بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ...............به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده 22
قانون برنامه و بودجه کشور-مصوب سال  -5315تصویب نمود.
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 - 1بند (س) ماده ( )4آییننامه طبقهبندی و تشخیص صالحیت پیمـانکاران (موضوع تصـوی نامـه اـماره
/41014ت24231هـ مورخ  )1411/12/11به ارح ذیل اصالح میاود:
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کارکنان :منظور از کارکنان ،اعضاء هیأت مدیره ،مدیر عامل و پرسنل امتیـازآور اـرکت مـیبااـند کـه مز
است جهت امتیازآوری ،دارای حداقل  43ماه سـابقه کـار مدیـد در  3سـا ذشاـته منتهـی بـه درتواسـت
صالحیت ،مستند به بیمه و یا روزنامه رسمی در فعالیتهای مرتبط بااند .در تصـو کارکنـان امتیـازآور،
مز است حداقل سه ماه از سابقه کار مدید و مرتبط آنها منتهـی بـه زمـان تشـخیص صـالحیت در اـرکت
متقاضی بااد.
تبصره :برای ارکتهایی که برای اولین بار درتواست تشخیص صالحیت دارند و بـامترین پایـه درتواسـتی
آنها پایه  3است ،امتیاز کارکنان آنها ،صرفاً از طریق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کس می اود.
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 -2تبصرهای به ارح ذیل به ماده  14طبقهبندی و تشخیص صالحیت پیمــانکاران (موضـوع تصـوی
اماره /41014ت24231هـ مورخ  )1411/12/11اضافه میاود:

نامـه
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تبصره :در مورد ارکتهایی که امتیاز تجربهکاری تجمعی آنهـا در  13سـا ذشاـته احـراز نشـود و سـابقه
قدمت ارکت بیش از  13سا است ،مشروط به اینکه هیئت مدیره و سهامداران آن تغییر پیدا نکرده بااـد،
به ازای هر سا مازاد بر  13سا  ،ضری افزایشی  0/04به امتیاز تجمعی کار تجربی اضافه می اود .حداکثر
ضری افزایشی متعلقه ناای از این تبصره در سرجمع امتیاز تجمعی  0/3و فقط در یک راته مـورر تواهـد
بود.
 -2تبصرة ذیل مادة ( )13آییننامه طبقهبندی و تشخیص صالحیت پیمـانکاران (موضوع تصوی نامه اماره
/41014ت24231هـ مورخ  )1411/12/11به ارح ذیل اصالح میاود:
تبصره :ذردش مالی ،توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت به میلیون ریا بر اساس یکی از اظهارنامـههـای
مالیاتی چهارسا منتهی به زمان تشخیص صالحیت ارکت که بامترین امتیاز مالی بروزآوری اده را کسـ
نماید ،مالک عمل میبااد.
همچنین امتیاز توان مالی) ( Pبر اساس رابطه ( )3مـاده ( )13آیـیننامـه مـشکور بـه اـرح زیـر قابـل
محاسبه است:
P=0.3Pt+1.3Pc+Pl
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در رابطه فوق ( )Ptذردش مالی )Pc( ،توان مالی جاری و ( )Plتوان مالی بلند مدت میبااد.
ذردش مالی :مجموع درآمدها و هزینههای پیمانکار در یک سا مالی.
توان مالی جاری :رقمی که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای سرمایهذشاری کوتاه مدت در طرح های در
دست اجرا میبااد و از رابطه زیر بدست میآید:
بدهیهای جاری -داراییهای جاری = توان مالی جاری
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توان مالی بلندمدت :رقمی که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای انجا تعهدات و تضمین قراردادهایش و از
رابطه زیر بدست میآید:
بدهیهای بلندمدت -داراییهای بلندمدت = توان مالی بلندمدت
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 -4یک تبصره به عنوان تبصره  4به ارح زیـر بـه مـاده  23آیـیننامـه طبقـهبنـدی و تشـخیص صـالحیت
پیمـانکاران (موضوع تصوی نامه اماره /41014ت24231هـ مورخ  )1411/12/11اضافه میاود:
تبصره  -4در ارایط تحریم اقتصادی و بیماری فراذیر کرونا به سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور اجـازه داده
میاود در چهارچوب بخشنامه ابالغی بر حس پایه و تعداد راـته هـای ذواهینامـه پیمانکـاران نسـبت بـه
تمدید ذواهینامههای یاد اده از زمان انقضای ذواهینامه تا چهار سا اقدا نماید.
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 -4یک تبصره به ارح زیر به ماده  1آییننامه تشخیص صالحیت مشـاوران (موضـوع تصـوی نامـه اـماره
/20342ت 21442هـ مورخ  )1414/4/24اضافه میاود:
تبصره – در ارایط تحریم اقتصادی و بیماری فراذیر کرونـا بـه سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور اجـازه داده
میاود در چهارچوب بخشنامه ابالغی بر حس پایه و تخصص راتههای ذواهینامه تدمات مشـاوره نسـبت
به تمدید ذواهینامههای یاد اده از زمان انقضای ذواهینامه تا چهار سا اقدا نماید.
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