
یدر بخش عموم یحه نظام شرکت داریمتن ال

1400ور یشنهاد مجدد به دولت شهریپ  

15از  1  صفحه

 یدر بخش عموم یحه نظام شرکت داریال
ات و دامنه شمولیکل،فیتعار-فصل اول

کار رفته است:ر بهیز ین قانون، در معانیاصطالحات مندرج در ا .1ماده 
ایا سهام آن منفرداً ی( از سرمایه %50ه درصد )مستقل که بیش از پنجا یت حقوقیشخص یاست دارا ی: شرکتی. شرکت بخش عموم1-1

ر نظر مقام یز یو نهادها یدولتریغ یعموم یران، مؤسسات و نهادهایا یاسالم یگانه جمهورسه یشامل قوا یمشترکاً متعلق به بخش عموم
شد؛ ازجمله کل یمعظم رهبر سات دولته وزارتخانهیبا س شرکتیها، مؤ ستگاهیو کل یدولت یها،  شمول قانون بر آن ییاجرا یهاه د ها که 

ستلزم ذکر  صر ایم شته یت ست، خواه قانون خاص خود را دا شرکت ملند، اعم ایت نماین و مقررات عام تبعیا از قوانیح نام ا ران، ینفت ا یز 
ساز سترش و نو سازیع ایصنا یسازمان گ سعه و نو سازمان تو صنا یران،  ران و یا یسالما یجمهور یران، بانک مرکزیا یع معدنیمعادن و 

سیهمچن صدا و  سازمان  سالم یهورجم یماین  سات انتفاعیا یا س سته به دولت، بانک یران، مؤ ساتیدولت یهاواب س ، یدولت یاعتبار ، مؤ
، مؤسسات یدولت یهاانشگاه، دیو صنعت ی، مناطق آزاد تجارییاجرا یهامتعلق به دستگاه یبازنشستگ یها، صندوقیمه دولتیب یهاشرکت

ش یآموزش عال شهرداریدولت یو پژوه سالم یو نهادهاادها یها، بنی،  ستانیانقالب ا سه و بقاع متبرک یها، آ ستاد  یروهایه، نمقد سلح،  م
ن بند و یمندرج در ا یقوقحا مشااترکاً اشااخاص یت منفرداً یبا مساالول یژه اقتصااادی، مناطق ویسااازندگ یهافرمان امام)ره(، قرارگاه ییاجرا

 ن بند.یموضوع ا یه اشخاص حقوقیکل یفرع یهان شرکتیهمچن
 باشند:یر میشرح زشامل دو گروه شرکت به یبخش عموم یهاشرکت

ا ین منفرداً ا سهام آی( از سرمایه %50مستقل که بیش از پنجاه درصد ) یت حقوقیشخص یاست دارا یسهام ی: شرکتیشرکت دولت. الف
عنوان شرکت شده و بهح، ملی و یا مصادرههایی که به حكم قانون یا دادگاه صالباشد. شرکت یدولت یهاا شرکتیمشترکاً متعلق به دولت 

 گردند؛شوند، شرکت دولتی تلقی میدولتی شناخته شده یا می
سایردولتیغ یشرکت عموم. ب  یردولتیغ ی، شرکت عموم«الف»موضوع بند  یدولت یهار از شرکتیغ یبخش عموم یهار شرکتی: 

باشند. یم
شرکتکنترل دولتشرکت تحت. 2-1 ست دارا ی:  صد ) یت حقوقیصشخ یا ستقل که کمتر از پنجاه در سهام آن متعلق بها( %50م ز 

شود؛ین مییتع یدولت یهاا شرکتیره آن توسط دولت یمدلتیه یت اعضایبوده و اکثر یدولت یهاا شرکتیدولت 
کیمتعلق به  آن ( از ساهام%50ش از پنجاه درصاد )یمساتقل که ب یت حقوقیشاخصا یاسات دارا ی: شارکتا تابعهی یشرکت فرع .3-1

باشد؛ یشرکت بخش عموم
سته. 4-1 شرکتشرکت واب ست دارا ی:  ص یا صد ) یت حقوقیشخ ستقل که کمتر از پنجاه در سهام آن متعلق %50م شرکتیه ب( از  ک 

باشد؛ یبخش عموم
قانون یخته شده و درراستان عنوان شنایاران تحت یلت وزیص هیتشخا بهیحكم قانون است که به یدولت ی: شرکتیاسازمان توسعه .5-1

د؛ینمایت می، فعالیقانون اساس 44اصل  یکل یهااستیس یاجرا
نفعانیر ذیداران و سااااره، ساااهامیمدلتیت، هیرین مدیکه در آن روابط ب ییندهایها و فرااز روش یا: مجموعهیشرررکت یراهبر .6-1

 یریگمیتصم یچگونگ دن به اهداف شرکت،یرس یالزم برا ی، ابزارهاهاتیارات و مسلولیق اختین دقییده و ضمن تبیگردشرکت مشخص
 یهادر شرکت یشرکت یشود. اصول راهبرین مییتع ییگوش پاسخیو افزا یورت، بهبود بهرهیشفاف یو نظارت بر عملكرد درجهت ارتقا

نفعان و یبه ذ یبخشااازهیت؛ انگیو شااافافنفعان؛ افشاااا یر ذیت حقوق ساااایداران؛ رعاعبارتند از: حفظ حقوق دولت و ساااهام یدولت
ره؛یمدلتیه یریپذتیمسلول

مصوب مجمع یراهبرد یهاساالنه شرکت است که براساس اهداف مندرج در اساسنامه و برنامه ی: برنامه مالیبودجه شرکت دولت .7-1
بینی ر پیشینظ یلت مشااتمل بر بودجه جارساااالنه دو یت بخشاانامه و ضااوابط مالیدولت و با رعا یبخشاا یهااسااتی، متناسااب با ساایعموم

منابع  ینیبشیر پینظ یاهین آن( و بودجه سااارمایان و منابع تأمیص ساااود )زیم و تخصااای، تقسااایاتیرعملیو غ یاتیعمل یهانهیدرآمدها و هز
دولت، کاهش  ینابع عموم، اوراق مشااارکت، میو خارج یاعم از داخل یافتیدر یالت بانكیها، تسااهر و اندوختهی، ازجمله ذخایاهیساارما
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سرما یجار یهاییدارا صارف  (، یو داخل یک منابع عمومیتفك)به یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح یهار برآورد هزینهینظ یاهیو م
 باشد؛یم یجار یهاییش دارایون و افزایو د یافتیالت دری، بازپرداخت وام، تسهیاهیسرما یهانهیر هزیسا

 یو دفاع یتی، امنیرهنگفو  ی، اجتماعیا حوزه اقتصادیهر بخش  یساالنه دولت برا یهااستی: منظور سدولت یبخش یهااستیس .8-1
 گردد؛یاتخاذ م یدستمدت و بلندمدت توسعه و اسناد باالانیم یهااست که متناسب با برنامه

س .9-1 به فهم و درک  شاارکت اساات که یرمالیو غ یالم یگرآمارهایو د یمال یهات شاارکت از صااورتیریل مدی: تحلیریگزارش تف
سهامیب ضعشتر  شرکت، نتایو آ یفعل یت مالیداران از و بر  ین گزارش، مبتنید. اینمایم شرکت کمک ینقد یهاانیات و جریج عملینده 

سبیاطالعات مربوط به ماه شرکت، اهداف مدت ک ست یت برایریمد یت و راهبردهایریوکار  شرکت، ب یابید ها و سکیمنابع ره اهداف 
 باشد. یعملكرد شرکت م یهاارها و شاخصیاندازها و معات چشمیج عملیروابط شرکت، نتا

شرکت. 2ماده  شكیل  صویب ت صرفاً با ت سیهای دولتی  سالمی مجاز ا شورای ا شرکتا مجوز مجلس  سهام ت. همچنین تبدیل  هایی که 
شرکت صدها کمتر از پنجاهای دولتی در آندولت و  سرمایه دولت ه در ست، با افزایش  صد )یبه ب یا ستلزم اخذ ی( ن%50ش از پنجاه در ز م

 است.  یاسالم یمجوز از مجلس شورا
 یهای بیمه دولتان در شرکتیاز مشتر یافتیه درمیر و حق بی، ذخایدولت یهاهای اشخاص نزد بانککه ازمحل سپرده یهایشرکت .3ماده 

 یهاک بانکیان به تملیتعهدات مشتر یفایال عدمیدلا بهیشوند ایجادشده یا می یمه و بازنشستگیب یهاصندوق یین وجوه و دارایو همچن
 شوند.ند، ازنظر این قانون، شرکت دولتی شناخته نمییآیا درمیدرآمده  یدولت

 :دکر اهندخو تیفعال سطح دو در تنها سهام، تیمالك ساختار لحاظبه قانون، نیا موضوع یدولت یهاشرکت .4ماده 

 ها مستقیماً دولت است؛دار آنکه سهام یا مادرتخصصیاصلی  یها(شرکت1
 باشد. یم یهای مادرتخصصها متعلق به شرکتت سهام آنیهای فرعی که اکثر(شرکت2

 .باشد یفرع شرکت فاقد که است یشرکت ،یاصل شرکت .1تبصره 
 .باشد یفرع شرکت دچن ای کی یدارا که است یشرکت یمادرتخصص شرکت .2تبصره 

 گردد، رهیمدلتیعضو ه کی قلحدا انتخاب به که منجر یاگونهبه هاشرکت هیسرما ای سهام تملک و جدید شرکت سیتأس .3تبصره 

 .است ممنوع یفرع یدولت یهاشرکت توسط

 ،یاساس قانون 44 اصل یکل یهااستیس یاجرا قانون چارچوب در مكلفند یمادرتخصص یهاشرکت یعموم مجامع یرؤسا. 4تبصره 
 به ماه 3مدت  ظرف را هاشاارکت نیا وابسااته و یفرع یهاشاارکت و ماده نیا 2بند  موضااوع یفرع یدولت یهاشاارکت هیکل فهرساات

 .ندینما ارائه ییدارا و یاقتصاد امور وزارت

 یهاشرکت در هماد نیا 2بند  موضوع یفرع یدولت یهاشرکت سهام ای هیسرما به نسبت تیمالك اعمال با مرتبط حقوق هیکل .5تبصره 
 و یاقتصاد امور وزارت شود.یم منتقل ییدارا و یاقتصاد امور وزارت به اند،شده جادیا قانون نیا ابالغ از قبل تا که یاوابسته و یفرع
ست مكلف ییدارا ص سازمان قیازطر ا صو ستیس یاجرا قانون چارچوب در ،یسازیخ صل  یکل یهاا س قانون 44ا سا سبت ،یا  هب ن

 د.ینما اقدام مجاز، یقانون یهاروش ریسا ای و انحالل ادغام، فروش، قیازطر هایگذارهیسرما و هاشرکت گونهنیا فیتكلنییتع

 یواگذار مشمول ونقان نیا ابالغ از قبل تا که وابسته و یفرع یهاشرکت در ماده نیا 2بند موضوع یفرع یهاشرکت هیسرما ای سهام
ص یعموم مجمع سیرئ شنهادیپ به و نبوده ص صاد امور وزارت دییتأ ربط،یذ یشرکت مادرتخ صو و ییدارا و یاقت  رانیزو لتیه بیت

 .شد خواهد منتقل ربطیذ یمادرتخصص شرکت به باشد، نداشته یواگذار تیقابل

 یکل یهااستیس یاجرا قانون 3 هماد بند)الف( 7و  5، 3 یهاتبصره یاجرا در یاتوسعه یهاسازمان توسط شدهانجام یهایگذارهیسرما
 .باشندیم یمستثن تبصره نیا موضوع حكم از آن، یبعد اصالحات و یاساس قانون 44 اصل

 و باشدیم آن 1 تبصره و یساسا قانون 44 اصل یکل یهااستیس یاجرا قانون 13بند )ب( ماده  اصالح منزلهبه آن یهاتبصره و ماده نیا
  .ابدییم رییتغ(9) تا (6) یهاشمارهبه بیترتبه ادشدهی بند 5تا  2 یهاتبصره شماره

 وع است.ممن یبخش عموم یهاشرکت یت مندرج در اساسنامه برایف و موضوع فعالیت خارج از حوزه وظایهرگونه فعال .5ماده 
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ه ین قانون، فهرسااات کلین قانون مكلفند ظرف مدت ساااه ماه از ابالغ ایا 1( ماده 1-1موضاااوع بند ) یهان مقام دساااتگاهیباالتر .6ماده 
شرکت یبخش عموم یهاشرکت سته به آن یهاو  شرکتیها و همچنواب ضمام ترکرمجموعه خود را بهیتحت کنترل دولت ز یهان  ب یان

 ند.یاعالم نما ییو دارا یک به وزارت امور اقتصادیداران هرسهام
متشكل از  ینظر، کارگروها اختالفیبهام و کنترل دولت در موارد اتحت یهاو شرکت یبخش عموم یهاص شرکتیمرجع تشخ تبصره.

صاد سازمان ادارییو دارا یوزارت امور اقت شور،  سازمان برنامه و بودجه ک ستخدام ی،  شور و معاونت حقوق یو ا ست جمهوریر یک و  یا
 بط خواهد بود.رین مقام دستگاه ذیشده ازطرف باالتر ینده معرفینما

کشور، معاونت  یامو استخد یسازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ادار یمكلف است با همكار ییو دارا یوزارت امور اقتصاد .7ماده 
ن قانون را یموضاااوع ا یهان قانون، شااارکتیماه از زمان ابالغ ا 6ربط ظرف مدت یو با دعوت از دساااتگاه ذ یاسااات جمهوریر یحقوق

 د. ینما یندبطبقه « ج»و « ب»، «الف»ت و میزان اثرگذاری در اقتصاد، به سه گروه یت موضوع فعالیوع و حساسلحاظ نبه
تا ) یمشمول واگذار یدولت یها، شرکتیدولت یهامهیها و بکر شده بر کلیه بانککه در این قانون ذ« های دولتیشرکت»احكام  .8ماده 

ها هایی که شمول قانون بر آنشرکت نیواگذار نشده باشد( و همچن یردولتیها به بخش غا سهام آنی هیشتر از سرمایا بیدرصد  50که یزمان
نفت  یند ازجمله شرکت ملیت نماین و مقررات عام تبعیا از قوانینكه قانون خاص خود را داشته و یح نام است، اعم از ایا تصریمستلزم ذکر 

ها نیز اعمال آن یفرع یهاران و شرکتیا یع معدنیمعادن و صنا ین، سازمان توسعه و نوسازرایع ایصنا یران، سازمان گسترش و نوسازیا
 است. یادشده مستثنیران از شمول احكام یا یاسالم یجمهور یخواهد شد. بانک مرکز

صره  سازمان بنادر و دریخ ابالغ ایاز تار .1تب صنایانوردین قانون،  سازمان  سالم یجمهورع دفاع ی،  ص رانیا یا سا صدا و ) سازمان  د( و 
سالم یجمهور یمایس شرکت دولتیعنوان بهران یا یا شده و تابع احكام ا یک  سوب  شند. دولت ین قانون میمح ست ظرف  با مكلف ا

 ب برساند. یتصوبه اصالح و یادشده را با لحاظ ساختار شرکت دولتی یهان قانون، اساسنامه سازمانیماه از ابالغ ا 3مدت حداکثر 
 .باشدیشان میهستند با اذن ا ینظر مقام معظم رهبرکه تحت ییهان قانون درمورد نهادها و دستگاهیاحكام ا یاجراعدم .2 تبصره
 ن قانون خواهند بود.یا 55ت یلغا 47و  24، 33ت یلغا 30، 23، 22کنترل دولت مشمول مواد تحت یهاشرکت .9ماده 
باشند، صرفاً یشور محل ثبت من و مقررات کیت از قوانیتبعارج از کشور که موظف بهشده در خثبت یبخش عموم یها. شرکت10ماده 

 باشند. یم ین قانون مستثنیر احكام این قانون بوده و از شمول سایا 54و  23، 22مشمول احكام مقرر در مواد 
 یبخش عموم یهافصل دوم. ارکان شرکت

ها آن و اساسنامه آن یبعد یهاهی، براساس قانون تجارت و اصالحیردولتیغ یعموم یاهارکان و احكام مترتب بر آن در شرکت .11ماده 
 خواهد داشت. یمذکور تسر یهان فصل، به شرکتیا 33ت یلغا 30و  23، 22خواهند بود و صرفاً احكام موضوع مواد 

 ب عبارتند از:یترتبه یدولت یها. ارکان شرکت12ماده 
 ؛ یالف. مجمع عموم

 ره؛یدملتیب. ه
 رعامل؛یج. مد

 .ید. حسابرس مستقل و بازرس قانون

 یالف. مجمع عموم
سهام دولت در مجامع عمومی13ماده  صویب این قانون، نمایندگی  صشرکت . از تاریخ ت ص صل یهای دولتی مادرتخ ر یبرعهده وز یو ا

س سازمان برنامه و بودجه یئرو  ییو دارا یقتصادر امور ای(، وزیس مجمع عمومیجمهور )رئسیرنظر رئیس سازمان مستقل زیا رئیربط یذ
«  ب» یهاگروه یرتخصصو ماد یهای دولتی اصلمجامع عمومی شرکت یض نمایندگی سهام دولت توسط اعضایکشور خواهد بود. تفو

 ربط، مجاز است.ین ذیبه معاون« ج»و 
ربط و یذ یصاامادرتخصاا یره شاارکت دولتیمدلتیه هبرعهد یفرع یدولت یهادر مجامع عمومی شاارکت ین نمایندگی سااهام دولتیهمچن

 باشد.یربط میذ یره شرکت مادرتخصصیمدلتیس هیبرعهده رئ یاست مجمع عمومیر
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صره  شرکت یندگیاعمال نما یتواند برایدولت م .1تب صل یدولت یهاسهام خود در  ص یا ص ضروریو مادرتخ سب با ، در موارد  ت، متنا
جمهور، با سیرنظر رئیمسااتقل ز یهاسااازمان یا رؤساااین وزرا یگر ازبین حداکثر دو عضااو دییت به تعها نساابت آنیحجم و موضااوع فعال

صل یدولت یهاد. در شرکتیاقدام نما یمجمع عموم سیشنهاد رئیمزبور با پ یهاشرکت یبودن تعداد اعضا در مجامع عمومت فردیرعا  یا
ص ص شت یو مادرتخ سلح، تع یروهاین یبانیتابعه وزارت دفاع و پ ضو مذکور، با رعاییم ضات فردین دو ع ، با یمجمع عموم یبودن تعداد اع

 ز مجاز خواهد بود. یمسلح ن یروهاین نیمسلح بوده که ازب یروهاین یبانیر دفاع و پشتیشنهاد وزیپ
سهام دولت در مجامع عمومی .2تبصره  (، %50متر از پنجاه درصد )ک یسهام دولت یهای داراشرکت از تاریخ ابالغ این قانون، نمایندگی 

 ربط خواهد بود. یذ یشرکت دولت یس مجمع عمومینده رئیبرعهده نما
ن ماده در حكم اصالح ید بود. اخواه ییو دارا یر امور اقتصادیبرعهده وز یدولت یهامهیها و به بانکیکل یاست مجامع عمومیر .3تبصره 
 باشد.ی( م8/11/1386)مصوب  یقانون اساس 44اصل  یکل یهااستیس یقانون اجرا 9بند )و( ماده  یانیجمله پا

ها ندگان آنیا نمایگونه سااهام نیا اساات، صاااحبان یردولتیها متعلق به بخش غاز سااهام آن یکه قساامت یدولت یهادر شاارکت .4تبصرره 
 شت. حضور خواهند داها ن شرکتیا ی، مطابق اساسنامه، در مجامع عمومیردولتیزان سهام بخش غیتناسب مبه

سال،  یدولت یهاشرکت یعاد ی. مجامع عموم14ماده  س یال براسان مرداد ماه هر یبار تا پاکیحداقل دو بار در  صم یبرر م یو اتخاذ ت
خاذ و ات یبررس ین قانون، برایا 38بصره ماده و ت 36موضوع ماده  یبندبار مطابق زمانکیشرکت و  یمال یهانسبت به عملكرد و صورت

 همان سال شرکت، برگزار خواهد شد. یسال بعد و اصالح یشنهادیو برنامه و بودجه پ یمشم نسبت به خطیتصم
ضوریو غ یصورت مجازبه یدولت یهاشرکت ین قانون، مجامع عمومیخ ابالغ ایاز تار .15ماده  خواهد بود. نحوه  یبرگزارابلز قین یرح

 هد شد. ن خوایین قانون، تعیا 16ماده  2امه موضوع تبصره ننییگونه مجامع براساس آنیا یبرگزار
ر یشااارح زالعاده بهفوق یو مجمع عموم یعاد یمشاااتمل بر مجمع عموم یدولت یهاشااارکت یارات مجامع عمومیف و اختی. وظا16ماده 
 است:

 :یعاد یارات مجمع عمومیف و اختیشرح وظا -1
 .یت عملكرد و اهداف کمیریبر مد یبودجه شرکت مبتنب اهداف،خط مشی،راهبردها، برنامه و یتعیین و تصو -1-1
 ن و مقررات مربوط.یکالن شرکت مطابق قوان یتصویب تشكیالت و ساختار سازمان -2-1

 های مالی؛ره و صورتیمدلتیم نسبت به عملكرد ساالنه هیو اتخاذ تصم یبررس -3-1
 ره؛یمدانتخاب و عزل اعضای هیلت -4-1

 ها؛الزحمه آنن حقیین قانون و تعیا 30ت ماده یعابا ر ین حسابرس مستقل و بازرس قانونییتع -5-1

شرکت ازجمله آینمورد یهانامهنییب آیتصو -6-1 ستخدام و ی، اداری، معامالتیمال یهانامهنییاز  صوب ه یا ساس چارچوب م لت یبرا
 ران؛یوز

 ن و مقررات مربوط؛یت قوانیو مشارکت شرکت با رعا یگذارهیسرما ییاجرا یهااستیب سیتصو -7-1

ثابت  ییعنوان دارارکت که تحتشرمنقول یاموال غ ید، فروش و واگذاریوانتقال اعم از خرم درخصوص هرگونه نقلیاتخاذ تصم -8-1
 ربوط؛ن و مقررات میت قوانیو با رعا ییو دارا یده باشد، با اطالع وزارت امور اقتصادیدرج گرد یمال یهادر صورت

 بر حذف مطالبات الوصول شرکت؛ ینره مبیمدلتیشنهاد هیم درخصوص پیاتخاذ تصم -9-1
 شرکت؛ یهایدرج آگه یراالنتشار براین روزنامه کثییتع -10-1

 س و اساسنامه شرکت.یمطابق قانون تأس یعاد یف محوله به مجمع عمومیر وظایسا -11-1

 العاده:فوق یف مجمع عمومیشرح وظا -2
 ن و مقررات مربوط؛یربط حسب قوانیرجع ذبه مشنهاد یر در مفاد اساسنامه شرکت و پییم نسبت به هرگونه تغی. اتخاذ تصم2-1

 ن و مقررات مربوط؛یربط حسب قوانیشنهاد به مرجع ذیر سرمایه شرکت و پییم نسبت به تغی. اتخاذ تصم2-2
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ن و مقررات یربط در چارچوب قوانیه شرکت و حسب مورد ارائه به مرجع ذیا تجزیشنهاد انحالل، ادغام و یم نسبت به پی. اتخاذ تصم2-3
 مربوط.

 یشنهاد وزارت امور اقتصادیب به پیترتبه یدامو استخ یادار یهانامهنییو آ یو معامالت یمال یهانامهنیین آیتدو یهاچارچوب .1تبصره
 د.یان خواهد رسریلت وزیب هیتصون قانون، بهیماه از ابالغ ا 2کشور حداکثر ظرف مدت  یو استخدام یو سازمان ادار ییو دارا

صره ساس آ یدولت یهاشرکت یمجامع عموم ینحوه برگزار .2تب صادیپخواهد بود که به یانامهنییبرا  ییو دارا یشنهاد وزارت امور اقت
 د.یران خواهد رسیلت وزیب هیتصون قانون بهیماه از ابالغ ا 3ظرف 

صره  صم .3تب شم درمورد اهداف، راهبرد، خطیاتخاذ ت صورت، برنامه و بودجه، عملیم سنامهییتغ، یمال یهاكرد و  سا صالح مفاد ا ، ر و ا
توسااط مجامع  یدولت یهاه شاارکتیره، انحالل، ادغام و تجزیمدلتیه ی، انتخاب و عزل اعضاااهیر ساارماییرمنقول، تغیوانتقال اموال غنقل

 ض است.یتفورقابلیها، غن شرکتیا یعموم
صره  شرکتین قانون، کلی. از زمان ابالغ ا4تب سبت به ثبت کل یدولت یهاه  صورتیمكلفند ن سات مجامع عمومه  خود در اداره ثبت  یجل
 ره هر شرکت خواهد بود.   یمدلتین حكم برعهده هیا یند. حسن اجرایها اقدام نماشرکت

 رهیمدئتیب. ه
و  یراهبر ی، برایدولت یهاا شااارکتیاز دولت  یندگینماهساااتند که به یقی، اشاااخاص حقیدولت یهاره در شااارکتیمدلتی. ه17ماده 

عضااو » یزمانپساات سااا یدارا یدولت یهاره در شاارکتیمدلتیه یگردند. اعضاااین قانون انتخاب میت شاارکت، مطابق احكام ایریمد
 ند. ینمایت میدر شرکت باشد، فعال ییت اجرایریت مدکه فاقد هرگونه سم« ییراجرایغ»و در قالب عضو « موظف»صورت ، به«رهیمدلتیه

 شود.یمحسوب نم یین قانون، سمت اجرایره موضوع ایمدلتیه یتخصص یهاتهیت در کمی. عضوتبصره
ره و حكم یمدلتیشاانهاد هیره با پیمدلتیس هید فرد واحد باشااند. رئینبا یدولت یهارعامل در شاارکتیره و مدیمدلتیس هیرئ .18ماده 

 شود.ین مییتع یس مجمع عمومیرئ
 ن قانون:یموضوع ا یدولت یها. در شرکت19ماده 
 باشد؛ یردولتیو غ یدولت یهار شرکتیرعامل سایا مدیره و یمدلتیزمان عضو هتوانند همیرعامل نمیره و مدیمدلتی. عضو هالف
و  یاصااال یهاو تجربه مرتبط باشاااد. در شااارکت یو مال ینه حساااابداریتخصاااص درزم ید دارایره بایمدلتیک عضاااو هیحداقل  ب.

 شود؛یخاب مانت یب مجمع عمومیو تصو ییو دارا یر امور اقتصادید وزیی، تأیس مجمع عمومیشنهاد رئین عضو با پیا ،یمادرتخصص

 .ز باشدیکشور شرکت ن یقانون محاسبات عموم 31حساب موضوع ماده یزمان ذتواند همیره نمیمدلتی. عضو هج
ن یینفر تع 3، «ج»گروه  یدولت یهانفر و شاارکت 5، «ب»و « الف» یهاهگرو یدولت یهاره در شاارکتیمدلتیه یتعداد اعضااا .1تبصررره 

شااوند. تعداد یانتخاب و منصااوب م یس مجمع عمومیو با حكم رئ یب مجمع عمومیو تصااو یس مجمع عمومیشاانهاد رئیپشااود که بهیم
ش یافزافر، قابلن 7ران به یلت وزیه بیو تصاااو یس مجمع عمومیشااانهاد رئیبا پ« الف»گروه  یدولت یهاره در شااارکتیمدلتیه یاعضاااا

 خواهد بود.
صره   یاعضااا انتخاب مجدد سااال خواهد بود. 3،یدولت یهاره در شاارکتیمدلتیه یت اعضااایرین قانون، دوره مدیخ ابالغ ایاز تار .2تب

 مجاز است. یک دوره متوالی یره صرفاً برایمدلتیه
مجاز خواهد  یعموم ب مجمعیل موجه، با تصوی، پس از ارائه دالیس مجمع عمومیرئ شنهادیره صرفاً با پیمدلتیه یعزل اعضا .3تبصره 

 د. یاطالع عموم خواهد رسهل عزل بیگونه موارد، درصورت درخواست عضو معزول، دالنیبود. در ا
 انتخاب شوند. یقین اشخاص حقیست ازبیبایم یدولت یهاره شرکتیمدلتیه یاعضا .4تبصره 

 یاعضاااا یهاتیارات و مسااالولیف، اختیت اسااات. اهم وظایارات و مسااالولیاخت ین و مقررات، دارایره براسااااس قوانیمدلتیه .20ماده 
 ر است:یشرح زبه یدولت یهاره شرکتیمدلتیه
 ؛یعمومساالنه شرکت به مجمع  یهاها و برنامهاستی، راهبردها، سیمششنهاد خطین و پیتدو -1
 های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی و ارائه آن به مجمع عمومی؛سازمان و سقف پست بررسی و پیشنهاد ساختار کالن -2
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 ؛یب و انجام مراحل قانونیتصو یبرا یشنهاد بودجه به مجمع عمومین و پیتدو -3
و  یو بازرس قانونمنظور ارائه به حساااابرس مساااتقل ره بهیمدلتیه یهاتیفعال یریو گزارش تفسااا یمال یهاه و ارائه صاااورتیته -4

 ؛یعموممجمع

 یهانامهنییر آیب سااایو تصااو یعمومجهت ارائه به مجمع  یو اسااتخدام ی، اداری، معامالتیمال یهانامهنییا اصااالح آین یه، تدویته -5
 ن و مقررات مربوط؛یت قوانیشرکت با رعا

 ررات مربوط؛ن و مقیت قوانیالعاده با رعافوق یه شرکت به مجمع عمومیا سرمایرات اساسنامه و ییشنهاد تغیپ -6

 مربوط؛ ن و مقرراتیت قوانیبا رعا یرمنقول شرکت به مجمع عمومیوانتقال اموال غشنهاد هرگونه نقلیپ -7

همراه ها بهج آنیئه نتاشااارکت و ارا یداخل یهانظام کنترل یهانه ضاااعفیو اقدام درزم یداخل یهاکنترل یسااااالنه اثربخشااا یابیارز -8
 ؛یارش حسابرس مستقل به مجمع عمومگز

 د حسابرس؛ییارائه پیشنهاد درباره مطالبات الوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی، پس از تأ -9

سترداد دعوا -10 سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین ا صلح و  صمیم درمورد  سی و اتخاذ ت صل  برر با رعایت ا
 اسی جمهوری اسالمی ایران؛ونهم قانون اسصد و سییک

 های شرکت؛، از فعالیتیرمالیو غ یهای ادواری؛ اعم از مالتأیید و انتشار گزارش -11
 ؛یعموممصوبات مجمع یاجرا -12

 ن و مقررات حاکم بر شرکت.یر قوانیس و اساسنامه مصوب شرکت و سایشده در چارچوب قانون تأسنییف تعیر وظایسا -13

صره. ضایکل تب سنیدولت یهاشرکت رهیمدلتیه یه اع سلول ح صم یاجرا، م سبت یمدلتیمات هیت صمبره بوده و ن مات متخذه در یه ت
ره درج نموده یمدلتیمات هیجلسه تصمل صورتیان و ذیدارند؛ مگر آنكه نظر مخالف خود را صراحتاً ب ییگوت پاسخیره مسلولیمدلتیه

 رسانده باشند؛ یاطالع مجمع عمومو به
 یا اعضااایعنوان رؤسااا به یت خدمات کشااوریریقانون مد 17زمان مقامات موضااوع ماده ت همین قانون، عضااویخ ابالغ ایاز تار .21ماده 

 ممنوع خواهد بود. یدولت یهاران عامل شرکتیا مدیره و یمدلتیه

از بخش  یندگینماکه به یده و افرایران تصااافیران عامل، مدیره، مدیمدلتیه یط الزم و نحوه انتخاب و انتصااااب اعضاااایشااارا .22ماده 
 یره معرفیمدلتیعنوان عضاااو هکنترل دولت بهتحت یهاو شااارکت ی، خارجین قانون اعم از داخلیموضاااوع ا یهادر شااارکت یعموم

 خواهد بود که یانامهنییموجب آبه« ج»و « ب»، «الف»سه گروه  ی، برمبنایاو حرفه ی، تخصصیعموم یهاتیشوند، مشتمل بر صالحیم
صادین قانون، با پیماه از ابالغ ا 6حداکثر ظرف مدت  شترک وزارت امور اقت سازمان برنامه ییو دارا یشنهاد م سازمان  و،  شور و  بودجه ک

 د. یران خواهد رسیلت وزیب هیتصوکشور به یو استخدام یادار
موظف ریغ یعضااااه و حق حضااور یران تصاافیمد ران عامل ویره، مدیمدلتیه یا به اعضاااین و پرداخت حقوق و مزایینحوه تع .23ماده 

و « ج»و « ب»، «فال»سااه گروه  یتحت کنترل دولت، برمبنا یهاو شاارکت ی، خارجیاعم از داخل یبخش عموم یهاره شاارکتیمدلتیه
سط مجامع عمومیین نحوه تعیهمچن ساس نتا ین پاداش عملكرد تو شرکت در چارچوب مفاد ما یابیج ارزیبرا ن قانون یا 54ده عملكرد هر 

ساس آ سازمان اداریپخواهد بود که به یانامهنییبرا شترک  ستخدام یشنهاد م شور و وزارت امو یو ا صادک ظرف مدت  ییو دارا یر اقت
 د.یران خواهد رسیلت وزیب هیتصون قانون بهیماه از ابالغ ا 6حداکثر 

صره  صااورت ره بهیمدلتیموظف هریغ یره و حق حضااور اعضااایمدلتیموظف ه یرعامل و اعضااایماهانه مد یایزان حقوق و مزایم .1تب
 گردد.ین مییثابت در هر سال تع

ران عامل یره و مدیمدلتیه یسااط اعضاااگر ازمحل منابع شاارکت تویافت دیکار،کارانه و هرگونه درافت هرگونه اضااافهیدر .2تبصررره 
ضوع همی، غیدولت یهاشرکت صرف در وجوه عمومن ماده، ممنوع یر از پاداش عملكرد مو سلولیم یو در حكم ت شد. م ت یرعات عدمیبا

 ز خواهد بود.یکننده نن حكم با مقام پرداختیا

 رعاملیج. مد
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ره یمدلتیس هیره انتخاب و با حكم رئیمدلتیتوسط ه یقیان اشخاص حقیمدیرعامل، باالترین مقام اجرایی شرکت است که ازم .24ماده 
 یره به ویمدلتیکه ازطرف ه یاراتین قانون و اختیارات محوله موضااوع ایف و اختیود و درحدود وظاشااین مییبرای مدت سااه سااال تع

 امضا دارد. شده و ازطرف شرکت حقنده شرکت محسوبیشود، نمایض میتفو
 مجاز است. یک دوره متوالی یرعامل، صرفاً برایانتخاب مجدد مد .1تبصره 

گونه موارد، درصاااورت نیمجاز خواهد بود. در ا یس مجمع عمومیرئ ییره و با اطالع قبلمدعزل مدیرعامل توساااط هیلت .2تبصررره 
 د. یاطالع عموم خواهد رسل عزل بهیرعامل معزول، دالیدرخواست مد

 ا خارج از آن انتخاب شود.یره شرکت و یمدلتیموظف ه ین اعضایتواند ازبیرعامل میمد .3تبصره 
شرکت میمد .25ماده  شكییند جهت انجام امور اجراتوایرعامل  ساختار ت کرده و صوبمن یین اجرایشرکت، معاون یالتی، در چارچوب 

 د.یض نمایارات خود را به آنان تفویاز اخت یبرخ
 ر است:یشرح زبه یدولت یهارعامل در شرکتیمد یهاتیارات و مسلولیف، اختیاهم وظا .26ماده 

 ره؛یمدلتیساالنه شرکت به ه یهاها و برنامهاستی، راهبردها، سیمششنهاد خطین و پیتدو -1
 ره؛یمدلتیهای سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی و ارائه آن به هبررسی و پیشنهاد ساختار کالن سازمان و سقف پست -2
 ره؛یمدلتیشنهاد بودجه به هین و پیتدو -3
 ره؛یمدلتیه ساالنه شرکت به یهاتیفعال یریو گزارش تفس یمال یهاه و ارائه صورتیته -4
شاارکت جهت  ییاجرا یهاها و دسااتورالعملنامهنییر آیو سااا ی، اسااتخدامی، اداری، معامالتیمال یهانامهنییا اصااالح آین یه، تدویته -5

 ره؛یمدلتیارائه به ه
 ن و مقررات مربوط؛یت قوانیره با رعایمدلتیه شرکت به هیا سرمایرات اساسنامه و ییشنهاد تغیپ -6
 ات مربوط؛ن و مقرریت قوانیره با رعایمدلتیرمنقول شرکت به هیوانتقال اموال غشنهاد هرگونه نقلیپ -7
 ره؛یمدلتیها به هج آنیئه نتاشرکت و ارا یداخل یهانظام کنترل یهانه ضعفیو اقدام درزم یداخل یهاکنترل یساالنه اثربخش یابیارز -8
 ره؛یمدلتیای اتخاذ تصمیم به هارائه پیشنهاد درباره مطالبات الوصول بر -9

سی و ارائه پ -10 سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و هیمدلتیشنهاد به هیبرر صلح و  سترداد دعوا با ره درمورد  مچنین ا
 ونهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛صد و سیرعایت اصل یک

 ره؛یمدلتید هییها پس از تأمنظور انتشار آنهای شرکت بهفعالیت ، ازیرمالیو غ یهای ادواری؛ اعم از ماله گزارشیته -11
 ره؛یمدلتیمصوبات ه یاجرا -12
 ن و مقررات حاکم بر شرکت.یشده در چارچوب قواننییف تعیر وظایانجام سا -13

 ید. حسابرس مستقل و بازرس قانون
 ر است:یشرح زبه یدولت یهاتشرک یعنوان رکن نظارتبه یف حسابرس مستقل و بازرس قانونی. اهم وظا27ماده 
( یقیرتلفی)غ یادورهانیم یمال یهاو صااورت یدولت یهاه شاارکتیساااالنه کل یمال یهاصااورتو اظهار نظر نساابت به یحسااابرساا .الف

 ؛یحسابرس ی، طبق استانداردها«الف»گروه  یدولت یهاشرکت
سب سابر شاثرب یابیو ارائه گزارش الزم جهت ارز یاتیعمل ی. انجام ح صاد یی، کارایخ صرفه اقت سازوکار یدولت یهاشرکت یو  ، مطابق 

 ن قانون؛یا 30موضوع ماده 
 و ارائه گزارش آن به ارکان شرکت؛ یمال یحاکم بر گزارشگر یداخل یهاکنترل یاثربخش یابی. ارزج
 ها؛ت آنیرعاه عدمبظهار نظر نسبت ن اساسنامه آن و ایو همچن یدولت یهات شرکتین و مقررات حاکم بر فعالیت قوانیرعا ی. بررسد

 نان از صحت اطالعات مندرج در آن؛یره و اطمیمدلتیه یهاتیفعال یریگزارش تفس ی. بررسهر
 انون؛قن یا 41و  40بودجه و عملكرد شرکت، مطابق مواد  یاسهیح و شفاف نسبت به گزارش مقایو اظهار نظر صر ی. بررسو
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 یف مقرر برایر وظایه و معامالت اشخاص وابسته و سایا کاهش سرمایش یره درمورد افزایمدلتیه یهی. اظهار نظر نسبت به گزارش توجز
 ؛یبازرس قانون

 شرکت؛ یداخل یهاو ساختار کنترل یمال یت نظام گزارشگریتقو یشرکت در راستا یته حسابرسیبا کم ی. همكارح
ا یره و یمدلتیه یااز ناحیه اعض یکت که حسابرس مستقل و بازرس قانون. ارائه گزارش نسبت به هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرط

ا هرگونه فساد یرم جکه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع  یز نسبت به مواردیمدیرعامل مشاهده کنند؛ به اولین مجمع عمومی شرکت و ن
 ن محاسبات کشور؛وایو اقدام الزم به د یرسبر یز برایدار و نمطلع شود به اولین مجمع عمومی شرکت و مرجع قضائی صالحیت

 ؛یجمع عمومارائه به م یشرکت، برا یداخل یهاکنترل یاثربخش یابیره درخصوص ارزیمدلتی. اظهار نظر نسبت به گزارش هی
 رد.یگیقرار م ین و مقررات، برعهده حسابرس مستقل و بازرس قانونیکه براساس قوان یفیر وظای. انجام ساک

استماع ودجه بدونق عملكرد و بیو گزارش تطب یریساالنه، گزارش تفس یمال یهانسبت به صورت یم مجامع عمومیتخاذ تصما .28ماده 
 باشد.ی، فاقد اعتبار میگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون

توسط مراجع  وف خود مرتكب یکه در انجام وظا ینفعان شرکت نسبت به تخلفاتی، درمقابل ذیحسابرس مستقل و بازرس قانون .29ماده 
سلول جبران خسارت مو مقابله با فساد و  یسالمت نظام ادار یقانون ارتقا 14م موضوع ماده یگردد، مشمول جرایربط اعالم میصالحه ذ

 است. 
کنترل دولت، تحت یهاو شرکت یبخش عموم یهاشرکت« یحسابرس مستقل و بازرس قانون»ن قانون، انتخاب ی. از زمان ابالغ ا30ماده 

شنهاد یپخواهد بود که به یانامهنییانجام خواهد شد که سازوکار آن، مطابق آ ییو دارا یمستقر در وزارت امور اقتصاد یتوسط کارگروه
 د.یران خواهد رسیلت وزیب هیتصو، بهییو دارا یوزارت امور اقتصاد

 یتابعه سازمان انرژ یهاو شرکت یاو توسعه یمادرتخصص یدولت یهاه شرکتیکل یقانون یو بازرس یف حسابرسیانجام وظا .1تبصره 
 خواهد بود. یبرعهده سازمان حسابرس یاتم

 یاسالم یجمهور یمایسازمان صدا و س یل و بازرس قانونعنوان حسابرس مستقبه ین قانون، سازمان حسابرسیخ ابالغ ایاز تار .2تبصره 
 گردد.  ین مییران، تعیا

 یسازمان حسابرس یعنوان رکن حسابرس مستقل و بازرس قانونبه ینظارت سازمان حسابرس یلت عالین قانون، هیخ ابالغ ایاز تار .3تبصره 
لحاظ  یحسابرس ن قانون در اساسنامه سازمانیا 61لت مذکور، توسط دولت در چارچوب ماده یف هیگردد. ساختار و شرح وظاین مییتع

 خواهد شد.
 ین اشااخاص حقوقیکنترل دولت، صاارفاً ازبتحت یهاو شاارکت یبخش عموم یهاشاارکت یبازرس قانونحسااابرس مسااتقل و  .31ماده 

مجاز  یک شرکت، حداکثر تا سه دوره متوالی یانونقعنوان حسابرس مستقل و بازرس به یک شخص حقوقیانتخاب خواهند شد و انتخاب 
عنوان را به یگرید ین قانون، شااخص حقوقیا 30ت ماده یا رعامزبور مكلفند ب یهاشاارکت یسااال، مجامع عموم 3اساات. پس از گذشاات 

 ند.یشرکت انتخاب نما یحسابرس مستقل و بازرس قانون
کنترل دولت ا شاارکت تحتیو  یبخش عموم ک شاارکتی یعنوان حسااابرس مسااتقل و بازرس قانونبه یکه سااازمان حسااابرساایدرموارد

 د.  یسال اقدام نما 3مربوط به هر شرکت پس از گذشت  یروه حسابرسر گییده؛ سازمان مكلف است نسبت به تغیانتخاب گرد
ل یتضمن دالم، یس مجمع عمومی، توسط رئیسه دوره متوال یشرکت قبل از ط یر حسابرس مستقل و بازرس قانونیی. درخواست تغتبصره

 اهد بود.، مجاز خویب در مجمع عمومین قانون و طرح و تصویا 30ق سازوکار موضوع ماده یموجه، ازطر
س. به32ماده  سابر ستقالل ح شغلمنظور حفظ و احراز ا ستقل، هرگونه رابطه  صادی، حقوقی، اداریان م سان یب یتیریا مدیو  ی، اقت سابر ن ح

سان قانون ستقل و بازر صادید وزییتأکه به یانامه رفتار حرفهنییک و دو، در چارچوب آیدرجه  یو اقربا یم سد،یم ییو دارا یر امور اقت  ر
 ا ابهام در استقالل حسابرسان مستقل گردد، ممنوع است. یکه باعث خدشه  یحسابرسمورد یهابا شرکت

شرکت یبخش عموم یهاشرکت .33ماده  سهتحت یهاو  سال انجام ین قانون و یخ ابالغ ایبار، از تارکیسال کنترل دولت، مكلفند هر ا 
ق سازوکار یران که ازطریا یعضو جامعه حسابداران رسم یا مؤسسات حسابرسیو  یق سازمان حسابرسی، ازطریاتیعمل ین حسابرسیآخر
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و ارائه  یاتیعمل یها، نساابت به انجام حسااابرساات شاارکتیفعال یورش بهرهین قانون انتخاب خواهند شااد، با هدف افزایا 30موضااوع ماده 
شرکتیره ایمدلتیخود اقدام کنند. ه یگزارش آن به مجمع عموم سلون  رامون یاقدامات الزم پ ین اجراین ماده و همچنیا یت اجرایلها م

سینتا سابر سا عهده دارند.را بر یاتیعمل یج ح سه مجمع نیج آن را در اولیشده و نتامكلفند گزارش اقدامات انجام یمجامع عموم یرؤ جل
 رد.یم قرار گم الزیو اتخاذ تصم یبررسند؛ تا موردیو عملكرد مطرح نما یمال یهاب صورتیتصو یعموم

 .شوندیم ین ماده مستثنیباشند؛ از شمول ایم یبندطبقه یران دارایوزلتیکه براساس مصوبه ه ییهاشرکت تبصره.

 فصل سوم. برنامه و بودجه 
منابع و مصارف که بر  یدولت یهااز بودجه شرکت ییهاح بودجه ساالنه صرفاً سرجمع سرفصلین قانون، در لوایخ ابالغ ایاز تار .34ماده 

رنامه و بودجه، اعتبارات قانون ب 32ات عملكرد، بازپرداخت وام ماده یاثرگذار است؛ شامل برآورد ارقام سود سهم دولت، مال یبودجه عموم
صل  یپرداخت یها، کمکیاهیسرما یهایی، اعتبارات تملک دارایانهیهز سرف سایاز  شود و ین مربوط، درج مینن طبق قوایر عناویارانه و 
 رسد.یم یاسالم یب مجلس شورایتصوبه

قانون محاسبات  62واد ر مین مربوط نظیت قوانیخود را با رعا یهاتعهدات و ضمانت یمكلفند بازپرداخت تمام یدولت یهاشرکت تبصره.
 ند.یمنظور نما یشنهادیقانون برنامه و بودجه، در بودجه پ 32کشور و  یعموم
شرکتیخ ابالغ ایاز تار .35ماده  ساالنه  شنامه بودجه  ست بخ سارا به یدولت یهان قانون، دولت مكلف ا شنامه بودجه  ر یطور مجزا از بخ

ستگاه سییاجرا یهاد ساس اهداف و  ستی، برا ش، خطیکل یهاا شور، حداکثر تا پا یهاو برنامه یم سعه ک سال ابالغ یتو ان مردادماه هر 
 د.ینما

 یلیهمراه بودجه تفصبه ،یفیو ک یو برنامه سال بعد خود را درقالب اهداف کم یمشمكلفند خط یدولت یهاره شرکتیمدلتیه .36ماده 
خود رسانده  یب مجامع عمومیتصوورماه بهیان شهرین قانون، حداکثر تا پایا 35ت بخشنامه بودجه، موضوع ماده یمربوط، با رعا یشنهادیپ

 ند.یان مهرماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایتا پامصوب سال بعد خود را  یلیو متعاقب آن، بودجه تفص
ه کشور مجاز است رأساً نسبت به در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودج یمصوب مجمع عموم یشنهادیارائه بودجه پدرصورت عدم تبصره.

 د.یم بودجه آن شرکت اقدام نمایتنظ
، یا حوزه تخصصیک هر صنعت یتفكبه شده در بودجه ساالنهینیبشیمنابع و مصارف پ شفاف از سرجمع یریمنظور ارائه تصو. به37ماده 
همراه ز بهیربط را نیذ یفرع یهاشرکت و شرکت یعیتجم یشنهادیموظفند بودجه پ یمادرتخصص یدولت یهاره شرکتیمدلتیه یرؤسا

 ند.یارائه نما یخود، به مجمع عموم یشنهادیبودجه پ
شرکتهرگونه ا .38ماده  ساالنه  صوب  سنامه موردیدولت یهاصالح در بودجه م سا ست، با رعایت ا سیا ساس  های دولت یا بنابر عمل، برا

 و برنامه ساالنه مصوب مشروط به: یمشتبع دیگرتحوالت اقتصادی و مالی، متناسب با اهداف، خطها یا بهمقتضیات ناشی از نوسان قمیت
 مصوب سود سهام دولت؛ کاهش ارقام مالیات و درصدعدم. الف

 کشور؛ قانون برنامه و بودجه 32های داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده کاهش بازپرداخت وامعدم. ب
 ش میزان استفاده شرکت، ازمحل بودجه عمومی دولت؛یافزاعدم. ج
 ؛ دریافت شرکت از سیستم بانكی کشورش میزان تسهیالت قابلیافزاعدم. د

 مجاز خواهد بود.
ند. مجامع یرائه نماا یان مهرماه، به مجمع عمومیخود را حداکثر تا پا یمكلفند بودجه اصاااالح یدولت یهاره شااارکتیمدلتیه تبصررره.

 ند.ی، اقدام نمایدجه اصالحم نسبت به بویصمو اتخاذ ت یماه نسبت به بررسان آبانیاز مكلفند تا پایها نشرکت یعموم
ق سااازمان برنامه و یطرن قانون ازیا 34در چارچوب ماده  یدولت یهاشاارکت یشاانهادیات بودجه پین قانون، کلیخ ابالغ ایاز تار .39ماده 

 رسد.یران میلت وزیب هیتصوحه بودجه ساالنه کل کشور بهیزمان با ارائه البودجه کشور هم
صره ساتب شور، مجاز به تغ.  صالحییزمان برنامه و بودجه ک ستفاده این یدولت یهاشرکت یر ارقام بودجه مصوب و ا ن یست؛ مگر درموارد ا

گونه موارد، نیگر که در این دیو عناو یاهیسااارما یهاییتملک دارا یهاو طرح یانهیر اعتبارات هزیدولت نظ یها از منابع عمومشااارکت
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شور مالک خواهد بود. ارقام پسازمان  یشنهادیارقام پ صوب در چارچوب ماده  یشنهادیبرنامه و بودجه ک  34مذکور، مربوط به بودجه م
 ، منعكس خواهد شد.یاسالم یدولت به مجلس شورا یمیحه بودجه ساالنه تقدین قانون، در الیا

شفافبه .40ماده  صیدر مقا یدولت یهارکتشنمودن آثار عملكرد منظور  س یابیها و امكان ردوب آنسه با بودجه م صلو انطباق   یهارف
صادیاو بودجه یمال ست با همكار ییو دارا ی، وزارت امور اقت سازمان  یمكلف ا شور و  سحسازمان برنامه و بودجه ک ، حداکثر یسابر

سبت به بازنگریماه از ابالغ ا 3ظرف مدت  صل ین قانون، ن سرف صلب یدولت یهاشرکت یابودجه یهانحوه انطباق  سرف سابدار یهاا   یح
م بودجه یه و تنظیدساااتورالعمل نحوه ته یگرز مكلف اسااات نسااابت به بازنید. ساااازمان برنامه و بودجه کشاااور نیها، اقدام و ابالغ نماآن

 د.ین بند، اقدام نمایموضوع ا یهابراساس سرفصل یدولت یهاشرکت
با توجه به اهداف،  را یا اصالحیمصوب  یلیلكرد شرکت با بودجه تفصق عمیمكلفند گزارش تطب یدولت یهاره شرکتیمدلتیه .41ماده 

به حسابرس مستقل و  یبررس یمربوط برا یبا مستندها تیانضمام علل انحرافات بااهمساالنه مصوب و شرح کامل به یهاو برنامه یمشخط
رنامه و بودجه کشور ارسال بوان محاسبات کشور و سازمان ی، دییو دارا یوزارت امور اقتصاد یاز آن را برا یاارائه و نسخه یبازرس قانون

 ند.ینما
 خواهد بود. یو حسابرس یحسابدار یت، مطابق استانداردهایمفهوم اهم .1تبصره 
ک از یل هریالغ و دالر، مبیخود نسبت به مقاد یمكلفند در گزارش بازرس یدولت یهاشرکت ی. حسابرسان مستقل و بازرسان قانون2 تبصره

 ند.یارائه نما یشده، اظهار نظر خود را به مجمع عمومرافات ارائهانح

 یمال یهافصل چهارم. صورت
صورتیته یمبنا .42 ماده شرکت یبخش عموم یهاشرکت یمال یهاه  ستانداردها یهاو  ساب یتحت کنترل دولت، ا شد و یم یدارح با

 کشور باشد. یحسابدار یاستانداردها د منطبق بای، بایمال یهامربوط به صورت یهاه دستورالعملیکل
شرکت. هیلت43 ماده صلمدیره  ص یهای دولتی ا ص سال مالی، حداکثر تا پایان اردپمكلفند پس از  یو مادرتخ شتیایان  سال بعد، به ماه 

 یند.مانتسلیم  یگروه را جهت رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانون یقیو تلف یخود اعم از شرکت اصل یمال یهاصورت
صره   یمال یهاماه سااال بعد، صااورتنیان فروردیتا پا مكلفند پس از پایان سااال مالی، حداکثر یفرع یهای دولتمدیره شاارکت. هیلت1تب

 تسلیم نمایند. یخود را جهت رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانون
، حداکثر یدولت یها( شرکتیقیو تلف ی)اعم از اصل یالم یهامكلفند پس از وصول صورت یحسابرسان مستقل و بازرسان قانون .2تبصره

 ربط، تسلیم نمایند.ت و مراجع ذیداده و گزارش حسابرسی را به مقاماهای الزم را انجامماه، رسیدگیکیظرف مدت 
صره صورت .3تب سلیم  ستقل و بازرس قانونازطرف هیلت یمال یهاموعد مقرر برای ت سابرس م سی یمدیره به ح سابرس و مهلت ر دگی ح

ستقل و بازرس قانون سد، قابلل قابلیماه، با ارائه دالکیحداکثر تا  یم صادی و دارایی بر ست. توجیهی که به تأیید وزارت امور اقت تمدید ا
سااود سااهم  وات یو مهلت پرداخت مال 14موضااوع ماده  یمال یهاب صااورتیتصااو یمجامع عموم ین تبصااره، مهلت برگزاریا یدر اجرا

 گردد.ید میشده تمدز متناسب با مهلت ارائهین قانون نیا 45ضوع ماده دولت مو
و  یا نقص اساااساایراد یل ایدلن قانون، بهیدر ا های دولتی در مهلت مقررشاارکت یمال یها، صااورتیچنانچه در مجامع عموم .44ماده 
تجاوز نخواهد نمود،  ان مهرماهیند در مهلتی که از پامدیره شرکت را موظف نمایزند هیلتتصویب نباشد؛ مجامع عمومی مجات قابلیبااهم

سبت به رفع سابرس ن شكاالت و اخذ نظر ح شكیل مجمع عمومی را برای اقدام یستقل و بازرس قانونمایرادات و ا نموده و مجدداً ترتیب ت
حات توسااط از انجام اصااالز موظف اساات پس ین ین راسااتا، حسااابرس مسااتقل و بازرس قانونیبدهند. در هم یمال یهاتصااویب صااورت

د. در هر حال، یه نماارائ ین ماده، نسااابت به موضاااوع اظهار نظر مجدد نموده و به مجمع عمومیره، حداکثر در مهلت مقرر در ایمدلتیه
ا یب یلب تصااوماه سااال بعد، در قاهای دولتی حداکثر تا پایان آبانهر سااال مالی شاارکت یمال یهاد نساابت به صااورتیبا یمجامع عموم

 ند. یم نمایب، اتخاذ تصمیتصوعدم
صره  صورت. 1تب صویب  سلوالن امر در  یریگیمومی مربوط، مانع از پعهای دولتی ازطرف مجامع شرکت یمال یهات تخلفات احتمالی م

 ن و مقررات مربوط نخواهد بود.یصالح، وفق قوانیمراجع ذ یرابطه با عملكرد شرکت ازسو
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افتد، موظفند نسبت به پرداخت ق میتعون ماده بهیا ها بنا به سازوکار موضوعآن یمال یهاب صورتیتصوکه  یدولت یهاشرکت .2تبصره 
سهم دولت و مال س یمال یهاصورت یات خود برمبنایسود  سابر ساب تا پایصورت علشده، بهیح صو ان مهرماهیالح ب یاقدام و پس از ت

کل کشاااور و ساااازمان  یداره از خزانهیدییافت تأینمودن پرداخت و دریقطع ، نسااابت بهیتوساااط مجمع عموم یمال یهاصاااورت یینها
 ند.یکشور اقدام نما یاتیامورمال
، دولت حداکثر تا پانزدهم یمال یهاصورت منظور درج درشده خود را بهیحسابرس یمال یهامكلفند صورت یدولت یهاشرکت .3تبصره 

شااود، ارسااال یکور مقرر مکه توسااط وزارت مذ یبیترتکل کشااور(، به یدار)خزانه ییداراو  یمردادماه هر سااال به وزارت امور اقتصاااد
 ند. ینما

ات خواهد بود. یل، ساود خالص پس از کسار مایدولت یهان قانون، مأخذ محاسابه ساود ساهم دولت در شارکتیخ ابالغ ایاز تار .45ماده 
ان یمومی مربوط، ظرف مدت یک ماه و حداکثر تا پاعتوسط مجامع شرکت  یمال یهاهای دولتی مكلفند پس از تصویب صورتشرکت

شده در بودجه مصوب خود در ینیبشین سود سهم دولت براساس درصد سود پیورماه، نسبت به پرداخت کامل مبالغ مالیات و همچنیشهر
 شود.وب میر وجوه عمومی محسند. تخلف از اجرای این ماده، در حكم تصرف غیرمجاز دیکل کشور اقدام نما یداروجه خزانه

حداقل ده درصد  خود، هرساله یو مصوبات مجامع عموم یدولت یهامكلفند براساس بخشنامه بودجه شرکت یدولت یهاشرکت .1تبصره 
 ،یشانهادیعنوان ساود ساهم دولت در بودجه پات خود را بهی( از برآورد ساود خالص پس از کسار مال%50( و حداکثر پنجاه درصاد )10%)
 ند.یو درج نما ینیبشیپ

شده و مادام که  هان انباشتیات، صرف پوشش زیان انباشته، سود خالص عملكرد پس از کسر مالیز یدارا یدولت یهادر شرکت .2تبصره 
 دولت معافند. ها از پرداخت سود سهمل شرکتیقبنیده است؛ ایان انباشته به صفر نرسیز

صره  ، مشاامول یردولتیزان سااهام بخش غیتناسااب ماساات، به یردولتیها متعلق به بخش غاز سااهام آن یکه قساامت یدولت یهاشاارکت .3تب
 یدولت یهاد توسااط شاارکتیاز سااود خالص عملكرد ساااالنه با یردولتیباشااند و سااهم بخش غین ماده نمیپرداخت سااود سااهم موضااوع ا

 پرداخت شود.  یردولتیداران بخش غربط به سهامیذ
و پرداخت آن، مجاز  یدولت یهاه قانون تجارت در بودجه شرکتیاصالح 90سود موضوع ماده  ینیبشین قانون، پیالغ اپس از اب .4تبصره 

 باشد.ینم
( از سود %10زان ده درصد )یم، بهیاتوسعه یهادر بودجه سازمان ینیبشیپ یزان سود سهم دولت براین قانون، میاز زمان ابالغ ا .5تبصره 

سر  شش زیانات عملكرد آنیمالخالص پس از ک شته احتمالها بعد از پو صره یهای انبا ضوع تب سود ین ماده، خواهد بود. باقیا 2، مو مانده 
مطابق اساسنامه  یاتوسعه یهاتیو انجام فعال یگذارهی، صرف سرمایها، پس از کسر اندوخته قانونن نوع شرکتیخالص عملكرد ساالنه ا

 ها خواهد شد.آن
صد ) های دولتی مكلفند هرشرکت .46ماده  سر مال%10سال معادل ده در سود خالص پس از ک شش زیانی( از  های ات خود را بعد از پو

صره  ضوع تب شته مو شرکت به، به45ماده  2انبا که اندوخته مزبور معادل عنوان اندوخته قانونی منظور نمایند؛ تا وقتیمنظور افزایش بنیه مالی 
 شود. سرمایه ثبت شده شرکت

 باشد.، مجاز نمیهای دولتی ازمحل اندوخته قانونیافزایش سرمایه شرکت تبصره.
 یهاییدارا یابیدارزیکنترل دولت مكلفند از تاریخ ابالغ این قانون، نسبت به تجدتحت یهاو شرکت یبخش عموم یهاشرکت .47ماده 

ن تجدید ارزیابی یاز ا یه خود را ازمحل مازاد ناشاایها، اقدام و ساارماییدارا یابیدارزین تجدیبار، از سااال انجام آخرکیسااال خود هرپنج
 ش دهند.یک سال، افزایظرف مدت حداکثر 

 عملکرد یابیو ارز ییگو، پاسخیدهفصل پنجم. گزارش 
 یروزرساااننساابت به ثبت و به ،قانون نیا ابالغ از پس کنترل دولت مكلفندتحت یهاو شاارکت یبخش عموم یهاشاارکت .48ماده 

سان یروی، نیتیری، مدی، مالیااطالعات بودجه سامانه یفرع یهاخود و شرکت یو عملكرد یان بخش  یهاشرکت عاتكپارچه اطالی، در 
 ل اقدام کنند. ورماه هر سایران شهیمتصل به سامانه مزبور حداکثر تا پا یهار سامانهیا سای ییو دارا یامور اقتصاد وزارت در مستقر یعموم
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 یجمهور یرکزممه یران، بیا یاسالم یجمهور یکشور، بانک مرکز یواستخدام یسازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ادار .1تبصره 
 ییاجرا یهار دستگاهیاسران و یا یران، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمیا یاسالم

 یجمهور یها نزد بانک مرکزبانک یمال یهابودجه، سااامانه صااورت جامع یهاسااامانه خود ازجمله یهامكلفند نساابت به اتصااال سااامانه
سامانه پایا یاسالم سامانه کارمند ا یگاه اطالعات کارکنان نظام اداریران )مهتاب(،  سامانه می)پاکنا(،  ساختار دستگاهیریمد یلران،   یهات 
 ییو دارا یقتصاداکشور، براساس اعالم وزارت امور  یحقوق اشخاص یمل شناسه سامانه کارکنان و یایو مزا امانه ثبت حقوقس ،ییاجرا

 ند.یوط، اقدام نمان تبادل اطالعات مربین ماده و همچنیو برخط اطالعات موضوع ا یستمیادشده، متضمن امكان استعالم سیبا سامانه 
بخش  یهاشاارکت تكپارچه اطالعایمربوط به سااامانه  یو عملكرد یانسااان یروی، نیتیری، مدی، مالیابودجه. اقالم اطالعات 2تبصررره 

 ن خواهد شد.ییعت ییو دارا یکنترل دولت، توسط وزارت امور اقتصادتحت یهاو شرکت یعموم
 شود.یمحسوب م یتر وجوه و اموال دولد یرقانونیارائه و تبادل اطالعات فوق، در حكم تصرف غعدم .3تبصره 

ا، یقوق و مزا، حیانساااان یرویتحت کنترل دولت مكلفند، آمار و اطالعات بودجه، ن یهاو شااارکت یبخش عموم یها. شااارکت49ماده 
شناسه مل یز اطالعات الزم برایو ن یالتیساختار تشك سازمان یترتخود را به یاخذ  سامانه جامع بودجه  سامانه بب در  رنامه و بودجه کشور، 

 ییاجرا یهاسااتگاهدت ساااختار یریمد یکارکنان و سااامانه مل یایومزا )پاکنا(، سااامانه ثبت حقوق یگاه اطالعات کارکنان نظام اداریاپ
ستخدام یسازمان ادار سامانه یو ا شور و  سه ک شخاص یمل شنا شور ثبت و ت یحقوق ا سناد و امالک ک سازمان ثبت ا شور   یهاهیدییأک

 ند. یمربوط را اخذ نما
آزاد به  یت قانون انتشااار و دسااترساایا رعابکنترل دولت مكلفند تحت یهاو شاارکت یبخش عموم یهاره شاارکتیمدلتیه .50ده ما

 اطالعات: 
عموم مردم، گزارش  ودولت  ی، برایحسابدار ین و مقررات مربوط و استانداردهایقوان یرا درراستا یرمالیو غ یت مالیاطالعات بااهم -1

 کنند؛
ره، گزارش یمدلتیه یری، گزارش تفسااهای مالی ساااالنهها ازجمله صااورته گزارشیساااالنه، کل یعاد یمجمع عموم لیبعد از تشااك -2

و  یرت امور اقتصادشرکت را، ضمن ارائه به وزا یو گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون یمال یحاکم بر گزارشگر یداخل یهاکنترل
طور خاص شاااامل کار، بهنیار عموم قرار دهند. این و مقررات مربوط، در اختیچارچوب قوانشااارکت در  ینترنتیگاه ایق پای، ازطرییدارا
 ل است:ین اطالعات شامل موارد ذیاز ا ییهاشود. نمونهینفع عموم مردم انجام مشود که بهیاز شرکت م ییهاتیفعال

شرکت و تحقق آن یبرا یگزارش کامل .الف شامل یدولت یهاشرکت یرد بران مویها )اعموم مردم از اهداف  ست که در  یافهیروظه،  ا
 ن شده است(؛ییشرکت تع یربط براین و مقررات ذیر قوانیا سایس، اساسنامه و یقانون تأس

 ؛یبخش عموم یهااستیشرکت، ازجمله موارد مربوط به مخارج و بودجه مربوط به س یاتیو عمل یج مالی. نتاب
صل )نایت ازقبی. اطالعات بااهمج صات کامل، تح شخ ضا یاالت، تجارب و مدارک حرفهیم، م  یهاتهیرعامل، کمیره و مدیمدلتیه یاع

 بودن آنان(؛ییراجرایا غی ییها، اجراآن یره و اعضایمدلتیه یتخصص
 ها؛سکین ریت ایریمد یت و اقدامات الزم برایبااهم ینیبشیپسک قابلی. هر عامل رد

ضم، ازجمله ی. هرگونه کمک مالهرررر سوافتیدر یهانیت سو یشده از شده از ، ازجمله تعهدات یشرکت دولت یدولت و تعهدات اعطا
 ؛یخصوص -یاز مشارکت عموم یو تعهدات ناش یقرارداد

 ؛یعموم یهار بخشیت با دولت و سای. هرگونه معامالت بااهمو
 ران و صاحبان سهام.یت مربوط به کارکنان، مدی. هرگونه مسائل با اهمز

بوط به معامالت متوسط و بزرگ موضوع قانون مر یکنترل مكلفند متن قراردادهاتحت یهاو شرکت یبخش عموم یهاشرکت .51ماده 
ها و هرگونه الحاق، سناد و ضمائم آنن ایگردد و همچنیفات و امثالهم منعقد میده، ترک تشریروش مناقصه، مزامناقصات که به یبرگزار

 گاه اطالعات قراردادها وارد کنند. یها را در پاه پرداختیز کلیر آن و نییازموعد و تغشیرارداد پاصالح، فسخ، ابطال و خاتمه ق
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 ین حكم مسااتثنیمحرمانه، از شاامول ا یا قراردادهایباشااد و یها ممنوع ماطالعات آن ین، افشااایموجب قوانکه به یی. قراردادهاتبصررره
شخ ستند. ت صره  مذکور، یبودن قراردادهاص محرمانهیه ضوع تب و  یسالمت نظام ادار یقانون ارتقا 3بند )ب( ماده  1برعهده کارگروه مو

 مقابله با فساد است.
شرکتیدرموارد .52ماده  شرکت یبخش عموم یهاکه  صول یشوند که مغا یف قانونیتكال یراکنترل دولت ملزم به اجتحت یهاو  ر ا

ت یو هم با رعا یه مجمع عمومبدرمورد آثار و تبعات آن را هم  ید اطالعات کافیره بایمدلتیباشد؛ ه یه اقتصادیو فاقد توج یدارشرکت
 نفعان قرار دهد. یار ذیقررات مربوط، در اختن و مینحو مناسب، وفق قوانآزاد به اطالعات، در گزارشات شرکت به یقانون انتشار و دسترس

شرکت یبخش عموم یهاشرکت .53ماده  ستایت باکنترل دولتحت یهاو  سلول یفایا ید دررا سعه پایا روب یت اجتماعیم دار، یكرد تو
سائل مال ۀنیاطالعات الزم درزم صادیم وه بر درج در گزارش ه و عالیكپارچه تهی یرا درقالب گزارشگر یو اجتماع یطیمحستی، زی، اقت

 ند.یخود ارائه نما ینترنتیگاه ایره، در پایمدلتیه یهاتیفعال یریتفس
رنامه و بودجه بساااازمان  ین قانون با همكاریماه از ابالغ ا 6مكلف اسااات حداکثر ظرف مدت  ییو دارا یوزارت امور اقتصااااد .54ماده 

سازمان مل شور و  ستورالعمل نحوه ارزیا یوربهره یک شرکت یابیران، د شرکت یبخش عموم یهاعملكرد  ا کنترل دولت رتحت یهاو 
 ران برساند. یلت وزیب هیتصوه و بهیته یروبهره یفیو ک یکم یهابراساس شاخص

صره  ضا .1تب شرکتیره، مدیمدلتیه یپرداخت هرگونه پاداش به اع شرکت یبخش عموم یهاران عامل و کارکنان  کنترل تحت یهاو 
 اهد بود.ن قانون، خویا 23نامه موضوع ماده نییت آیو با رعا یگرفته توسط مجامع عمومعملكرد صورت یابیارز یدولت برمبنا

صره  کنترل تحت یهاو شاارکت یبخش عموم یهاعملكرد شاارکت یابیمكلف اساات گزارش ارز ییو دارا یوزارت امور اقتصاااد .2تب
سا سط رؤ صورتیتصو یمجامع عموم یک ماه از برگزاریها حداکثر ظرف مدت آن یمجامع عموم یدولت را که تو به آن  یمال یهاب 

شد؛ به ست قانیو در قالب گزارش واحد به دولت ارائه و با رعا یبندساالنه جمع صورتوزارت ارائه خواهد  ستر شار و د آزاد به  یون انت
 د.یاطالعات، جهت اطالع عموم منتشر نما

صره   یف مجامع عمومیو تكال یو بازرس قانون یحسااابرساا یهاشااده در گزارشاشااكاالت مطرحره در رفعیمدلتیاقدام مؤثر هعدم .3تب
 ره لحاظ شود.یمدلتیه یعملكرد اعضا یابیدر ارز یص مجمع عمومیتشخد بهیبایم

 ریفصل ششم. سا
ستفاده و مدیدر نگهدار ینان از وجود سازوکار مؤثر نظارت عمومیدولت موظف است با هدف احراز اطم .55ماده  ت منابع، احراز یری، ا

شاخصیاطم ساس  شور برا صاد ک سک ، کاهشیرمالیو غ یمال یهانان از نقش مؤثر در اقت  شفافیت، ارتقای ،یوربهبود بهره ازطریق ری

 یبخش عموم یهاره شرکتیمدلتیه یریپذتیش مسلولینفعان و افزایت منافع بلندمدت ذینان از رعایگویی و حصول اطمش پاسخیافزا
قانون، آیماه از ابالغ ا 6تحت کنترل دولت، حداکثر ظرف مدت  یهاو شااارکت ظ یهانامهنیین  به یشااارکت یرام راهبن ب در یترترا 

بخش  یهار شرکتیاران و در سیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یو همكار ییو دارا یشنهاد وزارت امور اقتصادیبا پ یدولت یهابانک
 ب برساند. یتصو، بهییو دارا یشنهاد وزارت امور اقتصادیکنترل دولت با پتحت یهاو شرکت یعموم
از  یم بخشااایقانون تنظ 69ماده  2 که بنا بر تبصاااره یعیو منابع طب ی، دولتیمل یوانتقال اراضاااو هرگونه نقل یذار. فروش، واگ56ماده 

د ییرد، پس از تأیگیقرار م یدولت یهاار شااارکتیا عوض آن در اختی ی، عمرانیعموم یهااساااتفاده در طرح یدولت برا یمقررات مال
 ران است.یلت وزیب هیتصو موکول به ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

های دولتی براسااااس های ارزی شااارکتها و بدهین قانون، نحوه ثبت ساااودوزیان حاصااال از تساااعیر دارایییخ ابالغ ایاز تار .57ماده 
 رفت.یمربوط، انجام خواهد پذ یحسابدار یاستانداردها

صااالح منحل یا مصااوبات مراجع ذیران و یلت وزیه موجب قانون، مصااوباتکه به یدولت یهاه شاارکتیتصااف یمدت مجاز برا .58ماده 
سال و غیاعالم م ست. عدمیتمدقابلریشوند، حداکثر دو صرف غیا یاجراد ا سوب  یدر وجوه و اموال دولت ینرقانوین ماده در حكم ت مح

 شود.یم
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ربط، نساابت به یوبات مراجع ذک ماه از ابالغ مصاایمكلفند حداکثر ظرف مدت  یدولت یهاشاارکت ین حكم، مجامع عمومیا یدر اجرا
سبت به ختم تصفه اقدامیران تصفیا مدیر یه و انتخاب مدیاعالم انحالل، شروع تصف سال ن ه شرکت و ثبت آن در ینموده و ظرف مهلت دو 

 ن حكم خواهند بود. یا یمشمول، مسلول حسن اجرا یدولت یهاشرکت یمجامع عموم یند. رؤسایها عمل نمامرجع ثبت شرکت
ص صف یدولت یهاشرکت ی. مجامع عموم1ره تب صوبه انحالل از مراجع ذ یا دارایو  هیدرحال ت ن قانون انجام یل از ابالغ اربط که تا قبیم

ه شرکت ین نسبت به اعالم ختم تصفن قانویک سال از ابالغ ایافته است، مكلفند ظرف مدت یها خاتمه نه آنیامور مرتبط با انحالل و تصف
 یمجامع عموم یباشد. رؤسایم یومن تبصره در حكم تصرف در وجوه عمیا یاجراند. عدمیها اقدام نمامرجع ثبت شرکت و ثبت آن در

 ن حكم خواهند بود.  یا یها، مسلول حسن اجراگونه شرکتنیا
ای که رأی به انحالل دهالعاران شرکت است؛ مگرآنكه مجمع عمومی فوقیدرحال، انحالل برعهده مد یدولت یهاتصفیه شرکت .2تبصره 

و پرداخت حقوق و  یدولت یهاه شرکتیران تصفی، انتخاب مدیهر رود. بهین امر انتخاب نمایا یرا برا یگریا افراد دیدهد فرد شرکت می
 د.  ن قانون خواهد بویا 23و  22موضوع مواد  یهانامهنییب براساس آیترتها بهآن یایمزا

صاد .59ماده  ست با همكار ییو دارا یوزارت اموراقت شور، حداکثر تا پا یموظف ا ست ان مهرمیسازمان برنامه و بودجه ک سال فهر اه هر 
ه شاارکت اساات را متضاامن یاز ساارما یمیزان حداقل نیمها بهان انباشااته آنیا زیده بوده و انیز یسااه سااال متوال یکه ط یدولت یهاشاارکت

 یانامهنییمذکور تابع آ یهاکتت شاااریف وضاااعیتكلنیید. نحوه تعیو به دولت ارائه نما هیها تهف آنیتكلنییتع یالزم برا یراهكارها
ن قانون، یس از ابالغ اپماه  6و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت  ییو دارا یشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادیخواهد بود که با پ

 د.یران خواهد رسیوزلت یب هیتصوبه
ت و یكن ماهیشوند؛ لیم یشرکت تلق یکه ازمنظر حقوق یدولت یهات شرکتیل وضعیشود نسبت به تبدیجازه داده مبه دولت ا .60ماده 

ا انتقال یو  یها به مؤسسه دولترانهای یدکنندگان و سازمان هدفمندسازیکنندگان و تولت مصرفیر سازمان حمایندارند؛ نظ یکارکرد شرکت
 د. یربط، اقدام نماسسات دولتی تخصصی ذیها و مؤها به وزارتخانهف آنیوظا

 یدولت یهارکتب اساااساانامه شااین قانون نساابت به اصااالح و تصااویشااود در انطباق با احكام ایران اجازه داده میلت وزیبه ه .61ماده 
 ید. رؤسااایام نمان قانون اقدیماه از ابالغ ا 9مدت  ها حداکثر ظرفآن ید در مجامع عمومیی، پس از طرح و تأیو اصاال یمادرتخصااصاا

شاانهاد اصااالح اساااساانامه به دولت در ین قانون، نساابت به ارائه پیا ماه از ابالغ 6ها مكلفند حداکثر ظرف مدت ن شاارکتیا یمجامع عموم
 ند.ی، اقدام نماید مجامع عمومییران، پس از تأیلت وزین قانون و در چارچوب مصوب هیانطباق با احكام ا

امه شرکت در انطباق ه اساسنیب اصالحین قانون، نسبت به تصویماه از ابالغ ا 4مكلفند ظرف مدت  یفرع یدولت یهاشرکت یمجامع عموم
 ند.یالذکر، اقدام نمان قانون، در چارچوب فوقیبا احكام ا

  نخواهد بود. یدولت یهان قانون در شرکتیف ایر تكالیسا ین ماده، مانع از اجرایحكم موضوع ا ی. اجرا1تبصره 
، ییو دارا یقتصااادشاانهاد وزارت امور ایپن قانون، بهیماه از ابالغ ا 2ن اساااساانامه، حداکثر ظرف مدت یچارچوب نحوه تدو .2 تبصررره

 د.یران خواهد رسیلت وزیب هیتصوبه
ن یا یکنترل دولت، نظارت بر نحوه اجراتحت یهاو شااارکت یبخش عموم یهاعملكرد شااارکت یابیو ارز یمنظور راهبر. به62ماده 

شرکت ستندات، اطالعات و آمار  صاد یهاقانون، تمرکز م سب در وزارت امور اقت ساختار متنا سازمان یجاد میا ییو دارا یمزبور،  شود. 
ارت مذکور اقدام وز ی، نسبت به اصالح ساختار سازمانییو دارا یشنهاد وزارت امور اقتصادیکشور موظف است با پ یو استخدام یادار
 د. ینما

شرکتیره کلیمدلتیه .63ماده  شرکت یدولت یهاه  شرکت در مرجع ثبت  سبت به ثبت  قانون  نیاند، از زمان ابالغ اها اقدام ننمودهکه ن
 ند.ی، اقدام نمایها و اخذ شناسه ملمكلفند نسبت به ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت

صویین قانون ازجمله قانون تعیر با ایاه احكام و مقررات عام و خاص مغی. از تاریخ ابالغ این قانون، کل64ماده  صالح و یب و ین مرجع ت ا ا
قانون بودجه  یدائم 72(، تبصااره یاسااالم یمجلس شااورا 22/9/1366ها )مصااوب ها و مؤسااسااات تابعه وزارتخانهر اساااساانامه شاارکتییتغ

صالح سال  1352سال  یا شور، جزء  1353و قانون بودجه  صره 44، 16، 4و مواد 1بند )ب( ماده  2کل ک ، 133، 132و مواد 115ماده  2، تب

cabinetoffice.ir

www.dotic.ir



 یدر بخش عموم یحه نظام شرکت داریمتن ال
    

 1400ور یشنهاد مجدد به دولت شهریپ           

 15از  15  صفحه

 

(، 2/7/1358ها )مصوب اداره امور بانک یحه قانونی، الیت خدمات کشوریریقانون مد 4کشور، ماده  یقانون محاسبات عموم 136و 135
 84و ماده  28)و( ماده  )ج( و ی، بندها25، 4، 3آن، مواد  1و تبصره  یقانون اساس 44اصل  یکل یهااستیس یقانون اجرا 13بند )ب( ماده 

قانون  5دولت، ماده  یاز مقررات مال یم بخشاایقانون تنظ 2(، ماده 2دولت ) یاز مقررات مال یم بخشاایمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ
شرکت  ینظام مال یر و ارتقایپذد رقابتیموانع تولرفع شور، قانون اجازه  سا یكیک شوراها،  یهاسازمان یاز معاونان وزرا و رؤ ستقل در  م

 گردد.ی(، لغو میاسالم یمجلس شورا 8/8/1373باشند )مصوب یر میکه براساس قانون مرکب از چند وز یو مجامع یعال یشوراها
 .ده استیرس یاسالم یب مجلس شورایتصوخ ...............، بهیتبصره، در تار« 61»ماده و « 64»ن قانون در یا
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