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بسمه تعالي
کلیه دستگاههای اجرایی
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ  1396/3/1درخواست شماار  1160811ممورخ 1396/2/19سمامما رنناممه ب رودجمه ر مور
درخصوص اصالح مصوره شاار  586206مورخ  1395/4/5شوراي اقتصاد موضوع دستورالعال شنایط باگذاري طنحهاي تالک
داراییهاي سنمایهاي جدید ،نیاهتاام ،تکایل شد ب آماد رهن رنداري ره رخش غیندبلتی (دستورالعال موضوع ماد ( )27قانو
الحاق رنخی مواد ره قانو تنظیم رخ ی ام مقنرات مالی دبلت ( )2مصوب  1393مجلس شوراي اسمالمی) را رمه اسمتناد قمانو
فوقالذرن رنرسی ب پس ام رحث ب رنرسی ره شنح ذیل مورد تصویب قنار داد.
متن ذیل جایگزین بندهای  20و  21ماده ( )1مصوبه فوقالذکر میگردد:

 -20کارگروه واگذاری :رارگنبهی ره ره ریاست راالتنین مقام دستگا منرزي یا ناایند بي ب عضویت معاب بي یا رئیس
دستگا اجنایی تارعه ذيررط حسب مورد ،ناایند بمارت امور اقتصادي ب دارایی ،ناایند سامما رننامه ب رودجه ر مور،
ناایند بمارت دادگستني ،ناایند اتاق رامرگانی ،صنایع ،معاد ب ر ابرمي اینا ب یک نفن رارشمنا

صماحبنظن رمه

ت خیص رئیس دستگا منرزي ت کیل میگندد.
 -21کارگروه واگذاری استان :رارگنبهی ره ره ریاست راالتنین مقام دستگا اجنایی استانی یا ناایند بي ب عضویت ناایند
استاندار ،ناایند سامما امور اقتصادي ب دارایمی اسمتا  ،نااینمد سمامما رنناممه ب رودجمه اسمتا  ،نااینمد ادار رمل
دادگستني استا  ،ناایند اتاق رامرگانی ،صنایع ،معاد ب ر ابرمي استا ب یک نفن رارشنا

صاحبنظن ره ت مخیص

رئیس دستگا اجنایی ت کیل میگندد.
ماده ( )4مصوبه مذکور به طور کامل حذف و متن ذیل جایگزین آن میگردد.

ماده  )4فرآیند و شرایط انتخاب سرمایهگذار (ارزیابی صالحیت سرمایهگذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه)
الف) فرایند انتخاب سرمایه گذار

انتخاب سنمایه گذار راید در یک فنآیند رقارتی ب ام طنیق انت ار حداقل دب نورت آگهی شناسایی سنمایهگذار ،در ربمناممههاي
رثیناالنت ار ب ببسایت هاي منتبط م تنراً یا منفنداً انجام شود ب در دب منحله ارمیاری صالحیت سمنمایهگمذار ب ارمیماری طمنح
تجاري پنبژ صورت پذیند .رناي باگذاري خارج ام فنآیند رقارت عاومی المم است سنمایهپذین دالیل توجیهی را جهت تصمویب
ره رارگنب باگذاري (یا رارگنب باگذاري استا حسب مورد) منعکس نااید .هاچنین شنایط فناخموا محمدبد ب حمداقل تعمداد
سنمایه گذارا در فهنست روتا در راهنااي سامما تبیین میگندد.
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 )1ارزیابی صالحیت سرمایهگذار:

 -1-1دریافت اسناد ارمیاری صالحیت ،تکایل راررنگها ب ارائه مدارک توسمط متقاضمیا رمه پمس ام را انمدامي سمامانه
اطالعرسانی م اررت عاومی م خصوصی رصورت الکتنبنیکی انجام شود.
 -2 -1امکا رامدید ام محل پنبژ ب رنگزاري جلسه پنسش ب پاسخ ره در صورت لزبم انجام شود.
 -3-1رنرسی راررنگ ها ب اسناد توسط رایته منتخب رارگنب باگذاري ب اصالح یا تکایل آ توسط متقاضیا در صورت
لزبم ب ارمیاری صالحیت سنمایهگذار ب تهیه فهنست روتا اشخاص داراي توا مالی.
تبصره :در صورتی ره متقاضیا سنمایهگذاري ام نهادهاي عاومی غیندبلتی راشند ،موضوع قانو (فهنست نهادها ب موسسمات
غین دبلتی ره انضاام الحاقیهآنها مصوب  )1373 /4/19انطباق شنایط متقاضیا را شنایط مذرور در ماد ( )6قانو اصالح مواد
 6 ، 1ب  7قانو اجناي سیاستهاي رلی اصل ( )44قانو اساسی جاهوري اسالمی اینا مصوب سال  1393ضنبري است.
 )2ارزیابی طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه)

 -1-2ارسال دعوتنامه ره اشخاص فهنست روتا ره منظور دریافت پی نهاد طنح تجماري پمنبژ ب تضماین شمنرت در
فنآیند باگذاري
 -2-2دریافت تضامین ب پی نهادهاي طنح تجاري پنبژ ب شناسایی مناسبتنین پی نهاد توسط رایته منتخب رارگنب
باگذاري ب اعالم نظن ره رارگنب باگذاري
 -3 -2تعیین سنمایهگذار منتخب توسط رارگنب باگذاري رن اسا

شاخصهاي مالی یا دیگن شاخصهاي متناسب اعم

ام مدت مما رامپنداخت سنمایه ام محل اجار یا رسب درآمد ام پنبژ قبل ام باگذاري آ ره سنمایهپذین یا ارمش فعلی
میزا پنداختی ره سنمایهپذین (در حالت مزاید ) یا ره سنمایهگذار رعد ام شنبع رهن رنداري ام پنبژ
 -4-2تجدید تاام یا قساتی ام فنآیند انتخاب سنمایهگذار توسط رارگنب باگذاري در صورت لزبم
ب) شرایط انتخاب سرمایهگذار

 -1در مواردي ره متقاضیا در ربش فنبش پنبژ راتن ام سه نفن راشند ،ارمیاریها رن اسا

تعیین قیات ابلیه انجام شود.

 -2سنمایهپذین میتواند ارمیاری طنح تجاري پنبژ را رصورت مجزا در دب منحله ارمیاری فنی ب ارمیاری مالی انجام دهد.
 -3سنمایهپذین میتواند مناحل ارمیاری در جزء ( )1ب ( )2رند «الف» این ماد را در یک منحله انجام دهد.
 -4رناي پنبژ هایی ره ره ت خیص سنمایهپذین نیام ره ارمیاری فنی ندارند ،منحلمه ارمیماری پی منهادهاي فنمی ام فنآینمد
انتخاب سنمایهگذار حذف شود.
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 -5در صورتی ره پی نهاد پنبژ جدید ام طنف سنمایهگذار ره سنمایهپذین ارائه شود ،سنمایهپذین ضنبري است را رنرسی ب
در صورت نیام تکایل آ ب اخذ مجومهاي المم ،ام طنیق فنآیندهاي اشار شد در این دستورالعال ،پمنبژ ممورد نظمن را رمه
منظور ایجاد فنآیند رقارتی در انتخاب سنمایهگذار ره فناخوا عاومی گذارد.
 -6قبل ام شنبع فنآیند انتخاب سنمایهگذار ،مطالعه جامعی رناي شناسایی ،ارمیماری ریفمی ب رامی ،تخصمیص ب اسمتنات يهاي
شنایط ب بی گیهاي هن پنبژ ب م خص ناود مسئول هن ریسک (سنمایهپمذین ،سمنمایهگذار،

پاسخ ریسکهاي مختلف رن اسا

م تنک رین سنمایهپذین ب سنمایهگذار ب شخص ثالث) توسط سنمایهپذین انجام میشود .این اطالعات در مما انتخاب سمنمایهگذار،
مسئولیتها ب بظایف طنفین قنارداد ب تعیین دیگن مفاد ب شنایط قناردادي رکار میربد ب رعنوا یکی ام پیوستهاي اسمناد باگمذاري
پنبژ مورد استفاد قنار میگیند.
 -7نحو تاثینگذاري امتیام طنح تجاري پنبژ راید ره صناحت در اسناد ارمیاری تصنیح گندد.
 -8معیارها ب بم هاي ارمیاری طنح تجاري پنبژ حسب مورد توسط سنمایهپذین در اسناد م خص گندد.
ج) راهنااي فنآیند ب شنایط انتخاب سنمایهگذار اعم ام تضامین ب تعهداتی ره طنفین م ماررت رمه یکمدیگن میدهنمد ب
فنایند یک منحلهاي یا دبمنحلهاي ارمیاری فنی ب ارمیاری مالی ره تفصیل توسط سامما تهیه ب ارالغ میگندد .تا ممما ارمالغ
راهنااي مذرور ،سنمایه پذین رن اسا

این دستورالعال موارد المم را در اسناد فناخوا پیش رینی رند.

تبصره :امکا حضور نهادهاي عاومی غیندبلتی در فهنست روتا  ،تنها در شنایطی مجام است ره در فهنست روتا هیچ متقاضی
ام رخش خصوصی ب تعابنی قنار نگیند.
تبصره ( )2ماده ( )5دستورالعمل قبلی حذف گردید.
متن ذیل جایگزین ماده ( )10دستورالعمل میگردد.

ماده  )10تضامین قرارداد واگذاری
میزا  ،انواع ب شنایط تضامین طنفین قناردادهاي باگذاري (ام جاله سفته ،بثایق ملکی ب  )...رن حسب نموع پمنبژ ب شمنایط
موجود در چارچوب موافقتنامه قنارداد ارالغی ،توسط رارگنب باگذاري یا رارگنب باگذاري استا حسب مورد تعیین میشود
ماده ذیل به عنوان ماده جدید به مصوبه مذکور الحاق میگردد.

ماده  )11فسخ و حل اختالف قراردادهای واگذاری

 -1فسخ قنارداد باگذاري در تاامی موارد صنفاً را درخواست عالیتنین مقام دستگا اجنایمی ب تصمویب رمارگنب باگمذاري یما
رارگنب باگذاري استا صورت پذیند.
 -2رفع اختالف رین طنفین در قناردادهاي م اررت ره تنتیب مین انجام شود:
 -1-2ام طنیق مذارن طنفین
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یا رارشناسا منتخب طنفین

 -3-2حل ب فصل اختالفات ام طنیق دابري توسط رارگنب باگذاري یا رارگنب باگذاري استا حسب مورد را رعایت اصمل
( )139قانو اساسی ب ساین مقنرات موضوعه
تبصره :المم است ارجاع ره دابري رارگنب هاي مذرور در متن قنارداد باگذاري ره ربشنی تصنیح شود.
ماده ( )11دستورالعمل قبلی به ماده ( )12و ماده ( )12به ماده ( )13تغییر مییابد.

 -ساین مفاد مصوره شاار  586206مورخ  1395/4/5ره قوت خود راقی است.

محمد باقر نوبخت

ربنوشت:
 .رییس محتنم مجلس شوراي اسالمی م معاب ابل محتنم رییسجاهور م دفتن رئیسجاهور م اعضاي محتنم شوراي اقتصاد -معاب محتنم
حقوقی رییس جاهور م معاب محتنم امور مجلس رییس جاهور م دفتن رامرسی بی رییسجاهور م دیوا محاسبات ر ور م ادار رل قوانین ب
مقنرات ر ورم سامما رامرسی رل ر ور م ادار رل قوانین مجلس شوراي اسالمی م استانداريهام سامما رننامه ب رودجه استا ها
جناب آقاي درتن دژپسند معاب محتنم امور اقتصادي ب هااهنگی رننامه ب رودجه
جناب آقاي درتن پورمحادي معاب محتنم توسعه امور تولیدي
جناب آقاي درتن باعظ مهدبي معاب محتنم توسعه امور علای ب فنهنگی
جناب آقاي مهند شافعی معاب محتنم فنی ب توسعه امور مینرنایی
سنرار خانم ارراری معاب محتنم توسعه منارع انسانی ب هااهنگی استانها
جناب آقاي درتن ناکی معاب محتنم توسعه امور اجتااعی ب عاومی
جناب آقاي حسینی ف ای رئیس محتنم امور مجلس
جناب آقاي درتن خالصی رئیس محتنم امور اقتصاد مقابمتی ب شوراي اقتصاد
جناب آقاي نعات الهی رییس محتنم امور حقوقی بقوانین
جناب آقاي درتن راقني رییس محتنم امور اقتصاد رال
جناب آقاي امانی هادانی رئیس محتنم امور صنعت ب معد
جناب آقاي مهند مصطفوي رییس محتنم امور نظام فنی ب اجنائی
جناب آقاي مهند رحاانی رئیس محتنم امور را ب تنارني ب مدینیت عانا شهني ب ربستایی
جناب آقاي مهند نادمی رئیس محتنم امور مینساخت ها ب خدمات ارتباطات ب فنابري اطالعات
جناب آقاي درتن پوراصغني رئیس محتنم امور رفا اجتااعی
جناب آقاي درتن الهیار تنران رئیس محتنم امور آمومش ب پنبرش عاومی ب فنی حنفه اي
جناب آقاي درتن گنائی ن اد رییس محتنم امور آمومش عالی
جناب آقاي درتن معصومی راد رئیس محتنم امور فنهنگ،گندشگني ب برمش
جناب آقاي درتن قن یاضی رئیس محتنم امور تحقیقات ب فنابري
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جناب آقاي مهند صدرنوري م ابر ب رئیس محتنم حوم ریاست،ربارط عاومی ب امور رین الالل
جناب آقاي رستای رئیس محتنم امور رنگا ها ،شوراها ب توسعه م اررت هاي مندمی
سنرار خانم خانلوسابجبالغی رئیس محتنم امور رامرگانی ب خدمات مالی
جناب آقاي مهند رفاشی رییس محتنم امور اننژي
جناب آقاي ملکوتی خوا رئیس محتنم امور دفاعی ب امنیتی
جناب آقاي درتن عدل رئیس محتنم امور آب،ر ابرمي ب منارع طبیعی
جناب آقاي درتن مسجدي رئیس محتنم امور رننامه ریزي ،آمایش سنممین ب محیط میست
جناب آقاي درتن حسینی رئیس محتنم امور سالمت
جناب آقاي نوري رییس محتنم امور تلفیق رودجه
سنرار خانم مینالی رئیس محتنم منرز توسعه سیستم ها ب فنابري اطالعات
جناب آقاي رطحائی رئیس محتنم منرز ملی نظارت راهبندي
جناب آقاي فنبماناهن م ابر محتنم رئیس سامما ب رییس امور عاومی ب قضایی
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