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 8/03/96مورخ توسعه کشور  های قانون احکام دائمی برنامه 12کمیته موضوع ماده  دستور جلسهپنجاهمین  

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                               01شماره بازنگری:                               QMS-FO-75-22کد مدرک:

 کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 12 مادهدبیرخانه کمیته موضوع توزیع نسخ: 

شناسهههه  

 دستور
 (  1شرح دستور ) و رویه اجرایی مقررات

عنههههوان  

 دستور
 پیمانکاری های شرکت بندی رتبه در پیمانکاران مالی توان تشخیص معیار به اعتراض مراتب بررسی

شهههههرح 

 دستور

 و مشققاور مهندسققی  بنققدیطبقققه و صققیحی  تشققصی  ،1351 مصققو  کشققور بودجققه و برنامققه قققانون 22 مققاده طبقق 

 ارجققاع. گرفق  خواهقد  صققور  وزیقران  هیقت   مصققو  نامقه آیقی   اسققا  بقر  بودجقه  و برنامققه سقازمان  توسق   پیمانکقاران 

 توسق   وزیقران  هیقت   مصقو   نامقه آیقی   اسقا   بقر  مناقصقه  برنقده  تعیقی   روش و پیمانکقاران  و مشاور مهندسی  به کار

 .گیردمی انجام اجرایی دستگاه

 در "پیمانکقاران  صقیحی   تشقصی   و بنقدی  طبققه  نامقه  آیقی  " عنقوان  تحق   مقککور  نامقه  آیقی   جامع ویرایش آخری 

 .اس  گرفته قرار کار مبنای و شده تصویب 1381 سال

 مققی پیمانکققاران صققیحی  تشققصی  معیارهققای از یکققی ،"مققا ی تققوان" معیققار فققو ، نامققه آیققی  15 مققاده تبصققره طبقق 

 شقرک   "مقد   بلنقد  مقا ی  تقوان " و "جقاری  مقا ی  تقوان " ،"مقا ی  گقردش " معیقار  زیقر  3 بقر  مشقتم   معیقار  ایق  . باشد

 (1)پیوس  شماره  .شود می تعیی  "ما یاتی اظهارنامه آخری " براسا  که اس   متقاضی های

 حسابرسقی  مقا ی  هقای  صقور  " بنقدی  طبققه  بقا  ا زامقا   هقا  شقرک   اظهارنامقه  بنقدی  طبققه  اسق   ممکق   کقه  آنجایی از

 منققدر  ما یققاتی اظهارنامققه اسققتناد بققه کققه پیمانکققاران و مشققاور مهندسققی  هققای شققرک  باشققد  نداشققته  تطققاب  "شقده 

 بررسققی بایسقق  مققی معتقدنققد  ققکا گردنققد  مققی ای عدیققده مشققکی  دچققار شققوند، مققی بنققدی رتبققه ما یققاتی سققامانه در

 اسقتصرا   قابق   شقده  حسابرسقی  مقا ی  هقای  صقور   از هقا  شقرک   مقد   بلنقد  تقوان  و حسابرسقی  تقوان  و مقا ی  گردش

 .  باشد

 سقریع  موضقوع  ایق   کقه  انقد  نمقوده  درخواسق   12کمیتقه مقاده    دبیرخانقه  از پیمانکقاری  هقای  شقرک  در ای  خصقو   

 صققور  در انققد نمققوده پیشققنهاد متقاضققی هققای شققرک  بنققدی رتبققه تعیققی  مشققکی  رفققع جهقق  و گققردد بررسققی تققر

 حسابرسقی  مقا ی  هقای  صقور   در منقدر   زیقان  و سقود  حسقا   و ترازنامقه  مقا ی،  هقای  صقور   و اظهارنامقه  اقیم تفاو 

 فقرم  اصقی   بقا  یقا  وو  گیقرد  ققرار  بنقدی  رتبقه  معیقار  کشقور  بودجقه  و برنامقه  سقازمان  فنقی  دفتر سوی از ها شرک  شده

 .گردد ذکر نیز به عنوان مو فه در آن مد  بلند بدهی ،ما یاتی نامه اظهار در

ایههرادات و 

مشههک ت  

 مطروحه

 رئو  ایرادا  و مشکی  معترضی  به شر  ذی  می باشد: 

 . دارد ما یاتی و عملیاتی کاربرد صرفا  ما یاتی امور سازمان سامانه در مندر  ما یاتی اظهارنامه. 1

 اس  حا ی در ای  و گردد می در  یکجا ما یاتی امور سازمان ا کترونیکی سامانه در مد  بلند و جاری های بدهی اقیم.  2

 .گردد می تفکیک مد  بلند و جاری بدهی اقیم شده، حسابرسی ما ی های صور  در که

 های شرک  از درخواستی مدارک از یکی پیمانکاران، صیحی  تشصی  رویه وحد  دستورا عم  1 -12 بند  استناد به. 3

 ( 2)پیوس  شماره .باشد می رسمی حسابداران مهر به ممهور ما ی های صور  و اظهارنامه تصویر متقاضی،

 معاونقق  ،"1388 مصققو  حسابرسققی تقویقق  و اجرایققی ضققمان  افققزایش هققای راهکققار نامققه آیققی " 3 مققاده طبقق . 4

 اشققصا  صققیحی  تعیققی  و بنققدی رتبققه هرگونققه اسقق  موظقق  جمهققور ریققی  راهبققردی نظققار  و ریققزی برنامققه

 شقده  حسابرسقی  مقا ی  هقای  صقور   ارائقه  بقه  را( مشقاوره  و پیمانکقاری  هقای  شقرک   جملقه  از) نامقه  آیقی   ای  مشمول

 هققای صققور  شقده،  حسابرسققی مققا ی هقای  صققور  مقککور،  نامققه آیققی  1 مقاده    بنققد براسققا  و نمایقد  منققو  هقا  آن
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 بققا بنققابرای  باشققد  شققده اعققیم رسققمی حسققابداران جامعققه اعضققای یققا حسابرسققی سققازمان توسقق  کققه باشققد مققی مققا ی

 صقور   بایقد  پیمانکقاران،  صقیحی   تشقصی   و بنقدی  طبققه  نامقه  آیقی   بقه  نسقب   نامقه  آیی  ای  بودن موخر به توجه

 ( 3)پیوس  شماره .گردد واقع قبول مورد مشاوران و پیمانکاران بندی رتبه جه  شده حسابرسی ما ی های

 شقوند  نمقی  دیقده  ما یقاتی  اظهارنامقه  در کقه  دارد وجقود  ای نشقده  محقق   هقای  وضقعی   صقور   پیمانکاری حوزه در. 5

و شققاخ  تققوان مققا ی شققرک  را  شققود مققی محسققو  شققرک  آن آینققده پتانسققی  درآمققدو کققه اسقق  حققا ی در ایقق  و

 تقوی  نماید.  

 تقا   قیک   نماینقد،  أخقک  را بنقدی  رتبقه  بودجقه  و برنامقه  سقازمان  از یکبقار  سقال  4 هقر  کقه  هسقتند  مکلق   هقا  شرک . 6

 .یابد تغییر بندی رتبه نباید اس ، نکرده تغییر شرک  یک مدیره هیت  که زمانی

 رونققد، ایقق  ادامققه اسقق  ممکقق  کققه شققود مققی تبلیقق  هققا روزنامققه در سققازمان برنامققه بنققدی رتبققه خققکأهققا اکنققون  . 7

 .نماید ایجاد را فسادهایی

 از نیقز  را مقا ی  هقای  صقور   ما یقاتی،  اظهارنامقه  بقر  عقیوه در رسقیدگی هقای خقود     ما یقاتی  امقور  سقازمان  و ها بانک. 8

 .نمایند می مطا به ها شرک 

 و آورده فققراها برنامققه سققازمان سققوی از را مقا ی  هققای صققور  ا کترونیکققی کنتقرل  امکققان رسققمی حسققابداران جامعقه . 9

 .اس  نموده رفع را کنترل ای  افزاری سص  مشک 

 کلیققه تقا  شقده انققد  موظقق  خقود  مققا ی انضقبا   هقای  نامققه آیقی   طبقق  آن، موسسقا   و رسققمی حسقابداران  جامعقه . 10

 دفقاتر  بقه  متکقی  کقه  نمودنقد  برخقورد  مقا ی  اطیعقا   بقه  اگقر  و نماینقد  ققانونی  دفقاتر  بقه  متکقی  را حسابرسقی  گزارشا 

 شقود  مقی  داده خقاطر  اطمینقان  بودجقه  و برنامقه  سقازمان  بقه   قکا   نصواهنقد داشق    را آن حسابرسقی  حق   ،اشدنب قانونی

 دفقاتر  طبق   شقده  حسابرسقی  مقا ی  هقای  صقور   کلیقه  آن، اجقرای  ضقمان   و مقا ی  انضقبا   نامقه  آیقی   به عنای  با که

 .باشد می ها شرک  قانونی

بنهدی  جمع

کهههارگروه 

 مهههههورخ 

30/01/96   

 پققهوهش مرکققز ایققران، اتققا  از نماینققدگانی حضققور بققا و30/01/96 تققاریخ در کارشناسققی کققارگروهموضققوع در جلسققه 

 خبقره  حسقابداران  انجمق   کشقور،  حسابرسقی  سقازمان  رسقمی،  حسقابداران  جامعقه  ما یقاتی،  امقور  سقازمان  مجلق ،  های

 حضققور عققدم و ایققران سققازی راه هققای شققرک  انجمقق  و پتروشققیمی و گققاز نفقق ، پیمانکققاران صققنفی انجمقق  ایققران،

 و بقا توجقه بقه مباحقر مطروحقه      پایقان  در .مطقر  و بررسقی گردیقد    بودجقه  و برنامقه  سقازمان  از شقده  دعو  نمایندگان

 خطققا  ایققران رسققمی حسققابداران جامعققه مکاتبققا  صققور  گرفتققه بعققد از برگققزاری جلسققه کققارگروه از سققوی همچنققی 

 جهقق  بودجققه و برنامققه سققازمان و کشققور حسابرسققی سققازمان بققه خطققا  دبیرخانققه بودجققه، و برنامققه سققازمان بققه

 .  گردد مطر  اصلی صح  در موضوعمقرر گردید  ،معترضی  پیشنهادا  و موضوع خصو  در اظهارنظر

پیشهههن اد 

 دبیرخانه

 مققی پیشققنهاد ،1388 مصققو  حسابرسققی تقویقق  و اجرایققی ضققمان  افققزایش هققای راهکققار نامققه آیققی  بققه  عنایقق  بققا

توسقق  سققازمان برنامققه و  پیمانکققاری هققای شققرک  بنققدی رتبققه تعیققی  در شققده حسابرسققی مققا ی هققای صققور گققردد 

 نامقه  آیقی   اصقی   درخواسق  ایق  پیشقنهاد، مقی تقوان      پقکیرش  عقدم  صقور   در . همچنقی  گیقرد  ققرار  مقدنظر  بودجه

 نمود.  ارائه وزیران هیئ  به را موضوع ذینفعان از نظر کسب با پیمانکاران صیحی  تشصی  و بندی طبقه

ف رسهههت 

مسههتندات 

و مهههدار  

 پشتوانه

 بنقد  ،1381مصقو    پیمانکقاران  صقیحی   تشقصی   و بنقدی  طبققه  نامقه  آیقی   15مقاده  "مستندا  قانونی بقه ویقهه   . 1

 هققای راهکققار نامققه آیققی  3 مققادهو 1392مصققو   پیمانکققاران صققیحی  تشققصی  رویققه وحققد  دسققتورا عم  1 -12

 ؛" 1388 مصو  حسابرسی تقوی  و اجرایی ضمان  افزایش

اداره نظققام فنققی و اجرایققی    بققه خطققا  کنققدوان سققاختمانی شققرک  9/12/95مققور   95 -7044. نامققه شققماره  2

 سازمان برنامه و بودجه  
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شققرک  سققاختمانی کنققدوان خطققا  بققه اتققا  بازرگققانی، صققنایع، معققادن   17/12/95مققور   95 – 7064. نامققه شققماره 3

 و کشاورزی اتا  ایران  

 ودجه  وجامعه حسابداران رسمی ایران خطا  به سازمان برنامه و ب 11/2/96مور   176659/96. نامه شماره 4

صققی خطققا  بققه سققازمان ودبیرخانققه شققورای گفتگققوی دو قق  و بصققش خص 3/2/96  مققور  /637/27. نامققه شققماره 5

 حسابرسی کشور  

خطققا  بققه  خصوصققی بصققش و دو قق  گفتگققوی شققورای دبیرخانققه 10/02/96  مققور  /1143/1/10. نامققه شققماره 6

 سازمان برنامه و بودجه  و

وگققوی دو قق  و بصققش سققازمان حسابرسققی خطققا  بققه شققورای گفقق   07/03/1396مققور   9612888. نامققه شققماره 7

 خصوصی.

 


