
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

هاي  هاي تملك دارايي دستورالعمل شرايط واگذاري طرح
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  معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه
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  يردولتيبه بخش غ يبردار بهره  شده و آماده ليتكم تمام، مهين د،يجد يا هيسرما يها ييتملك دارا يها طرح يواگذار طيدستورالعمل شرا

  9از    1صفحه 

 

 

 ) تعاريف1ماده 

اي كـه در   هـاي سـرمايه   هـاي تملـك دارايـي    بـرداري طـرح  تمام، تكميل شده و آماده بهره هاي جديد، نيمه پروژه: پروژه -1

  راستاي هدف اصلي طرح بصورت مستقل يا وابسته است و در قالب يك يا چند پروژه درون يك طرح قرار دارد.

 87035/ 488) ابالغيه شـماره  2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2قانون الحاق ( -2

 مجلس شوراي اسالمي   1393/ 12/ 13مورخ 

اي كه الزمه اجراي آن ايجاد تعهد براي دولت است و از محل اعتبـارات بودجـه سـنواتي هيچگونـه      پروژه جديد: پروژه  -3

  ) را طي نمايد.2) قانون الحاق (23مصوبي نداشته و الزم است فرآيند قانوني كسب مجوز مطابق ماده (اعتبار 

اي كه دولت اجراي آن را از محل اعتبارات بودجه سنواتي متعهد شده و مراحلي از اجراي پـروژه   پروژه نيمه تمام: پروژه  -4

  درصد باشد. 100كمتر از  تواند بيشتر از صفر تا آغاز شده است و درصد پيشرفت آن مي

اي: مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعـات تـوجيهي، فنـي و     سرمايه هاي داراييطرح تملك  -5

شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشـيدن بـه    اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي

گـردد و   اي اجرا مـي  گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه رت سرمايهبه صو پنجسالههاي برنامه توسعه  هدف

شود و به دو نوع انتفـاعي و   اي تأمين مي هاي سرمايه منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي

 گردد. غيرانتفاعي تقسيم مي

 باشد. ) قانون برگزاري مناقصات مي1ماده ( »ب«هاي موضوع بند  دستگاه اجرايي: منظور دستگاه -6

اي طبق قوانين و مقررات مربـوط   بردار: دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح تملك دارايي سرمايه دستگاه بهره -7

 گردد. موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي

برگـزاري مناقصـات كـه طبـق مقـررات،      قـانون  ) 1ماده (» ب«هاي موضوع بند  دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه -8

 وظيفه راهبري واحدهاي تابع را برعهده دارند. 

 ريزي كشور  سازمان: سازمان مديريت و برنامه -9

 ها ريزي استان سازمان استاني: سازمان مديريت و برنامه - 10

ده قرارداد واگذاري اطالق اي و امضا كنن هاي سرمايه هاي تملك دارايي پذير: به دستگاه اجرايي واگذار كننده طرح سرمايه - 11

 شود. مي

گذار: به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي اعم از داخلي، خارجي و يا تركيبي از داخلي و خارجي كه بصورت  سرمايه - 12

 گردد. پذير است، اطالق ميانفرادي يا در قالب كنسرسيوم طرف قرارداد واگذاري با سرمايه

  كند.ي انجام پروژه در صورت لزوم تأسيس ميگذار براشركت پروژه: شركتي كه سرمايه - 13

ها و سود  گذار بوده و عوايد ناشي از پروژه، هزينه هايي كه داراي توجيه مالي براي سرمايه هاي خودگردان: پروژه طرح - 14

  دهد. گذار را پوشش مي مورد نظر سرمايه

يد محصول، تضمين حداقل تقاضا و هايي كه در صورت عدم حمايت (اعم از تضمين خر هاي غيرخودگردان: پروژه طرح - 15

  گذار نيست. ها) داراي توجيه مالي براي سرمايه ساير مشوق
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  9از    2صفحه 

 

 

گذار مورد تأييد قرار گرفته و  فهرست كوتاه: فهرست اسامي و مشخصات متقاضياني كه در ارزيابي صالحيت سرمايه - 16

 شود. وت مياز آنها دع(پيشنهاد فني و مالي پروژه) جهت ارائه پيشنهاد طرح تجاري پروژه 

هاي طرفين  گذار در مورد نحوه مالكيت و حدود مسئوليت پذير و سرمايه قراردادي است كه بين سرمايهقرارداد واگذاري:  - 17

 گردد. ) و اين دستورالعمل منعقد مي2) قانون الحاق (27ماده ( چهارچوبدر 

پروژه قابل واگذاري شامل كارشناس  گذاري: شخص حقيقي يا حقوقي تعيين كننده قيمت اوليه طرح يا كارشناس قيمت - 18

 اي به انتخاب كارگروه واگذاري رسمي يا هيأت كارشناسي متناسب در حدود صالحيت حرفه

گذاري بر اساس اسناد  هاي واگذاري كه توسط كارشناس قيمت قيمت فروش، اجاره و يا ساير روشقيمت اوليه:  - 19

گذاري در طرح يا پروژه محاسبه شده و توسط كارگروه  سرمايه كرد طرح يا پروژه، قيمت روز و يا ارزش بازدهي هزينه

 .گيرد واگذاري مورد تأييد قرار مي

كارگروهي كه به رياست باالترين مقام دستگاه مركزي يا نماينده وي و عضويت معاون وي يا رئيس كارگروه واگذاري:  - 20

و دارايي، نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور،  ربط حسب مورد، نماينده وزارت امور اقتصادي دستگاه اجرايي تابعه ذي

نظر به  نماينده وزارت دادگستري، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و يك نفر كارشناس صاحب

 گردد. تشخيص رئيس دستگاه مركزي تشكيل مي

اجرايي استاني يا نماينده وي و عضويت نماينده كارگروهي كه به رياست باالترين مقام دستگاه كارگروه واگذاري استان:  - 21

استاندار، نماينده سازمان امور اقتصادي و دارايي استان، نماينده سازمان برنامه و بودجه استان، نماينده اداره كل دادگستري 

ئيس دستگاه نظر به تشخيص ر استان، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان و يك نفر كارشناس صاحب

 .گردد اجرايي تشكيل مي

كار  هاي فني، اقتصادي، مالي و قراردادي و سازو گزارش تصميم به واگذاري: گزارش ارزيابي است كه در آن شاخص - 22

شود. در صورتي كه دستگاه  پيشنهادي براي واگذاري پروژه مورد بررسي قرار گرفته و توسط دستگاه اجرايي تهيه مي 

 شود. بردار تهيه مي دستگاه اجرايي (كه مجري پروژه است) متفاوت باشد، اين گزارش توسط دستگاه بهرهبردار با  بهره

 ) ساز و كار اجرايي واگذاري پروژه در دستگاه اجرايي و كارگروه واگذاري2ماده 

ظايف مقرر در اين ها و ساير و هاي واگذاري به منظور اتخاذ تصميم و نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه كارگروه

گيري بر اساس اكثريت آراي اعضاي حاضر و در  يابد. تصميم دستورالعمل با حضور حداقل دوسوم اعضا تشكيل و رسميت مي

گردد. مراحل واگذاري به شرح زير انجام  صورت تساوي آراء بر مبناي نظر اعضايي كه موافق نظر رييس است، اتخاذ مي

 شود: مي

  نمايد.  هاي پيشنهادي خود را به كارگروه واگذاري ارسال مي زارش تصميم به واگذاري براي پروژهالف) دستگاه اجرايي گ

روز كاري نتيجه  10ب) كارگروه واگذاري نسبت به بررسي گزارش تصميم به واگذاري اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت 

  نمايد. ا را به سازمان ارسال ميتأييد يا عدم تأييد را به دستگاه اجرايي ابالغ نموده و اطالعات آنه
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روز كاري بعد از تأييد گزارش تصميم به واگذاري پروژه توسط كارگروه  10ج) دستگاه اجرايي مكلف است ظرف مدت 

) اين دستورالعمل و انتشار آگهي فراخوان عمومي اقدام 4گذار مطابق ماده ( واگذاري، نسبت به شروع فرآيند انتخاب سرمايه

  نمايد.

هاي قابل واگذاري و غيرقابل واگذاري  : پس از ابالغ اين دستورالعمل، دستگاه اجرايي مكلف است فهرست پروژه1 تبصره

با تصريح داليل عدم امكان واگذاري را ظرف مدت يك ماه و پس از آن در هر سال تا پايان فروردين ماه به كارگروه 

ثر ظرف مدت يك ماه فهرست اعالم شده را بررسي و اعالم نظر واگذاري و سازمان اعالم نمايد. كارگروه واگذاري حداك

نمايد. در صورتي كه دستگاه اجرايي اقدام به پيشنهاد به منظور واگذاري پروژه ننمايد، سازمان يا سازمان استاني حسب  مي

  باشد. به اجراي آن مي هاي قابل واگذاري اقدام نمايد و دستگاه اجرايي مكلف تواند رأساً نسبت به تعيين پروژه مورد مي

هاي يك طرح مستقل هستند،  هاي غيروابسته كه از لحاظ كاربري و اجرايي نسبت به ديگر پروژه : در پروژه2تبصره 

هاي وابسته واگذاري پروژه به تنهايي با مجوز كارگروه واگذاري  باشد و در پروژه ها بطور مستقل مجاز مي واگذاري پروژه

  بالمانع است.

ها را به  دستگاه اجرايي موظف است در پايان هر ماه، گزارش عملكرد در خصوص پيشرفت فرآيند واگذاري پروژه :3تبصره 

  كارگروه واگذاري و سازمان ارسال نمايد.

هاي قابل واگذاري در قانون بودجه سنواتي تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاري،  ها در ليست پروژه : قرار گرفتن پروژه4تبصره 

  كند. ربط ايجاد نمي ي گونه تغييري را در روند تخصيص اعتبارات از سوي سازمان و دستگاه اجرايي ذ هيچ

نامه تواند از چارچوب موافقت پذير مي: در صورت عدم وجود چارچوب قراردادي مصوب در دستگاه اجرايي، سرمايه5تبصره 

و اصالحات بعدي آن، بعنوان راهنما  1393/ 12/ 26مورخ  172804خصوصي ابالغي سازمان به شماره  -  مشاركت عمومي

 جهت تدوين متن قرارداد استفاده نمايد.

هاي استاني عيناً مطابق وظايف و اختيارات كارگروه  : وظايف و اختيارات كارگروه واگذاري استان در رابطه با پروژه6تبصره 

  واگذاري است.

شود) به عهده  هايي كه منابع آن از اعتبارات ملي تأمين مي پروژههاي ملي و استاني ويژه ( : واگذاري پروژه7تبصره 

شود) به عهده  هايي كه منابع آن از اعتبارات استاني تأمين مي هاي استاني (پروژه هاي مركزي و واگذاري پروژه دستگاه

ها به منظور تسريع در واگذاري  ريزي استان باشد. استانداران و رؤساي سازمان مديريت و برنامه هاي اجرايي استاني مي دستگاه

ها و تهيه گزارش  هاي اجرايي استان را موظف به شناسايي پروژه توانند دستگاه اند، مي هاي ملي كه در استان واقع شده پروژه

  تصميم به واگذاري نموده و گزارش را به كارگروه واگذاري (ملي) مرتبط جهت اتخاذ تصميم ارسال نمايند.

بردار تشكيل  بردار با دستگاه اجرايي متفاوت باشد، كارگروه واگذاري در دستگاه بهره ي كه دستگاه بهره: در صورت8تبصره 

  باشد. بردار مي شود و پيشنهاد واگذاري و تهيه گزارش تصميم به واگذاري نيز به عهده دستگاه بهره مي

ني، مالي، اقتصادي، اجتماعي و زيست هاي جديد گزارش توجيهي ف : دستگاه اجرايي مكلف است براي پروژه9تبصره 

محيطي را تهيه و نسبت به اخذ مجوز در چهارچوب مقررات موضوعه اقدام نمايد. پس از اخذ مجوز پروژه جديد، جهت طي 

  شود. فرآيند واگذاري پروژه، گزارش تصميم به واگذاري توسط دستگاه اجرايي به كارگروه واگذاري ارائه مي
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هاي جديدي كه مقرر است از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شوند، دستگاه اجرايي به  پروژه : براي طرح و10تبصره 

روز براي  15هاي كثيراالنتشار با فاصله حداقل  منظور واگذاري كامل طرح يا پروژه دو نوبت آگهي عمومي در روزنامه

جرايي نسبت به انجام دو نوبت آگهي دهد. در صورت عدم وجود متقاضي، دستگاه ا متقاضيان بخش خصوصي انجام مي

گذاري در چهار نوبت  نمايد. در صورتي كه هيچ متقاضي سرمايه عمومي ديگر به منظور مشاركت با بخش خصوصي اقدام مي

آگهي مذكور اعالم آمادگي ننمايد، دستگاه اجرايي پيشنهاد پروژه جديد را بهمراه مطالعات توجيهي براي اخذ مجوز و تأمين 

  نمايد. به سازمان ارسال مي اعتبار

كنندگان مالي (فاينانسور) و يا  آالت و تجهيزات و تأمين كنندگان ماشين : چنانچه پيمانكاران، مشاوران، تأمين11تبصره 

ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي مطالبات تأييد شده از دولت باشند و در فرآيند رقابتي واگذاري تصريح شده در 

گذاري  هاي مشاركتي بعنوان سرمايه گذار انتخاب گردند، با درخواست آنان مطالبات آنها در روش بعنوان سرمايهدستورالعمل 

گردد؛ همچنين در روش فروش بعنوان پرداخت قسمتي از قيمت اوليه  اوليه در پروژه تلقي شده و در مدل مالي منظور مي

  شود. پروژه تلقي مي

هاي  هاي ديگر مشترك باشد، واگذاري آن پروژه به روش بل واگذاري در عرصه با پروژه: در صورتي كه پروژه قا12تبصره 

  پذير است. اين دستورالعمل بدون واگذاري عرصه امكان

  شود. : در صورتي كه پروژه بر اساس شرايط تفاهم شده در قرارداد واگذاري اجرا نشود، پروژه به دولت اعاده مي13تبصره 

  ريزي و توسعه استان در فرآيند واگذاري پروژه و شوراي برنامه وظايف سازمان) 3ماده 

سازمان وظيفه هماهنگي، پشتيباني، راهبري، نظارت و پاسخگويي به استعالمات و ابهامات در مراحل واگذاري پروژه و 

به عهده سازمان تجميع اطالعات و ارائه گزارش به هيأت دولت را بر عهده دارد. نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل 

 باشد. ها به عهده سازمان استاني مي است و در استان

باشد، در صورت  بردار پروژه نمي هاي ملي و استاني كه عرصه آن در اختيار دستگاه مجري يا بهره تبصره: در واگذاري پروژه

ت الزم را انجام داده و نتيجه را به هاي ذيربط جهت رفع مشكل، اقداما بروز تعارض، استانداران با دعوت و پيگيري از دستگاه

  نمايند. كارگروه واگذاري و سازمان اعالم مي

گذار و ارزيابي طرح تجاري  گذار (ارزيابي صالحيت سرمايه ب سرمايهفرآيند و شرايط انتخا) 4ماده 

  پروژه)

  فرايند انتخاب سرمايه گذار الف)

گـذار، در   گذار بايد در يـك فرآينـد رقـابتي و از طريـق انتشـار حـداقل دو نوبـت آگهـي شناسـايي سـرمايه           انتخاب سرمايه

گـذار و   هاي مرتبط مشتركاً يا منفرداً انجام شود و در دو مرحله ارزيابي صـالحيت سـرمايه   سايت هاي كثيراالنتشار و وب روزنامه

پـذير داليـل تـوجيهي     . براي واگذاري خارج از فرآيند رقابت عمومي الزم است سرمايهپذيرد ارزيابي طرح تجاري پروژه صورت 

مـنعكس نمايـد. همچنـين شـرايط فراخـوان      (يا كارگروه واگذاري استان حسـب مـورد)   را جهت تصويب به كارگروه واگذاري 

 دد.گر محدود و حداقل تعداد سرمايه گذاران در فهرست كوتاه در راهنماي سازمان تبيين مي
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  گذار: ارزيابي صالحيت سرمايه )1

انـدازي سـامانه    ها و ارائه مدارك توسط متقاضيان كـه پـس از راه   دريافت اسناد ارزيابي صالحيت، تكميل كاربرگ - 1-  1

  شود.   خصوصي بصورت الكترونيكي انجام  ـ رساني مشاركت عمومي  اطالع

 شود. رسش و پاسخ كه در صورت لزوم انجام امكان بازديد از محل پروژه و برگزاري جلسه پ - 2 -  1

ها و اسناد توسط كميته منتخب كارگروه واگـذاري و اصـالح يـا تكميـل آن توسـط متقاضـيان در        بررسي كاربرگ - 3-  1

  گذار و تهيه فهرست كوتاه اشخاص داراي توان مالي.   صورت لزوم و ارزيابي صالحيت سرمايه

فهرسـت نهادهـا و   (موضـوع قـانون   گذاري از نهادهـاي عمـومي غيردولتـي باشـند،      در صورتي كه متقاضيان سرمايه تبصره:

) 6انطباق شرايط متقاضـيان بـا شـرايط مـذكور در مـاده (     ) 1373/  4/ 19مصوب  آنها  موسسات غير دولتي به انضمام الحاقيه

) قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران مصـوب سـال     44اصل ( هاي كلي قانون اجراي سياست 7و  6،  1قانون اصالح مواد 

 ضروري است. 1393

    ) ارزيابي طرح تجاري پروژه (پيشنهاد فني و  مالي پروژه)2

ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست كوتاه به منظور دريافت پيشنهاد طرح تجاري پروژه و تضـمين شـركت در    - 1-  2

 فرآيند واگذاري

تـرين پيشـنهاد توسـط كميتـه منتخـب       تضامين و پيشنهادهاي طرح تجاري پروژه و شناسايي مناسـب دريافت  - 2-  2

 كارگروه واگذاري و اعالم نظر به كارگروه واگذاري

هاي متناسب  هاي مالي يا ديگر شاخص گذار منتخب توسط كارگروه واگذاري بر اساس شاخص تعيين سرمايه - 3 -  2

پذير يا ارزش  رمايه از محل اجاره يا كسب درآمد از پروژه قبل از واگذاري آن به سرمايهاعم از مدت زمان بازپرداخت س

  برداري از پروژه گذار بعد از شروع بهره پذير (در حالت مزايده) يا به سرمايه فعلي ميزان پرداختي به سرمايه

  گذاري در صورت لزومگذار توسط كارگروه وا تجديد تمام يا قسمتي از فرآيند انتخاب سرمايه - 4-  2

  گذار شرايط انتخاب سرمايه ب)

ها بر اساس تعيين قيمت اوليـه انجـام    در مواردي كه متقاضيان در روش فروش پروژه كمتر از سه نفر باشند، ارزيابي - 1

  شود. 

  ي مالي انجام دهد.تواند ارزيابي طرح تجاري پروژه را بصورت مجزا در دو مرحله ارزيابي فني و ارزياب پذير مي سرمايه - 2

  اين ماده را در يك مرحله انجام دهد.» الف«) بند 2) و (1تواند مراحل ارزيابي در جزء (پذير ميسرمايه - 3

پذير نياز به ارزيابي فني ندارند، مرحله ارزيابي پيشـنهادهاي فنـي از فرآينـد     هايي كه به تشخيص سرمايه براي پروژه - 4

  د.شو گذار حذف  انتخاب سرمايه

پـذير ضـروري اسـت بـا     پذير ارائه شـود، سـرمايه  گذار به سرمايهدر صورتي كه پيشنهاد پروژه جديد از طرف سرمايه - 5

بررسي و در صورت نياز تكميل آن و اخذ مجوزهاي الزم، از طريق فرآيندهاي اشاره شده در اين دسـتورالعمل، پـروژه مـورد    

  گذار به فراخوان عمومي گذارد. انتخاب سرمايهنظر را به منظور ايجاد فرآيند رقابتي در 
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هـاي   گذار، مطالعه جامعي براي شناسايي، ارزيابي كيفي و كمي، تخصـيص و اسـتراتژي   قبل از شروع فرآيند انتخاب سرمايه - 6

پـذير،  هـاي هـر پـروژه و مشـخص نمـودن مسـئول هـر ريسـك (سـرمايه          هاي مختلف بر اساس شرايط و ويژگـي  پاسخ ريسك

شـود. ايـن اطالعـات در زمـان      پذير انجـام مـي   گذار و شخص ثالث) توسط سرمايه پذير و سرمايهگذار، مشترك بين سرمايه سرمايه

رود و بعنـوان يكـي از    ها و وظايف طرفين قرارداد و تعيين ديگر مفـاد و شـرايط قـراردادي بكـار مـي      گذار، مسئوليت انتخاب سرمايه

 .گيرد استفاده قرار مي هاي اسناد واگذاري پروژه مورد پيوست

  نحوه تاثيرگذاري امتياز طرح تجاري پروژه بايد به صراحت در اسناد ارزيابي تصريح گردد. - 7

  گردد. پذير در اسناد مشخص  هاي ارزيابي طرح تجاري پروژه حسب مورد توسط سرمايه معيارها و وزن - 8

دهنـد و   امين و تعهداتي كه طرفين مشاركت به يكديگر مـي گذار اعم از تض راهنماي فرآيند و شرايط انتخاب سرمايه ج)

گـردد. تـا زمـان     اي ارزيابي فني و ارزيابي مالي به تفصيل توسط سازمان تهيه و ابـالغ مـي   اي يا دومرحله فرايند يك مرحله

 كند. ي پذير بر اساس اين دستورالعمل موارد الزم را در اسناد فراخوان پيش بين ابالغ راهنماي مذكور، سرمايه

امكان حضور نهادهاي عمومي غيردولتي در فهرست كوتاه، تنها در شرايطي مجاز اسـت كـه در فهرسـت كوتـاه     تبصره: 

  هيچ متقاضي از بخش خصوصي و تعاوني قرار نگيرد.

  هاي واگذاري پروژه ) روش5ماده 

، ساخت، (BOT)برداري و انتقال  هاي شناخته شده از جمله ساخت، بهره هاي واگذاري پروژه بر اساس روش روش

، ساخت، (BTL)گذار  ، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمايه(BOLT)پذير و انتقال  برداري، پرداخت اجاره به سرمايه بهره

برداري و  ، مديريت بهره(ROO)برداري  )، تجهيز و بازسازي، مالكيت و بهرهLease، اجاره ((BOO)برداري  مالكيت و بهره

مدني  ، مشاركت(Concession)، واگذاري امتياز (ROT)برداري و انتقال  ، تجهيز و بازسازي، بهره(O&M)نگهداري 

)Joint Ventureها متناسب با پروژه قابل انجام است)، فروش و ساير روش  

پذير مجاز است  برداري پروژه است، سرمايه گذار موظف به پرداخت اجاره در زمان بهره ي كه سرمايههاي : در روشتبصره

گذار را بر اساس مدل مالي و شرايط رقابتي و با در نظر گرفتن صرفه و  برداري پروژه توسط سرمايه هاي اجاره و بهره سال

  تواند بيش از يك سال در نظر گرفته شود. برداري پروژه مي و بهرههاي اجاره  پذير در قرارداد منظور نمايد. سال صالح سرمايه

  ) تعيين قيمت اوليه پروژه6ماده 

شوند و تعداد متقاضيان  گذار منتقل مي هايي كه در آن مالكيت پروژه بطور دائم به سرمايه تعيين قيمت اوليه پروژه در روش

ري و با در نظر گرفتن عواملي چون خدمات طرح يا پروژه، فناوري گذا آن پروژه كمتر از سه نفر باشد، توسط كارشناس قيمت

المللي محصوالت، موقعيت طرح يا پروژه در مقايسه با رقباي تجاري اعم از داخلي و خارجي  مورد استفاده، بازار داخلي و بين

  نياز به تعيين قيمت اوليه پروژه ندارند.شود،  گذار منتقل نمي هايي كه مالكيت آنها بطور دائم به سرمايه شود. در پروژه انجام مي

: در صورتي كه تعداد متقاضيان خريد پروژه سه يا بيشتر از آن باشد، تعيين قيمت اوليه پروژه الزم نيست و قيمت 1تبصره 

شود. متقاضيان مذكور نبايد داراي نفع مشترك باشند و در خصوص  فروش پروژه از طريق رقابت بين متقاضيان تعيين مي

شخاص حقوقي نيز ضمن داشتن شخصيت حقوقي مستقل و عدم وابستگي به يكديگر، نبايد داراي نفع مشترك، مديرعامل و ا

  درصد يا بيشتر باشند. 10هيأت مديره مشترك و همچنين سهامدار يا سهامداران مشترك به ميزان 
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محل رديف خاصي كه براي اين منظور براي داري كل و از  : درآمد ناشي از فروش پروژه پس از واريز به خزانه2تبصره 

اي در قالب  سرمايه هاي تملك دارايي هاي مربوط به طرح شود و نيز اعتبار رديف بيني مي دستگاه اجرايي مورد نظر پيش

هاي تملك  هاي تأمين مالي به ساير طرح تسهيالت و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و كمك و ساير روش

  اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است. سرمايه دارايي

گذار منتقل  هاي طرح يا پروژه مشمول واگذاري مشخص و ابراز شده، به سرمايه : در روش فروش پروژه، بدهي3تبصره 

  .شود مي

گذاران كمتر از قيمت اوليه تعيين شده باشد، كارگروه واگذاري  مايههاي پيشنهادي سر : در صورتي كه قيمت4تبصره 

تواند در همان مرحله، باالترين قيمت پيشنهادي بيشتر از پنجاه درصد قيمت اوليه در مناطق عمومي و باالترين قيمت  مي

  ايد.پيشنهادي بيشتر از بيست درصد قيمت اوليه در مناطق محروم را بعنوان قيمت برنده انتخاب نم

نامه اجرايي نظام اقساطي واگذاري  تواند نسبت به تقسيط تعهدات متقاضيان با رعايت آيين كارگروه واگذاري مي  :5تبصره 

شوراي عالي  1387/ 12/ 18مورخ  63/ 2/ 206329/ 107947و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع مصوبه شماره 

بايست  گذار منتخب اقدام نمايد. براي اين منظور مي اساسي، بعد از تعيين سرمايه ) قانون44هاي كلي اصل ( اجراي سياست

  قبل از شروع فرآيند واگذاري، امكان تقسيط تعهدات متقاضيان در آگهي واگذاري اعالم گردد.

 ) تأمين مالي دوره ساخت قراردادهاي واگذاري7ماده 

و بودجه كل كشور بغير از اعتبار مورد نياز براي تأمين زمين و  الف) در دوره ساخت پروژه هيچگونه اعتباري از منابع

  گذار پرداخت نخواهد شد. پذير به سرمايهپرداخت خريد محصول حسب مورد، از طرف سرمايه پيش

ها  جهت فروش دارايي» پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع توليد رقابت) «24هاي ماده ( ب) استفاده از ظرفيت

  اي در اين دستورالعمل امكانپذير است. هاي سرمايه هاي تملك دارايي هاي دولتي براي ساير طرح و اخذ تسهيالت از بانك

سازي اوراق بدهي بلندمدت (باالي  ج) بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهيه ساز و كار پياده

  سال) پروژه اقدام نمايند. 10

ورس موظف است سازوكار صندوق پروژه و ورود سهام شركت پروژه در بورس را جهت تأمين مالي د) سازمان ب

قراردادهاي واگذاري پروژه تدوين نمايد و سهام آن را عرضه عمومي نمايد؛ سهام مذكور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي 

  خريداري شده و اين افراد بعنوان سهامداران شركت پروژه خواهند بود.

پذير، مانعي بر تأمين مالي پروژه از  عدم تحقق تأمين تسهيالت ذكر شده در بندهاي اين ماده از طرف سرمايه تبصره:

  گذار موظف است نسبت به تأمين مالي دوره ساخت پروژه اقدام نمايد. گذار تلقي نشده و سرمايه طرف سرمايه

  ) تأمين مالي فروش محصول پروژه8ماده 

برداري  پذير و تأييد سازمان، منابع مالي پايدار و مطمئن در دوره بهره يري پروژه با پيشنهاد سرمايهپذ الف) در راستاي توجيه

پذير موظف است با محاسبه بهاي تمام شده در بخش عمومي  و  شود. سرمايه بيني مي گذار پيش براي پرداخت به سرمايه

  ان و نرخ واحد خريد تضميني محصول پروژه اقدام نمايد.گذار، نسبت به تعيين ميز ارزش خالص فعلي پرداختي به سرمايه
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شود،  گذار پرداخت مي هايي كه هزينه محصول مستقيماً توسط استفاده كننده نهايي به سرمايه : در پروژه1تبصره 

 12ماده  پذيري (مطابق تواند حداقل معيني از ميزان تقاضاي محصول پروژه را تضمين نمايد و يا جهت توجيه پذير مي سرمايه

گذار پرداخت  پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) بخشي از قيمت تمام شده محصول را به سرمايه قانون رفع موانع توليد رقابت

  نمايد.

  بيني منابع خريد محصول پروژه، دو مكانيزم عملياتي به شرح زير قابل استفاده است: ب) براي پيش

 هاي خودگردان گذار در طرح توسط سرمايه دريافت بهاي محصول پروژه از كاربران نهايي -1

  هاي غيرخودگردان (با اولويت تخصيص) در نظر گرفتن رديف مالي مستقل در قانون بودجه سنواتي جهت طرح -2

ها، سازمان سازوكار ايجاد صندوق مالي تضامين  بيني شده در اين مكانيزم : در صورت عدم تحقق منابع مالي پيش2تبصره 

  آورد. يردولتي (با رعايت فرآيند قانوني تأسيس صندوق) را فراهم ميغ -  مشاركت عمومي 

  هاي قراردادهاي واگذاري ) مشوق9ماده 

گذار و يا شركت پروژه  هاي ذيل را به سرمايه تواند مجوزها و مشوق پذير مي در راستاي تسهيل امور واگذاري پروژه، سرمايه

بيني شده و  پذير تعهدآور است كه در مفاد قرارداد واگذاري پروژه پيش سرمايهها تنها در صورتي براي  ارائه نمايد. اين مشوق

 سازوكار آن مشخص باشد.

با موافقت و تعهد سازمان يا سازمان استاني حسب  ارائه تضمين خريد محصول بخشي از ظرفيت يا كل ظرفيت توليد -1

  مورد

  ها و صندوق توسعه ملي ذ تسهيالت از بانكاجازه توثيق پروژه و قرارداد آن و تضامين خريد محصول جهت اخ -2

  حمايت از صدور مجوز صادرات محصول -3

  هاي بخش عمومي هاي فني و يا در اختيار قرار دادن زيرساخت ارائه كمك -4

  تعديل نرخ خريد محصول براساس شاخص بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -5

وش محصول كمتر از قيمت خريد تضميني يا التفاوت قيمت محصول در صورتي كه بهاي فر تضمين پرداخت مابه -6

  شود. قيمت تمام شده باشد، كه با موافقت و تعهد سازمان يا سازمان استاني حسب مورد انجام مي

  گذار  امكان فروش گواهي ظرفيت توليد در بازارهاي مالي توسط سرمايه -7

  ت محيطيهاي زيس امكان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهي انتشار عدم آالينده -8

برداري از تأسيسات جانبي اقتصادي در پروژه حسب مورد با حفظ  همكاري و تسهيل در صدور مجوز احداث و بهره -9

 كاربري اصلي پروژه

هاي آتي قرارداد از طريق گشايش اعتبار اسنادي و مقدم بر ساير  ها و پرداخت پرداخت پذير شامل پيش تعهدات سرمايه - 10

هاي مصوب مربوط در قوانين  ها و رديف بيني اعتبارات و منابع دستگاه ز محل پيشهاي دستگاه اجرايي ا پرداخت

  گردد. بودجه سنواتي، تأمين و پرداخت مي



  يردولتيبه بخش غ يبردار بهره  شده و آماده ليتكم تمام، مهين د،يجد يا هيسرما يها ييتملك دارا يها طرح يواگذار طيدستورالعمل شرا

  9از    9صفحه 

 

 

پذير  منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث كه صالحيت آن توسط سرمايه واگذاري امتيازات، حقوق، مستحدثات،  - 11

 تأييد شده است.

اي مانند بانك جهاني، بانك توسعه اسالمي، بانك اكو  هاي توسعه تسهيالت بانك كمك به دريافت فاينانس خارجي و - 12

 المللي و ساير نهادهاي مالي بين

تواند معادل اعتبار اختصاص يافته به طرح در سال جاري را، بر اساس قانون بودجه و در سقف  دستگاه اجرايي مي - 13

برداري از پروژه حداكثر در سقف ده  تن دوره ساخت و بهرهتخصيص اعتبار به عنوان تسهيالت اعتباري با در نظر گرف

هاي تجاري و تخصصي منطبق با نرخ مصوب اعالمي شوراي پول و  سال با نرخ سود مشاركت رشته مذكور در بانك

  گذار قرار دهد. اعتبار، از طريق بانك عامل در اختيار سرمايه

 ) تضامين قراردادهاي واگذاري10ماده 

شرايط تضامين طرفين قراردادهاي واگذاري (از جمله سفته، وثايق ملكي و ...) بر حسب نوع پروژه و شرايط  ميزان، انواع و

  شود. موجود در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابالغي، توسط كارگروه واگذاري يا كارگروه واگذاري استان حسب مورد تعيين مي

  ) فسخ و حل اختالف قراردادهاي واگذاري11ماده 

ترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب كـارگروه واگـذاري يـا     قرارداد واگذاري در تمامي موارد صرفاً با درخواست عالي فسخ -1

 پذيرد. كارگروه واگذاري استان صورت 

 شود: رفع اختالف بين طرفين در قراردادهاي مشاركت به ترتيب زير انجام  -2

  از طريق مذاكره طرفين - 1- 2

  اس يا كارشناسان منتخب طرفينارجاع به كارشن - 2- 2

حل و فصل اختالفات از طريق داوري توسط كارگروه واگذاري يا كارگروه واگذاري استان حسـب مـورد بـا رعايـت      - 3- 2

  ) قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه139اصل (

  صريح شود.هاي مذكور در متن قرارداد واگذاري به روشني ت الزم است ارجاع به داوري كارگروه تبصره:

  ها ها، راهنماها و كاربرگ ) دستورالعمل12ماده 

هاي همسان الزم و ارائه راهكارهاي  ها، راهنماها و كاربرگ سازمان موظف است نسبت به تهيه و ابالغ دستورالعمل

الزم را جهت آموزش  گذار اقدام نموده و ساز و كار پذير و سرمايه اجرايي و تبيين قوانين و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمايه

 پذير فراهم آورد. هاي سرمايه دستگاه

  )13 ماده

مورخ  142600جايگزين مصوبه شماره تبصره به تصويب شوراي اقتصاد رسيد و  26ماده و  13در  اين دستورالعمل
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