی فاق ــرکت  های دولت ــه 58 ش 36( درج بودج
ــه ای پیوســت )3( جــدول جداگان

37( تکلیف دولت به اتمام فرآیند واگذاری شرکتهای دولتی که مهلت واگذاری آنها پایان یافته ظرف مدت 6 ماه 

ــاده  ــون اساســی و م ــی اصــل )44( قان ــد )د( سیاســت  های کل ــارات موضــوع بن ــی اعتب ــه جابه جای ــوع شــدن هرگون 38( ممن
ــون اساســی  ــی اصــل )44( قان ــون اجــرای سیاســت  های کل )29( قان

39( در اولویت قرار دادن طرح های سرمایه گذاری شرکتهای دولتی با سال خاتمه 1400 

ــام  ــای نیمه تم ــا و پروژه  ه ــوال، دارایی ه ــروش ام ــل از ف ــع حاص ــرف مناب ــت مص ــی جه ــرکت های دولت ــه ش ــازه ب 40( اج
غیرضــرور خــود بــرای تأمیــن منابــع ســرمایه ای جدیــد همــان شــرکت 

41( مکلــف نمــودن مجامــع عمومــی شــرکت ها بــه اختصــاص حداقــل 20درصــد از افزایــش درآمدهــا بــه بودجــه ســرمایه ای 
در زمــان اصــاح بودجــه 
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ــرای  ــی ب ــع داخل ــی از محــل مناب ــرکت های دولت ــهم ش ــت س ــت پرداخ ــر اولوی ــی ب ــی الزم مبن ــازوکار قانون ــاد س 42( ایج
ــرمایه ای ــای س ــک دارایی ه ــای تمل ــرای طرح ه اج

43( ملزم نمودن شرکت های دولتی به محقق نمودن حداقل80 درصد بودجه سرمایه ای پیش بینی خود در سال 1400 

44( تنفیــذ احــکام مربــوط بــه تکلیــف دولــت در فــروش نفــت خــام در بــورس انــرژی و  همچنیــن  اجــازه تهاتــر بدهــی دولــت 
و دســتگاه  های اجرایــی و اجــرای تکالیــف قانــون بودجــه ســال 1400 بــا تحویــل نفــت خــام بــه اشــخاص حقیقــی، حقوقــی، 

تعاونــی و خصوصــی بــا رفــع موانــع اجرایــی آن 

45( اضافــه نمــودن عوایــد حاصــل از فــروش میعانــات گازی بــه پتروشــیمی  های داخلــی در الیحــه بودجــه 1400 بــه ســرجمع 
ــت  ــع عمو  می دول مناب

ــه پروژه هــا و  ــه اختصــاص درصــدی از ارز حاصــل از صــادرات ب ــط ب ــف نمــودن شــرکت  های مادرتخصصــی ذیرب 46( مکل
طرح  هــای مرتبــط بــا سیاســت »افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره ارزش صنعــت نفــت و گاز و بــاال بــردن 
صــادرات بــرق، محصــوالت پتروشــیمی  و فرآورده  هــای نفتــی بــا تأکیــد بــر برداشــت صیانتــی از منابــع« در الیحــه بودجــه 
ســال 1400  و ارســال فهرســت طرح  هــای مصــوب و قانونــی خــود از محــل منابــع ایــن بنــد حداکثــر ظــرف یــک مــاه از 
ــوان محاســبات  ــه، بودجــه و محاســبات و اقتصــاد مجلــس شــورای اســا  می و دی ــه کمیســیون  های برنام ــون ب ــب قان تصوی

کشــور و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 

47( تعییــن نــرخ تســعیر ارز در بودجــه شــرکت  های دولتــی موضــوع پیوســت شــماره )3( قانــون هماننــد نــرخ ارز در بودجــه 
عمو  مــی

48( پیــش بینــی مجــوز الزم بــرای تهاتــر و تســویه مبالــغ قابــل پرداخــت در قانــون بودجــه 1400 توســط شــرکت های دولتــی 
ــا اضافــه پرداخت هــای  ــده شــده اند ب ــت زیان ــه دلیــل پرداخــت یــک دوازدهــم از مالیــات و ســود ســهام دول ســود ده کــه ب

ســنوات قبــل 

49( اجتناب از تصویب احکامی نظیر »برداشت دو درصد از هزینه  های شرکت  های دولتی سودده« در قانون بودجه

ــای  ــتفاده از دارایی  ه ــات و اس ــا و خدم ــده کااله ــی تولیدکنن ــرکت های دولت ــرای ش ــی الزم ب ــزام قانون ــی ال 50( پیش بین
ــت  ــت رعای ــرق و گاز( جه ــت آب، ب ــدر رف ــش ه ــوان کاه ــه عن ــی )ب ــرکت های دولت ــی از ش ــع برخ ــن مناب ــاری در تامی ج

ــه  ــتانداردهای مربوط اس
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51( رفــع ابهــام در تعریــف شــرکت های دولتــی بــا توجــه بــه مــاده )4( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و قانــون محاســبات 
عمومــی بــه ویــژه ابهــام در ماهیــت شــرکت های وابســته بــه بانــک هــا و بیمــه هــا

52( لغــو احــکام و مجوزهــای ناظــر بــه اســتثناء نمــودن وزارتخانــه هــا، مؤسســات و شــرکت هــای دولتــی مســتلزم ذکــر یــا 
تصریــح نــام از شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی کشــور

53( تنفیــذ احــکام و تکالیــف نظارتــی مقــرر بــرای شــرکت هــای دولتــی منــدرج در قانــون بودجــه ســال 1399 بــه ویــژه بنــد 
)هـــ( تبصــره )2( و بنــد )د( تبصــره )21( در ســال 1400 

ــات  ــا و موسس ــک ه ــی، بان ــای دولت ــرکت ه ــه ش ــرای بودج ــنهادی ب ــکام پیش ب: اح
ــه 1400 ــه بودج ــت در الیح ــه دول ــته ب ــی وابس انتفاع

1- بــه منظــور اصــاح ســاختار و ارتقــاء شــفافیت بودجــه شــرکت هــای دولتــی ، بانکهــا و موسســات انتفاعــی وابســته بــه 
دولــت منــدرج در پیوســت شــماره )3( ایــن قانــون شــامل شــرکتهایی کــه شــمول قانــون و مقــررات عمومــی بــه آنهــا مســتلزم 
ذکــر یــا تصریــح نــام اســت از جملــه شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکتهای تابعــه ، بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایران، 
ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران و شــرکتهای تابعــه ، ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران 

و شــرکتهای تابعــه آنهــا ، اقدامــات زیــر انجــام مــی پذیــرد :

1-1 مجامــع عمومــی مکلفنــد بــه همــراه تصویــب بودجــه ، برنامــه فعالیــت شــرکت را مشــتمل بــر اهــداف کمــی و کیفــی 
نظیــر؛ ارتقــای بهــره وری ، مولدســازی داراییهــا ،بهبــود روش هــای تامیــن مالــی، افزایــش ســود، کاهــش زیــان انباشــته، 

بهبــود نســبت هــا ی مالــی، در قالــب شــاخص هــای مربــوط بــه تصویــب برســانند.

ــا همــکاری ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و ســازمان حسابرســی  ــف اســت ب ــی مکل 1-2 وزارت امــور اقتصــادی و دارای
نســبت بــه همســان ســازی و انطبــاق ســرفصل هــای بودجــه ای شــرکت هــای دولتــی بــا ســرفصل هــای حســابداری آنهــا 
حداکثــر تــا پایــان خــرداد مــاه اقــدام و ابــاغ نمایــد. ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مکلــف اســت نســبت بــه بازنگــری 
ــر اســاس  ــت ب ــه دول ــا و موسســات انتفاعــی وابســته ب ــک ه ــی ، بان ــم بودجــه شــرکتهای دولت ــه و تنظی دســتورالعمل تهی

ســرفصل هــای مذکــور اقــدام نمایــد . 

ــا و  ــه ه ــه وزارتخان ــنامه بودج ــزا از بخش ــور مج ــه ط ــد ب ــی بای ــرکتهای دولت ــص ش ــاالنه مخت ــه س ــنامه بودج 1-3  بخش
ــا  ــر اســاس اهــداف و سیاســتهای کلــی ، خــط مشــی و برنامــه هــای بودجــه کل کشــور ، حداکثــر ت موسســات دولتــی و ب

ــاغ گــردد .  ــان مــرداد مــاه اب پای

ــر اســاس برنامــه هــای مصــوب مجمــع عمومــی و  1-4 هیــات مدیره/هیــات عامــل مکلفنــد بودجــه تفصیلــی ســالیانه را ب
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بخشــنامه بودجــه شــرکت هــای دولتــی بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات ، در مهلــت هــای تعییــن شــده در بخشــنامه بودجــه 
ــا روســای مجامــع  ــد ب ــن بن ــب مجامــع عمومــی خــود برســانند  مســئولیت حســن اجــرای ای ــه تصوی ــی ب شــرکتهای دولت

عمومــی شــرکتهای دولتــی مــی باشــد .

تبصــره: ســازمان برنامــه و بودجــه مجــاز بــه تغییــر ارقــام بودجــه شــرکتهای دولتــی نیســت . و در مــورد اســتفاده از منابــع 
عمومــی دولــت در بودجــه تفصیلــی شــرکت هــای دولتــی بــه عنــوان منابــع تامیــن زیــان ، ســهم منابــع عمومــی دولــت در 

حســابهای ســرمایه ای و عناویــن دیگــر ، ارقــام پیشــنهادی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مــاک خواهــد بــود .

1-5  هیــات مدیره/هیــات عامــل مکلفنــد گــزارش تطبیــق بودجــه تفصیلــی مصــوب و عملکــرد خــود را بــر اســاس بودجــه 
تفصیلــی تهیــه و بــرای بررســی  بــه حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی شــرکت جهــت انعــکاس در صــورت هــای مالــی 
ارایــه و نســخه ای از آن را بــرای دیــوان محاســبات کشــور و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ارســال نماینــد. دســتورالعمل 
ــی  ــازمان حسابرس ــور و س ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــکاری س ــا هم ــی و ب ــادی و دارای ــور اقتص ــط وزارت ام ــوط توس مرب

حداکثــر تــا پایــان تیــر مــاه تهیــه و ابــاغ مــی شــود . 

تبصــره: تهیــه صورتهــای مالــی میــان دوره ای شــش ماهه)غیــر تلفیقــی( بــرای شــرکتهای اصلــی و مــادر تخصصــی بــا ســاز و کار 
ایــن بنــد الزامــی اســت.

1-6 هرگونــه فعالیــت خــارج از وظایــف منــدرج در اساســنامه و اهــداف تعییــن شــده ممنــوع اســت. در صــورت تخلــف از ایــن 
بنــد عــاوه بــر پیگــرد قانونــی متخلفیــن، منابــع حاصــل از اینگونــه فعالیــت هــا بایــد بــه حســاب درآمــد عمومــی نــزد خزانــه 

داری کل کشــور واریــز گــردد.

ــا بودجــه، بــدون  1-7 اتخــاذ تصمیــم مجامــع عمومــی نســبت بــه صورتهــای مالــی ســالیانه و گــزارش تطبیــق عملکــرد ب
اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی شــرکت فاقــد اعتبــار مــی باشــد. مســئولیت هرگونــه آثــار مالــی بــر صورتهــای 

مالــی مصــوب فاقــد اعتبــار بــا روســای مجامــع عمومــی مــی باشــد . 

1-8 هیــات مدیره/هیــات عامــل در رفــع ایــرادات مطــرح شــده در گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی شــرکتها و تکالیــف 
مجامــع عمومــی مســئول بــوده و نتیجــه اقدامــات خــود را میبایســت در مقاطــع ســه ماهــه بــه مجمــع عمومــی کتبــًا گــزارش 
نماینــد . چنانچــه در اثــر عــدم اقــدام موثــر هیــات مدیــره، مــوارد مذکــور در گــزارش ســال بعــد حســابرس و بــازرس قانونــی 
شــرکت تکــرار شــود ، مجامــع عمومــی مکلــف بــه اخــذ تصمیــم مناســب از جملــه تــداوم عضویــت اعضــای مرتبــط در هیــات 

مدیــره نســبت بــه مــوارد اعامــی مــی باشــند . 

1-9 ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور مکلــف اســت بــا همــکاری ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و وزارت امــور اقتصــادی 
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و دارایــی ، آییــن نامــه احــراز صاحیــت مدیــران عامــل و اعضــای هیــات مدیــره / هیــات عامــل و همچنیــن افــرادی را کــه 
بــه نمایندگــی صاحــب ســهم در شــرکتها بــه عنــوان عضــو هیــت مدیــره معرفــی مــی شــوند را بــا در نظــر گرفتــن انــدازه 
و پیچیدگــی فعالیــت شــرکت و نیــز معیارهایــی نظیــر؛ میــزان تحصیــات ، رشــته تحصیلــی ، ســوابق تجربــی و مدیریتــی ، 

تهیــه و حداکثــر تــا پایــان اردیبهشــت مــاه بــه تصویــب هیــات وزیــران برســاند. 

1-10 ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور  مکلــف اســت بــا همــکاری وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ســازمان برنامــه و 
بودجــه کشــور آئیــن نامــه ســاماندهی حقــوق و مزایــای مدیــران عامــل و اعضــاء هیــات مدیــره / هیــات عامــل را بــا در نظــر 
گرفتــن انــدازه و پیچیدگــی فعالیــت شــرکت ، تهیــه و حداکثــر تــا پایــان اردیبهشــت مــاه بــه تصویــب هیــات وزیــران برســاند . 
کلیــه شــرکتهای دولتــی مشــمول موظفنــد حقــوق و مزایــای مدیــران مذکــور را از زمــان ابــاغ مصوبــه ، بــر اســاس آئیــن 
نامــه مربوطــه پرداخــت نماینــد تخلــف از ایــن بنــد در حکــم تصــرف غیــر قانونــی در امــوال عمومــی محســوب مــی شــود .

1-11 شــرکتهایی کــه مکلــف بــه ارائــه خدمــات و کاال بــه قیمــت تکلیفــی مــی باشــند موظفنــد خالــص آثــار کّمــی ناشــی از 
تکالیــف مذکــور را بــر نتایــج عملکــرد، ذیــل صــورت ســود و زیــان مطابــق اســتانداردهای اباغــی ســازمان حسابرســی ارائــه 
و جزئیــات آن را در یادداشــتهای توضیحــی صورتهــای مالــی ، افشــاء نماینــد. ســازمان حسابرســی مکلــف اســت در گــزارش 

حسابرســی و بــازرس قانونــی شــرکت، در خصــوص ایــن بنــد اظهــار نظــر جداگانــه نمایــد.
کارگروهــی مرکــب از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ســازمان حسابرســی حداکثــر تــا 
ــه پیشــنهادات الزم جهــت تعییــن  ــه ارائ ــف اســت نســبت ب ــا بررســی گزارشــات حسابرســی ســاالنه، مکل ــاه ب ــان مهرم پای

تکلیــف بدهــی هــای دولــت بــه شــرکتهای مذکــور جهــت درج در الیحــه بودجــه ســنواتی اقــدام نمایــد.

1-12 وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مکلــف اســت تــا پایــان شــهریور مــاه در اجــرای بنــد الــف مــاده)13( قانــون اجــرای 
ــه سیاســت گــذاری و اعمــال وظایــف  ــه احصــاء امــور مربــوط ب سیاســت هــای کلــی اصــل )44( قانــون اساســی نســبت ب

حاکمیتــی شــرکتها اقــدام و بــه هیــات وزیــران ارائــه نمایــد.
در اجــرای ایــن بنــد هیــات وزیــران مجــاز خواهــد بــود اصاحــات مــورد نیــاز در اساســنامه شــرکت هــای ذیربــط را اعمــال 

نمایــد..

1-13 دولــت مکلــف اســت در اجــرای بنــد)و( مــاده)28( قانــون الحــاق )2( و قانــون اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل )44( 
قانــون اساســی نســبت بــه تعییــن تکلیــف شــرکتهای دولتــی زیــان ده کــه طــی)3( ســال متوالــی زیــان ده بــوده و یــا زیــان 

انباشــته آنهــا بیــش از نیمــی از ســرمایه شــرکت مــی باشــد تــا پایــان شــهریور مــاه اقــدام نمایــد.

تبصــره : روســای مجامــع عمومــی مکلفنــد یــک مــاه پــس از مصوبــات هیــات واگــذاری یــا هیــات وزیــران و ســایر مراجــع 
ذیربــط ،حســب مــورد نســبت بــه تشــکیل مجامــع و اخــذ تصمیــم مطابــق مصوبــات مذکــور اقــدام نماینــد.
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1-14 روســای مجامــع عمومــی شــرکتهای در حــال تصفیــه منــدرج در پیوســت شــماره)3( ایــن قانــون ، مکلفنــد حداکثــر تــا 
15 مــرداد مــاه نســبت بــه اعــام ختــم فراینــد تصفیــه یــا ختــم فعالیــت آنهــا اقــدام نماینــد و صورتجلســه مجامــع عمومــی 
فــوق العــاده مبنــی بــر خاتمــه تصفیــه و غیــر فعــال شــدن شــرکت را در اداره ثبــت شــرکت هــا بــه ثبــت برســانند. روســای 
مجامــع عمومــی مســئولیت اجــرای ایــن حکــم را دارنــد و هرگونــه اقــدام مغایــر بــا رویــه فــوق تخلــف محســوب مــی گــردد.

1-15  شــرکتهای دولتــی مــادر تخصصــی و اصلــی مکلفنــد تــا پایــان آذر مــاه از طریــق ســازمان حسابرســی و یــا موسســات 
حسابرســی عضــو جامــع حســابداران رســمی ایــران حســب مــورد در جهــت افزایــش صرفــه اقتصــادی، کارایــی و اثــر بخشــی 
ــه  ــه آن ب ــی و ارائ ــه انجــام حسابرســی عملیات ــی، نســبت ب ــزارش هــای مال ــت اعتمــاد گ ــش قابلی ــت شــرکت و افزای فعالی
مجمــع عمومــی اقــدام کننــد. هیــات مدیره/هیــات عامــل شــرکتهای فــوق و شــرکتهایی کــه از ابتــدای برنامــه ششــم توســعه، 
ــه گــزارش اقدامــات  ــه اقدامــات الزم پیرامــون نتایــج حسابرســی عملیاتــی و  ارائ ــد ،مکلــف ب حسابرســی عملیاتــی شــده ان

صــورت گرفتــه در اولیــن جلســه مجامــع عمومــی خــود مــی باشــند.
مجامــع عمومــی مکلفنــد نســبت بــه گزارشــات فــوق تصمیــم گیــری نماینــد. روســای مجامــع عمومــی نســبت بــه ایــن بنــد 

مســئول هســتند.

ــع  ــی عضــو مجم ــور اقتصــادی و دارای ــه کشــور و وزارت ام ــه و بودج ــازمان برنام ــه س ــی ک ــی شــرکتهای دولت 1-16 تمام
ــب  ــه تصوی ــاه و صورتجلس ــهت م ــا 31 اردیبش ــر ت ــه را حداکث ــب بودج ــات تصوی ــتند،مکلفند صورتجلس ــا هس ــی آنه عموم
صورتهــای مالــی را حداکثــر تــا 30 مهــر مــاه ، بــه امضــای رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و وزیــر امــور اقتصــادی 

ــار قانونــی مــی باشــد. ــور را نداشــته باشــد ، فاقــد اعتب و دارایــی برســانند. صورتجلســاتی کــه امضاهــای مزب

ــان و  ــوب 1386/7/8 و معاون ــوری مص ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده)71( قان ــوع م ــات موض ــان مقام ــت همزم 2-عضوی
ــون محاســبات عمومــی  مدیــران دســتگاههای اجرائــی موضــوع مــاده)5( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و مــاده)5( قان
کشــور مصــوب 1366/6/1 و همچنیــن کارکنــان شــاغل در کلیــه پســت هــای مدیریتــی در هیــات مدیــره، مدیــرت عاملــی و 
ســایر مدیریــت هــای اجرائــی شــرکتهای دولتــی و نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی و ســازمان هــا اعــم از زیــر مجموعــه خــود 
ــه  و زیرمجموعــه ســایر دســتگاهها ممنــوع اســت. ســازمان هــا و شــرکتهای دولتــی و ســازمان هــا و شــرکتهای وابســته ب
موسســات و نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی و شــهرداری هــا کــه بــه موجــب اساســنامه آنهــا، اشــخاص موضــوع ایــن جــزء 

عضــو هیــات مدیــره هســتند از شــمول ایــن حکــم مســتثنی مــی باشــند.
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3-اصاحات مربوط به بند هـ تبصره )2( و )16( الیحه:

 3-1 ســامانه »مهتــاب« در قســمت اخیــر جــزء )1( بنــد )هـــ( تبصــره )2( الیحــه ،داخــل پرانتــز بــه ســامانه هــای الکترونیکــی 
ــردد. اضافه گ

3-2  در جــزء )2( ، بنــد )هـــ( تبصــره )2( الیحــه »موسســات دولتــی« در عبــارت »همچنیــن شــرکتها و موسســات دولتــی که شــمول 
قوانیــن و مقــررات عمومــی بــه آنهــا مســتلزم ذکر....«حــذف و بــه شــرح » همچنین شــرکتهایی که شــمول قوانیــن .....« اصــاح گردد.

3-3  جزء 1-2 و 2-2 بند )هـ( تبصره )2( الیحه به شرح بند )3( اصاح گردیده است.

3-4 جزء )4( بند )هـ( تبصره )2( الیحه ، به شرح بند 5-1 اصاح گردیده است.

3 -5 بند )د( تبصره )16( الیحه حذف گردد.
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