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 هدف -9

 جهت خارجي و داخلي گذارانسرمايه صالحيت تشخيص و توانسنجي براي يكپارچه نظامي استقرار حاضر نامهشيوه تدوين از هدف

  هايفعاليت و مأموريتها انجام راستاي درسرمايه گذاري  پروژه هاي مشاركت و گذاريسرمايه متقاضيان توانايي از اطمينان حصول

سند جامع سرمايه گذاري  هاي در اجراي تبصره وو ساير اسناد باالدستي و مرتبط اساسنامه سازمان مطابق با شهرداري تهران 

بارتند نامه عشيوهاين ضوابط باال دستي در تدوين مي باشد.  مصوب ساليانه شهرداري تهران بودجه و مشاركت شهرداري تهران و

 از:

 نامه هاي سازماناساسنامه و آئين 

  گذاري و مشاركت شهرداري تهرانسند جامع سرمايه 

 بودجه مصوب ساليانه شهرداري تهران 

  دكاربر دامنه-2

شهرداري  هاي پروژه درمشاركت  و گذاري سرمايه متقاضي غيرايراني و ايراني تابعيت داراي حقوقي و حقيقي اشخصاص كليه

)اعم از معاونت ها، مناطق، سازمان  اجراييو يا ساير واحد هاي  تهران كه تشريفات قانوني آن از طريق سازمان سرمايه گذاري

 .شامل مي شود انجام مي شود را ها و شركت ها(

 اجرا مسئوليت-9

 اين اجراي حسن بر نظارت مسئوليت. باشد ميمقام واحد اجرايي  باالترين عهده بر عهده بر امهن هشيو اين اجراي مسئوليت

 باشد. مي تهران شهرداري مردمي مشاركتهاي و گذاري سرمايه كميسيون فراخوان سازمان عهده بر العمل دستور

  اصطالحات و تعاریف- 4

 .ميروند كار به مشروح معاني در زير اصطالحات نامه،هشيو اين در

 مشاركتهاي مردمي شهرداري تهران سازمان سرمايه گذاري و  :سازمان (الف

 ها، شركت سازمان شهرداري، گانه 22 مناطق ها، معاونت بر مشتمل تهران شهرداري اجرايي هاي واحد: اجراييواحد هاي  )ب

  .باشد مي وابسته و تابعه موسسات و ها

 تكميل نيمه تمام، جديد، پروژه هاي از اعم واحدهاي اجرايي عمراني وغير عمراني هاي پروژه و ها طرح كليه:  پروژه/طرح )ج

 سرمايه گذاري متقاضيان پيشنهادي طرح هاي و عمومي طرف پروژه هاي ساير و بهره برداري درحال و آماده بهره برداري و شده

 يتخصص نمايشگاههاي در حضور عمومي، فراخوان طريق از خصوصي بخش با مشاركت و گذاري فرصت هاي سرمايه عنوان به كه

 . اند شده اعالم … و خارجي و گذاري داخلي سرمايه فرصتهاي
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 مشاركت و گذاري سرمايه هاي پروژه و خود پتانسيل از اطالع با كه ايراني غير و ايراني حقوقي، يا حقيقي اشخاص  :متقاضي  )د

 با مشاركت يا سرمايه گذاري قرارداد انعقاد متقاضي ايران اسالمي جمهوري كشور جاري مقررات و قوانين چارچوب در شهرداري

 د.نشهرداري مي باش

 و تعريف شناسايي، به مربوط امور كليه انجام آن ي وظيفه كه است كميسيوني :فراخوان اجرايي كميسيونه( 

 ضاءام و تنظيم گذار، سرمايه انتخاب فراخوان، برگزاري طرح، پرونده الزم مستندات و مدارک تاييد و اخذ مشاركت، طرح تاييد

 است. قرارداد اجراي بر نظارت سپس و اجرايي( واحد مقام قرارداد )باالترين

 پروژه، تناسب به فني و مالي، عمومي هاي صالحيت ارزيابي راستاي در كه است فرآيندي  : صالحيت تشخيص و سنجي توان  )و

 فراخوان اجرايي كميسيون به نتيجه ،رمطابق شيوه نامه حاض ارزيابي از پس و آغاز متقاضي كتبي اوليه درخواست دريافت مرحله از

 متقاضي اعالم مي گردد. و

  نامه شيوه شرح-5

 كه متقاضي كتبي درخواست وصول از پساجرايي(  واحد مشاركتهاي و گذاري سرمايه )مديرفراخوان  اجرايي كميسيون دبير 

 بررسيبا  را صالحيت تشخيص و توانسنجي فرآيند شود،  ارسال حقيقي يا حقوقي شخصيت قالب در متقاضي سوي از رأساً بايد

 حداكثر مقرر مهلت در و آغازاستعالم از حوزه هاي ذيربط از طريق  گذاري سرمايه متقاضيان فني و عمومي، مالي صالحيت هاي

 .نمايد مي اقدام متقاضي به رونوشت و فراخواناجرايي كميسيون  به نتيجه اعالم و تكميل فرآيند به نسبت كاري روز 10

 .ميباشد موردنياز امتياز حداقل احراز و صالحيت تشخيص و سنجياتو ارزيابي به منوط متقاضي با قرارداد انعقاد : 9 تبصره

 در مستند و شفاف اطالعات ارائه در متقاضي تعامل و همكاري به منوط صالحيت تشخيص و توانسنجي فرآيند تكميل: 2تبصره 

 كسر به منجر مقرر، مهلت در مستند و شفاف اطالعات ارائه عدم و ميباشد نامه شيوه اين در تأكيد مورد ارزيابي معيارهاي قالب

 .شد خواهد ارزيابي امتياز

 موضوع پروژه، در مشاركت يا گذاري سرمايه براي متقاضي پيشنهادي فني و مالي طرح و پروژه تجاري طرح ارزيابي  :9تبصره 

 .نامه نميباشدشيوه اين

 :ارزیابي معيارهای -6

 :اند عبارتند از شده گرفته نظر در متقاضي صالحيت صيتشخ و توانسنجي ارزيابي براي كه معيارهايي 

 متقاضي ماهيت 

 غيرجاري و جاريهاي  دارايي مجموع 

 پروژه اجراي جهت خارجي و داخلي مختلف منابع از مالي تأمين به متقاضي معتبر و كتبي تعهد ارائه 
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 مشاركت و گذاري سرمايه زمينه در سابقه  

 تقاضا مورد پروژه مشابه هاي پروژه در مشاركت و گذاري سرمايه سوابق 

 تخصصي هاي رشته در المللي بين و ملي معتبر مجامع و انجمنها در عضويت و صالحيت هايگواهينامه  

 

  متقاضي ماهيت -6-9

 :ميشود تقسيم دسته دو به خارجي، يا داخلي از اعم متقاضي، ماهيت

 حقيقي اشخاص -الف

  حقوقي اشخاص -ب

 و حاضر نامه شيوه موضوع (SPV) پروژه شركت ماهيت قرارداد، انعقاد مرحله در پروژه شركت تشكيل لزوم به توجهبا  : 9 تبصره

 .باشد نمي مدنظر ارزيابي براي معياري عنوان به

 1حاصل جمع رديف هاي  (،1مطابق جدول شماره ) متقاضي ماهيت معيار از سرمايه گذاري متقاضي امتياز حداكثر:  2تبصره 

 .ميباشد امتياز 50 جدول و برابر با 2و 

 

 متقاضي ماهيت به امتيازدهي( 1 ) شماره جدول

 امتياز ماهيت متقاضي ردیف

 44 ها و موسسات سرمایه گذاری)دارای مجوز از مراجع رسمي(شركت 9

 94 سایر شركت ها و موسسات  2

 24 حقيقياشخاص   9

 94  *امتياز ویژه برای كليه متقاضيان دارای شریک )شركای( معتبر بين المللي 4

   

در صورتيكه متقاضي خود شركت معتبر بين المللي بوده يا شعبه داخلي چنين شركتي باشد، اين امتياز قابل اعمال مي  *

 باشد.
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 ) متقاضي گذشته سال 9 به مربوط ( غيرجاری و جاری هایدارایي مجموع -6-2

 متقاضي توسط شده ارائه سال گذشته 3 شده حسابرسي صورت هاي مالي مبناي بر غيرجاري و جاري هاي دارايي مجموع

 توسط شده ارائه حساب داراي هاي بانك كليه در گذشته سال 3 طول در بانكي حساب گردشمجموع دارايي ها و  و حقوقي،

 مورد امتياز شاخص، اين اساس بر و صورت مي گيرد( 2) و (1) شماره روابط در مورد اشاره شاخص استخراج و حقيقي، متقاضي

 .يابداختصاص مي  متقاضي به (3) شماره رابطه با مطابق نظر

  .باشند مي  )ارزي يا ريالي ( يكسان واحد داراي كسر مخرج و صورت (2) و( 1)شماره روابط در  9:تبصره

 

                                                                            (   1)  شماره رابطه

 برای متقاضي حقوقي شاخص=  گذشته سال 3 شده حسابرسي مالي هاي صورتي براساس رمجموع دارايي جاري وغير جا

 مبلغ سرمايه گذاري مورد نياز پروژه                                                         

 

 (2رابطه شماره)

                      متقاضي حقيقي= شاخص برای     گذشته در كليه بانك هاي داراي حساب سال 3حساب بانكي در طول  ردشمجموع دارايي ها و گ                  

 مبلغ سرمايه گذاري مورد نياز پروژه                                                                     

 

 (:3رابطه شماره )

 

 حساب بانكي متقاضي به مبلغ سرمايه گذراي مورد نياز پروژه غير جاري و دارايي هاي جاري وامتياز دهي به شاخص  =عدد شاخص ×150

 

 (PPP1)آورده ثابت سرمايه گذار در پروژه هاي  برابر است با آورده سرمايه گذار غ سرمايه گذاري مورد نياز پروژهمبل :2 تبصره

 مي باشد.

 بيشتر يا برابر (2) و (1) روابط از حاصل شاخص مقدار چنانچه  .ميباشد امتياز 300 معيار اين از متقاضي امتياز حداكثر  9:تبصره

 .يابد مي اختصاص 300 با برابر امتيازبشود  2 از

ي م مالياتي در زمان عقد قرارداد و اي بيمه بدهي دال بر نداشتن متقاضيان سرمايه گذاري موظف به ارائه مستنداتي: 4 تبصره

 باشند.

 

                                                           
 خصوصي-مشاركت عمومي1 
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 پروژه اجرای جهت خارجي و داخلي مختف منابع از مالي تأمين به متقاضي معتبر و كتبي تعهد ارائه -6-9

 BCL Bankقالب در معتبر بانكي تأييديه نامه گونه هر قرارداد، انعقاد از قبل متقاضي كه صورتي در

Comfort/Credit/Confirmation/Capability Letter) به نمايد، امتيازدهي ارائه خارجي يا داخلي بانكهاي از ( صادره 

 .مي پذيرد ( صورت4) رابطه با مطابق معتبر و كتبي تعهد ارائه اين

 

 متقاضي است ضروري معيار، اين امتياز اكتساب امتياز مي باشد كه به منظور 100حداكثر امتياز متقاضي از اين معيار   9:تبصره

 براي و نمايد اقدام تقاضا مورد پروژه نياز مورد گذاري سرمايه مبلغ از درصد 15 حداقل تأمين براي بانكي تأييديه ارائه به نسبت

 .گردد مي منظور ) صفر (  با برابر معيار اين امتياز درصد، 15 از كمتر مقادير

 (4شماره) رابطه

 امتياز دهي به نامه تاييديه بانكي معتبر( = بانكي                        يه)                   مبلغ تاييد × 100

 پروژهمبلغ سرمايه گذاري مورد نياز                                                  

 

  مشاركت و گذاری سرمایه زمينه در سابقه -6-4

)پروژه هاي زيربنايي، فضاهاي شهري، تسهيالت ساخت  هايپروژه در مشاركت و گذاري سرمايه زمينه در سابقه به امتيازدهي

 .پذيرد مي صورت (2( شماره جدول مطابق (موارد مشابهشهري و 

 

 ساخت هاي پروژه در متقاضي مشاركت و گذاري سرمايه سابقه به امتيازدهي .(2)شماره جدول

سال  5گذاري ومشاركت در پروژه ساخت در سابقه سرمايه رديف

 گذشته

 امتياز

احداث پروژه ساخت در قالب سرمايه گذاري ومشاركت خاتمه  1

 يافته 

امتياز 20هر پروژه خاتمه يافته در وقت مقرر:  

 

2 

گذاري ومشاركت در  احداث پروژه ساخت در قالب سرمايه 

 دست اقدام

 

 15هر پروژه در دست اقدام با زمانبندي مقرر: 

 امتياز

 

3 

پروژه مشاركتي ساخت داراي دوره بهره برداري توسط 

 PPPمتقاضي مدل 

هر پروژه در حال بهره برداري توسط متقاضي: 

 امتياز 10

هر پروژه با بهره برداري خاتمه يافته/پروژه 

 امتياز 20شده:تحويل كارفرما 
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رضايت كتبي از سوي خاتمه يافته، متقاضي ملزم به ارائه  هايمربوط به پروژه سابقه به منظور كسب امتياز  :9تبصره 

 كارفرمايان قبلي مي باشد.

 امتياز مي باشد. 300حداكثر امتياز متقاضي از اين معيار  :2تبصره 

 

  تقاضا مورد پروژه مشابههای  پروژه در مشاركت و گذاری سرمایه سوابق -6-5

 هاي پروژه ارزش سرمايه گذاري و زيربنا شاخص دو مبناي بر مشابههاي  پروژه در مشاركت و گذاري سرمايه سوابق به امتيازدهي

 محصوالت يا نوع فعاليت مشابه باشند(خدمات، ، )از حيث ماهيت مشابه اقدام دست در و يافته خاتمه مشاركت و گذاري سرمايه

 (6) و (5) روابط براساس  و (3) شماره جدول تكميل از پس امتيازدهي اين . پذيرد مي صورت متقاضي توسط تقاضا مورد پروژه

 .پذيرد مي صورت (7) و

 

 تقاضا  مورد پروژه مشابه هاي پروژه در مشاركت و گذاري سرمايه سوابق به امتيازدهي براي نياز مورد اطالعات .(3شماره) جدول

 

 ردیف

 

 عنوان پروژه

 

 پروژه زیربنای

 اجرایي دستگاه

یا بخش سرمایه 

 پذیر

 سرمایه ارزش

 پروژه گذاری

مشاركت  ارزش

شده توسط 

متقاضي در 

 پروژه)درصد(

 تاریخ پایان تاریخ شروع

   

 

 

  

 

  

 

 (:5)شماره رابطه

 پروژه هاي مشابه سرمايه گذاري ارزششاخص    =  پروژ ه هاي مشابه سرمايه گذاري يا مشاركت شده توسط متقاضي ارزشمجموع 

 مورد نياز سرمايه گذاري يا مشاركت براي پروژه مورد تقاضاارزش                       

 

 (6)شماره رابطه

 پروژه هاي مشابه زير بنايشاخص    =پروژ ه هاي مشابه سرمايه گذاري يا مشاركت شده توسط متقاضي  زيربنايمجموع 

 پروژه مورد تقاضا زيربناي                                                  
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 (7)شماره رابطه

 ومشاركت پروژه هاي مشابه پروژه مورد تقاضاگذاري امتياز دهي به سوابق سرمايه 

 =( 100 ×پروژه هاي مشابه( ارزشپروژه هاي مشابه+ شاخص   زيربناي))شاخص 

 

مي باشد و  (PPP)آورده ثابت سرمايه گذار در پروژه هاي  پروژه برابر با آورده سرمايه گذار سرمايه گذاريارزش    9 :تبصره

 باشند. مي  ي(ارز يا ريالي(يكسان واحد داراي كسر مخرج و صورت

 بر حسب متر مربع محاسبه مي گردد.پروژه  مساحت زير بناي: 2 تبصره

 .امتياز مي باشد 200معيار  اينحداكثر امتياز متقاضي از   : 9 تبصره

 سرمايه سوابقكه بدليل عدم وجود چارچوب همسان از قبيل زيربناي پروژه، امتياز   PPPدر خصوص پروژه هاي: 4 تبصره

 صورت مي گيرد.تخصصي مربوطه معاونت  نظربنا به  مشابههاي  پروژه در مشاركت و گذاري

سوابق مندرج در بند  امتياز باشد، تأسيس تازه شركت كه حقوقي متقاضي همچنين و حقيقي متقاضي خصوص در  :5 تبصره

 ساخت هاي پروژه در مشاركت و گذاري سرمايه زمينه در سابقه حسن مورد متقاضي در اظهارات ساير مبناي بر  5-6و  4-6هاي 

 ميباشد. فراخواناجرايي كميسيون  به تشخيص ،ذيصالح مراجع و منابع ساير از استعالم عندالزوم و

 

 تخصصي های رشته در المللي بين و ملي معتبر مجامع و ها انجمن در عضویت و صالحيت هایگواهينامه-6-6

 مرتبط تخصصي هاي انجمن در عضويت و تقاضا مورد پروژه با مرتبط تخصصي رشته صالحيت گواهينامه داراي حقوقي متقاضيان

  .نمايند نمي كسب امتيازي معيار اين در حقيقي متقاضيان و باشند مي امتياز داراي ذيل جدول مبناي بر

 

 المللي بين و ملي معتبر مجامع و انجمنها در عضويت و صالحيت گواهينامه هاي بودن دارا به امتيازدهي. (4) شماره جدول

 امتياز گواهينامه صالحيت يا عضويت رديف

 امتياز 10هر گواهينامه  هاي تخصصي مرتبط با پروژهدارا بودن گواهينامه صالحيت معتبر بين المللي رشته  1

 امتياز 5هر عضويت  عضويت در انجمن هاي معتبر بين المللي تخصصي مرتبط با پروژه 2

 امتياز 10هر گواهينامه  دارا بودن گواهينامه صالحيت معتبر ملي رشته هاي تخصصي مرتبط باپروژه 3

 امتياز 5هرعضويت  مرتبط با پروژهعضويت در انجمن هاي معتبر ملي تخصصي  4

 

 امتياز مي باشد. 50حداكثر امتياز متقاضي از اين معيار : 9تبصره 
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  متقاضي نهایي امتياز -7

 به معيارها امتيازات مجموع از متقاضي نهايي امتياز نامه شبوه اين 6-6الي  1-6هاي بند در شده آوري جمع اطالعات مبناي بر

 .اندشده داده نشان (5) شماره جدول در امتيازات اين .آيد مي دست

 (5)جدول شماره 

 حداكثر امتياز عنوان معيار رديف

 50 ماهيت متقاضي 1

 300 وميانگين حساب بانكي جاري وغير جاريمجموع دارايي هاي  2

3 
ارائه تعهد كتبي و معتبر متقاضي به تامين مالي از منابع مختلف داخلي وخارجي جهت اجراي 

 ه ژپرو
100 

 300 مشاركت  سابقه در زمينه سرمايه گذاري و 4

 200 سوابق سرمايه گذاري ومشاركت در پروژه هاي مشابه پروژه مورد تقاضا 5

 50 گواهينامه صالحيت و عضويت در انجمن ها و مجامع معتبر ملي وبين المللي  6

 9444 مجموع امتيازات

 

  :متقاضي رتبه محاسبه نحوه-8

 تعيين (6) شماره جدول به توجه با متقاضي رتبه ،(5)شماره جدول براساس متقاضيان توسط شده اخذ امتيازات مجموع به توجه با

 .ميگردد

 مكاتبه طي ميباشد، تقاضا مورد پروژه در مشاركت /گذاري سرمايه براي متقاضي صالحيت و توان معرف كه ارزيابي رتبه :9تبصره 

 .گردد مي اعالم متقاضي به فراخوان اجرايي كميسيونپس از تائيد توسط  رسمي

 

 متقاضي رتبه تعيين(6) شماره جدول

 200 200-300 301-500 501-750 751-1000 امتياز

 د ج ب الف رتبه
مجاز به انعقاد 

 نيست قرارداد
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 قرارداد انعقاد جهت باال خيلياعتماد  قابليت داراي :الف رتبه

 قرارداد انعقاد جهت باالاعتماد  قابليت داراي :ب رتبه

 قرارداد انعقاد جهت متوسطاعتماد  قابليت داراي :ج رتبه

 دادقرار انعقاد جهت كماعتماد  قابليت داراي :د رتبه

 

 محدودیت های سرمایه گذاری -1

فسخ با  به منجر گذاريسرمايه  يا مشاركتي قرارداد داراي يا يد( و اي )خلع حرفه پيشينه سوء داراي كه سرمايه گذاراني

  .گيرد نمي قرار ارزيابي مورد و رد آنها صالحيت باشند، شهرداري تهران

 صحت گذار سرمايه شده توسط ارائه اطالعات گردد چنانچه در هر مرحله از ارزيابي صالحيت سرمايه گذاران محرز: 9 تبصره

 .گردد مي رد كننده مشاركت ندارد، صالحيت

 

 نامه شيوه بازبيني -94

 ماهه شش دوره از مي باشد. مفاد اين شيوه نامه بعد االجرا الزم ابالغ تاريخ تبصره از 20ماده و  10اين شيوه نامه مشتمل بر 

 وصخص در تا ارائه سازمان به را خود اصالحي پيشنهادات توانند تهران مي شهرداري اجرايي واحدهاي لذا باشد، مي بازنگري قابل

 گردد. تصميم اتخاذ دستورالعمل اصالح

 


