
 
 

1 

 

  »با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد«
  

و  سازيخصوصیان ه پیشنهاد سازمـا بـبن 30/10/1396 ورخـم جلسه هفتمینو سیصد و سی در  ت واگذاريهیئ              

بر ملنظیم قراردادهاي واگذاري مشتت ) دستورالعمل اجرایی نحوه10( ) اساسنامه سازمان مذکور و در اجراي ماده4به استناد ماده (

رایم موضوع جزء جخفیفات و عمال تها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اتعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین

ا یبنگاه و ر بنظارت مطلوب  هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به منظور) قانون اجراي سیاست40بند (ب) ماده () 4(

اصالح  ذیله شرح ذاري را بدستورالعمل نحوه نظارت پس از واگ ،شودواگذار می و یا مدیریتی کنترلی که به صورت هاییشرکت

  :نمود و تصویب

  »هاي واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتیها و شرکتبنگاه دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري«

اري، هاي مـورد واگـذها و یا شـرکتبنگاهراردادهاي واگذاري موظف است پس از انعقاد و ابالغ ق سازيخصوصیسازمان  -1ماده

 ان و مدیران عامـلبه خریدار اي از این دستورالعملهاي مذکور شامل تعهدات خریداران را به انضمام نسخهاز مفاد قرارداد مواردي

ــرکت ــده ش ــت و جهــتهاي واگذارش ــالغ رعای ــرا اب ــخه اج ــداران نس ــد و در صــورت درخواســت خری ــهاز آیین اينمای ها و نام

  .هاي مرتبط را در اختیار آنان قرار دهددستورالعمل

ا اسـتفادهمکلف  سازيخصوصیسازمان  -2 ماده ضـو جامعـه ع یـا مؤسسـات سـازمان حسابرسـی از خـدمات است رأسـاً و یـا ـب

بازرسـی  شـده را مـورد واگـذار يهاشرکتیا ها و بنگاهدادگستري، حسابداران رسمی ایران و یا در موارد خاص کارشناسان رسمی 

هـاي رهو یـا در دو نماینـد هـر شـش مـاه یکبـارسازي منعقد میموظفند طی قراردادي که با سازمان خصوصی بازرسانقرار دهد. 

و تطبیـق دگی نمـوده و پـس از رسـیشـده بازدیـد  هاي واگـذارشـرکت هـا وبنگاهاز سازي تر به تشخیص سازمان خصوصیکوتاه

ه ن مـذکور سازمان بهگزارش کتبی خود را  سازيیست ارائه شده توسط سازمان خصوصیلعملکرد با چک  ادهـاي ماینـد. قرارداراـئ

سـازي عـالوه بـر اي تنظیم شوند که بازرسان موظف گردند در موارد ضروري حسب تشخیص سازمان خصوصیگونهمزبور باید به

                 .                           نمایندرائه را نیز تهیه و ااي، گزارشات موردي دوره ارائه گزارشات

ه نمـوده و از انتشـار ن خصوصیبازرسان موظفند گزارشات خود را صرفاً به سازما :)1( تبصره ودداري مـومی آنهـا خـعسـازي اراـئ

  .نمایند

د از بازرسـاسـازي میدر موارد خاص به منظور نظارت مستمر، سازمان خصوصی :)2(تبصره  ه صـوتواـن ا یـو رت مقـیم ن ویـژه ـب

  .فاده نمایدشده است هاي واگذارشرکتیا ها و در بنگاهغیرمقیم 

ا اخـذ مسـتندات و مـداسب مورد درح هاي کنترلیدر واگذاريموظفند بازرسان  -3ماده  و رك مـورد نیـاز خصوص موارد ذیـل ـب

  :ارائه نمایند سازيخصوصیهیه نموده و به سازمان ها، گزارش تشرکتیا ها و بازرسی بنگاه

  ها.ها و مالکین بنگاهسهامداران شرکتتغییر ترکیب  -1

  .مدیره هیئتتغییرات اعضاي  -2

  تغییرات اساسنامه شرکت یا تغییر در موضوع فعالیت بنگاه. -3

  . اساسنامه شرکت خارج از چارچوبفعالیت  -4
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عوض عامالت بالرگونه مثیق، اجاره، تغییرکاربري و ههرگونه خرید و فروش، تحصیل، واگذاري، هبه، صلح، ترهین، تو -5

     شده. واگذاربنگاه و یا شرکت هاي ثابت دارایی

  .بازرس قانونی حسابرس وانتخاب  -6

  سازي.هاي مالی و گزارشات حسابرس و بازرس قانونی به سازمان خصوصیارسال صورت -7

ـامعو  مـدیره هیئتصورتجلسات  ارسال -8 ه  هیئـتگزارشـات ن عمـومی و همچنـی مج ه مجـامع عمـومی ـب ازمان سـمـدیره ـب

  سازي.خصوصی

  .پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل -9

   .یا تعیین تکلیف دیون دولتی مندرج در قرارداد واگذاري پرداختباز -10

رکت در قبـال ا شـبنگاه و یـ و هرگونه تامین مالی از بازار پول و سرمایه و همچنین تضامین و تعهداتمالی دریافت تسهیالت ـ 11

  اشخاص ثالث.

  .و علیه شرکت و شکایات له دعاوي -12

  بنگاه و یا شرکت.وابسته و همچنین معامالت غیرمتعارف برخالف منافع معامالت با اشخاص  -13

  بنگاه و یا شرکت.تعداد کارکنان  -14

  بنگاه و یا شرکت.تولید میزان ـ کاهش 15

  بنگاه و یا شرکت. ها و مجوزهاي فعالیتوضعیت پروانه -16

  سازي.سایر موارد به تشخیص سازمان خصوصی -17

باشد می سازيخصوصیان سازم به عهدهو تهیه چک لیست بازرسی  آنچارچوب گزارشات مزبور و نحوه ارائه  تعیین :)1تبصره (

  .باشدو مسئولیت صحت گزارشات بر عهده بازرسان می

ت مندرج اد تعهداجه به مفهاي تعهدي حسب مورد، باتوخاص خریداران و یا واگذاريعهدات نحوه نظارت بر انجام ت ):2تبصره (

  در قرارداد واگذاري اعمال خواهد شد.   

عمـومی  در مجـامع سـازيخصوصیت حضـور نماینـدگان سـازمان ـوظفند جهــذار شده مــهاي واگداران شرکتـخری -4ماده 

  .اقدام نمایند هاشرکت

سازمان  نبه بازرسا هاي واگذارشده موظفند اطالعات مورد نیاز رابنگاه و یا شرکتریداران منتخب خمدیران  -5ماده 

  .ارائه نمایند سازيخصوصی

و  )7)، (3( ،)1(دهاي شوند، شامل بنیهایی که به صورت بلوکی مدیریتی واگذار مخصوص واگذارياعمال نظارت در -6 ماده

را نیز  یر بندهاا بخشی از سایسازي تهیه گزارش براي تمام مگر اینکه سازمان خصوصید، نباش) این دستورالعمل می3ماده ( )8(

  ضروري تشخیص دهد.

ظارتی برمبناي موارد ن از لحاظ ،ستانجام گرفته ابا انعقاد قراردادهاي متعدد که واگذاري آنها  هاییبنگاه و یا شرکت :)1(تبصره 

   .بندي خواهند شدطبقه کنترلی) (مدیریتی و یاشده  مجموع درصد بلوك واگذار

  باشد:ها به شرح ذیل میمدت زمان اجراي مفاد این دستورالعمل در واگذاري: )2(تبصره  
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ذاري تحت نظارت قراردارد، سایر سال پس از واگ )5(که تا  )3(ماده  )14(هاي کنترلی اقساطی به استثناي بند در واگذاري -الف

  آزادسازي کامل مورد معامله جاري است.   مفاد این دستورالعمل تا زمان 

  ست.   جاري ا هاي مدیریتی اقساطی مفاد این دستورالعمل تا زمان آزادسازي کامل مورد معاملهدر واگذاري -ب

  ري تحت نظارت قراردارد.   سال پس از واگذا )5(این دستورالعمل تا  )3(ماده  )14(هاي کنترلی نقدي صرفاً بند در واگذاري -ج

  باشند.   هاي مدیریتی نقدي مشمول این دستورالعمل نمیواگذاري -د

قـانون اجـراي  )25(دسـتورالعمل اجرایـی مـاده ) 10( هاي مالی منـدرج در تبصـره ذیـل مـادهدر راستاي اعطاي مشوق -7ماده 

ن راي مفـاد ایـه در اجـمجاز است براي خریدارانی ک سازيخصوصیقانون اساسی، سازمان هاي کلی اصل چهل و چهارم سیاست

ه  بـر آن الوهع .اد نمایـدواگـذاري پیشـنه هیئـتدستورالعمل همکاري نمایند، اعطاي تخفیف را متناسب با میزان همکاري آنان ـب

ود عمـل خـبـه تعهـدات  چارچوب این دستورالعمل تواند نسبت به تقدیر کتبی از خریدارانی که درسازي راساً میسازمان خصوصی

   دام نماید.اند، اقنموده

شـده  واگـذار هايشـرکتیا ها و مدیران بنگاهخریداران و یا  این ماده توسط )الف(اعمال مصرح در بند انجام هر یک از  -8 ماده

ه، حسـب تشـخیص جام شـدشده و متناسب با تعدد و شدت تخلف ان )، تخلف محسوب6دستورالعمل با رعایت ماده (مشمول این 

 ه خواهنـدب) ایـن مـادت واگذاري مشمول یک یا چند مورد از اقدامات تنبیهی مقرر در بند (ب هیئسازي و تصویسازمان خصوصی

  :شد

  :اتـتخلف-الف

  سازي.ئاً بدون مجوز کتبی سازمان خصوصیجزیا واگذاري و نقل و انتقال مورد معامله کالً و  -1

اعم هاي ثابت داراییاري ذواگ وخروج و هرگونه رالعمل این دستو) 3ماده ( )3( و )1(انجام هریک از اقدامات موضوع بندهاي  -2

  سازي. بدون اخذ مجوز سازمان خصوصی اجاره، تحصیل، توثیق و ترهین صلح، هبه،فروش، از 

  .گردد ا شرکتیبنگاه و ت فعالید اي که باعث اخالل در رونتأخیر بیش از دو ماه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به گونه -3

  .خارج از مجوز مندرج در قرارداد بنگاه و یا شرکتتعداد کارکنان  کاهش -4

  .بنگاه و یا شرکتموضوع فعالیت خارج از هاي انجام فعالیت -5

  .تصویب ماه از تاریخ 2 ظرف مدتمدیره شرکت  هیئتصورتجلسات مجامع عمومی و هاي مالی و عدم ارسال صورت -6

  .سازيخصوصی عدم همکاري با بازرسین سازمان -7

  :اقدامات تنبیهی -ب

  اخطار و توبیخ کتبی. -1

   .(رد اهلیت خریدار) سازيخصوصیمحدودیت و یا ممنوعیت خرید سهام از سازمان  -2

   .سازيبه تشخیص سازمان خصوصی تا مدت معین هاي در وثیقه حسب موردیا داراییعدم آزادسازي سهام  -3

قانون اجراي  )25(عمل ماده دستورال) 10اصل ثمن معامله موضوع تبصره ذیل ماده ( %3 تخفیف تا امکان برخورداري ازلغو  -4

    .هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیسیاست

(حـبس  سـازيیسازمان خصوص به تشخیصمدت معین سایر تخفیفات حتی در صورت استحقاق تا  امکان برخورداري ازعدم  -5

  ).تخفیفات
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  .شوری در مورد اقساط باقیمانده تا سقف سود فروش اقساطی نظام بانکی کافزایش سود فروش اقساط -6

  .اصل ثمن معامله %5اعمال جریمه تا  -7

  فسخ قرارداد واگذاري. -8

، خـود معـوقالبات ) قانون محاسبات عمومی کشور، براي وصول مط48تواند در اجراي ماده (سازي میسازمان خصوصی -9 ماده

هـاي اجرایی مالیات ر طبق مقرراتتا مبالغ مورد نظر ب نماید اعالمندات الزم به سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را به همراه مست

  .مستقیم وصول گردد

ان ثبت اسناد شده مشمول این دستورالعمل را به سازم هاي واگذارموظف است فهرست شرکت سازيخصوصیسازمان  -10ماده

ه ن در دورهونی مربـوط، نبه استناد حکم قامزبور  سازمانو امالك کشور اعالم نماید و  سـناد مالکیـت اقـل و انتقـال تعهـد، هرگوـن

  .نماید سازيخصوصیرا منوط به مجوز سازمان  شرکتاموال 

ان ثبت اسناد شده مشمول این دستورالعمل را به سازم هاي واگذارموظف است فهرست شرکت سازيخصوصیسازمان  -11ماده

جـامع ورتجلسـات مثبـت صگونـه ) اعالم نماید و سازمان مزبور هرها و مؤسسات غیرتجاريکل ثبت شرکترهو امالك کشور (ادا

  نماید. سازيخصوصیت مدیره شرکت را منوط به مجوز سازمان عمومی و هیئ

ورت ه صبلعمل را موظف است گزارش اقدامات نظارتی انجام شده مطابق مفاد این دستورا سازيخصوصیسازمان -12ماده 

  .واگذاري ارائه نماید هیئتو به  ماهه و ساالنه تهیهشش

را بـه  ین دستورالعملاهاي مغایر با مفاد نامهها و آئینموظف است پیشنهاد اصالح دستورالعمل سازيخصوصیسازمان  -13ماده 

  .دقدام نمایات جدید مراجع ذیصالح جهت تصویب ارائه نماید و درصورت لزوم نسبت به تدوین و پیشنهاد تصویب مقررا

یمـدیریتی و کنتر هايهـا و یـا شـرکتواگذاري بنگاهضمیمه و جزء الینفک قرارداد  به عنواناین دستورالعمل  -14ماده  بـه  ـل

  رسد.امضاي خریداران می

ت هیئـ 17/05/1389 رخمو ه/143/2/89شماره  جایگزین دستورالعملتبصره  )6() ماده و 15( شاملدستورالعمل این  -15ماده 

  ردد. ـگواگذاري می

  

 سعود کرباسیانم                                                                                                                       

  

  

  

  
 

 


