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بسمه تعالي

ههاهای اجرایی کلیه دستگا

  سششازمان مششدیریت و23/1/1395 مششورخ 16471 درخواسششت شششماره 18/3/1395شورای اقتصاد در جلسه مورخ 
هیاهشای هحاهشای تملشک دارای ههریزی کشور درخصوص اصلاحات پیششنهادی بشرای دسشتورالعمل ششرایط واگشذاری طر  برنام

ههبرداری به بخش غیر دولششتی (دسششتورالعمل موضششوع مششاده  ههتمام، تکمیل شده و آماده بهر ههای جدید، نیم   قششانون27سرمای
  را بررسششی و) مجلس شششورای اسششلمی1393) مصوب 2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

. شورای اقتصاد را به شرح ذیل اصلح و مورد تصویب قرار داد4/7/1394 مورخ 142600مصوبه شماره 

) تعاریف1ماده 

ههتمام، تکمیل شده و آماده بهراه-1 ههاهای جدید، نیم ههای کششه درپروژه: پروژ هیاهای سششرمای هحاهای تملک دارای  برداری طر
راستای اهدف اصلی طرح بصورت مستقل یا وابسته است و در قالب یک یا چند پروژه درون یک طرح قرار دارد.

/488) ابلغیششه ششماره 2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولششت (2قانون الحاق (-2
 مجلس شورای اسلمی 13/12/1393 مورخ 87035

ههای که لزمه اجرای آن ایجاد تعهششد بششرای دولششت اسششت و از محششل اعتبششارات بششودجه سششنواتی-3   پروژه جدید: پروژ
 ) را طششی2) قانون الحششاق (23اهیچگونه اعتبار مصوبی نداشته و لزم است فرآیند قانونی کسب مجوز مطابق ماده (

نماید.
ههای که دولت اجرای آن را از محل اعتبارات بودجه سنواتی متعهد شده و مرااحلششی از اجششرای-4   پروژه نیمه تمام: پروژ

هیتواند بیشتر از صفر تا کمتر از   درصد باشد.100پروژه آغاز شده است و درصد پیشرفت آن م
هیاهایطرح تملک -5 ههای: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنیدارای   سرمای

هیشود طی مدت معیششن و بششا اعتبششار معیششن بششرای تحقششق  و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام م
هفاهای برنامه توسعه  ههایپنجسالهبخشیدن به اهد ههگذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمای   به صورت سرمای

هیشود و ههای تأمین م هیاهای سرمای هیگردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارای  اجرا م
هیگردد. به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم م

ههاهای موضوع بند «ب» ماده (-6 هیباشد.1دستگاه اجرایی: منظور دستگا ) قانون برگزاری مناقصات م
ههای طبشق قششوانین و مقششررات-7 ههبردار: دستگااهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح تملک دارایی سرمای  دستگاه بهر

هیگردد. مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن م
ههاهای موضوع بند «ب» ماده (-8  قانون برگزاری مناقصات که طبق مقششررات،) 1دستگاه مرکزی: وااحد مرکزی دستگا

وظیفه رااهبری وااحداهای تابع را برعهده دارند. 
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ههریزی کشور -9 سازمان: سازمان مدیریت و برنام
هناها-10 ههریزی استا سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنام
ههای و امضا کننششده قششرارداد واگششذاری-11 هیاهای سرمای هحاهای تملک دارای ههپذیر: به دستگاه اجرایی واگذار کننده طر  سرمای

هیشود. اطلق م
ههگذار: به اشخاص احقیقی یا احقوقی غیردولتی اعم از داخلی، خششارجی و یششا ترکیششبی از داخلششی و خششارجی کششه-12  سرمای

هیگردد.بصورت انفرادی یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد واگذاری با سرمایه پذیر است، اطلق م
کند.گذار برای انجام پروژه در صورت لزوم تأسیس میشرکت پروژه: شرکتی که سرمایه-13
ههاها و سود-14 ههگذار بوده و عواید ناشی از پروژه، اهزین ههاهایی که دارای توجیه مالی برای سرمای هحاهای خودگردان: پروژ  طر

هیداهد. ههگذار را پوشش م مورد نظر سرمای
ههاهایی که در صورت عدم احمایت (اعم از تضمین خرید محصول، تضمین احداقل تقاضا-15 هحاهای غیرخودگردان: پروژ  طر

ههگذار نیست. هقاها) دارای توجیه مالی برای سرمای و سایر مشو
ههگذار مورد تأیید قرار گرفتششه و-16  فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات متقاضیانی که در ارزیابی صلاحیت سرمای

هیشود.(پیشنهاد فنی و مالی پروژه) جهت ارائه پیشنهاد طرح تجاری پروژه  از آنها دعوت م
هتاهایقرارداد واگذاری: -17 ههگذار در مششورد نحششوه مششالکیت و احششدود مسششئولی ههپذیر و سرمای  قراردادی است که بین سرمای

هیگردد.2) قانون الحاق (27 ماده (چهارچوبطرفین در  ) و این دستورالعمل منعقد م
هتگذاری: شخص احقیقی یا احقوقی تعیین کننده قیمت اولیششه طششرح یششا پششروژه قابششل واگششذاری شششامل-18  کارشناس قیم

ههای به انتخاب کارگروه واگذاری کارشناس رسمی یا اهیأت کارشناسی متناسب در احدود صلاحیت احرف
هتگششذاری بششر اسششاس اسششنادقیمت اولیه: -19 هشاهای واگذاری که توسط کارشششناس قیم  قیمت فروش، اجاره و یا سایر رو

ههگذاری در طرح یا پروژه محاسبه شده و توسط کارگروه ههکرد طرح یا پروژه، قیمت روز و یا ارزش بازداهی سرمای  اهزین
هیگیرد .واگذاری مورد تأیید قرار م

 کارگرواهی که به ریاست بالترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی و عضششویت معششاون وی یششاکارگروه واگذاری: -20
  تابعه ذیربط احسب مورد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایشی، نماینشده سشازمان مشدیریت واجراییرییس دستگاه 

هبنظر به تشخیص رییششس دسششتگاه مرکششزی ههریزی کشور، نماینده وزارت دادگستری و یک نفر کارشناس صااح  برنام
هیگردد .تشکیل م

 کارگرواهی که به ریاست بالترین مقام دستگاه اجرایی اسششتانی یششا نماینششده وی و عضشویتکارگروه واگذاری استان: -21
ههریزی استان، نمایندهنمایندهنماینده استاندار،    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، نماینده سازمان مدیریت و برنام

هیگردد .اداره کل دادگستری استان و یک نفر کارشناس صااحبنظر به تشخیص رییس دستگاه اجرایی تشکیل م
هوکار-22 هصاهای فنی، اقتصادی، مالی و قراردادی و ساز  گزارش تصمیم به واگذاری: گزارش ارزیابی است که در آن شاخ

هیشود. در صورتی که دستگاه  هپیشنهادی برای واگذاری پروژه مورد بررسی قرار گرفته و توسط دستگاه اجرایی تهیه م
هیشود. ههبردار تهیه م ههبردار با دستگاه اجرایی (که مجری پروژه است) متفاوت باشد، این گزارش توسط دستگاه بهر بهر
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) ساز و کار اجرایی واگذاری پروژه در دستگاه اجرایی و کارگروه واگذاری2ماده 

ههاها و سششایر وظششایف مقششرر در ایششن ههاهای واگذاری به منظور اتخاذ تصمیم و نظارت بر انجام مرااحل واگذاری پروژ  کارگرو
همگیری بر اساس اکثریت آرای اعضششای احاضششر و هییابد. تصمی  دستورالعمل با احضور احداقل دوسوم اعضا تشکیل و رسمیت م
هیگردد. مرااحل واگذاری به شرح زیر انجششام  در صورت تساوی آراء بر مبنای نظر اعضایی که موافق نظر رییس است، اتخاذ م

هیشود: م
هینماید.  ههاهای پیشنهادی خود را به کارگروه واگذاری ارسال م الف) دستگاه اجرایی گزارش تصمیم به واگذاری برای پروژ

  روز کاری نتیجه10ب) کارگروه واگذاری نسبت به بررسی گزارش تصمیم به واگذاری اقدام نموده و احداکثر ظرف مدت 
هینماید. تأیید یا عدم تأیید را به دستگاه اجرایی ابل غ نموده و اطلعات آنها را به سازمان ارسال م

  روز کاری بعد از تأیید گزارش تصمیم به واگذاری پروژه توسششط کششارگروه10ج) دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت 
ههگذار مطابق ماده (  ) این دستورالعمل و انتشار آگهی فراخوان عمومی اقششدام4واگذاری، نسبت به شروع فرآیند انتخاب سرمای

نماید.
ههاهششای قابششل واگششذاری و غیرقابششل1تبصره   : پس از ابل غ این دستورالعمل، دستگاه اجرایی مکلششف اسششت فهرسششت پروژ

 واگذاری با تصریح دلیل عدم امکان واگذاری را ظرف مدت یک ماه و پس از آن در اهر سششال تششا پایششان فروردیششن مششاه بششه
 کارگروه واگذاری و سازمان اعلم نماید. کارگروه واگذاری احداکثر ظرف مدت یششک مششاه فهرسششت اعلم شششده را بررسششی و
هینماید. در صورتی که دستگاه اجرایی اقدام به پیشنهاد به منظور واگذاری پششروژه ننمایششد، سششازمان یششا سششازمان  اعلم نظر م
ههاهای قابل واگذاری اقدام نماید و دستگاه اجرایی مکلف به اجششرای آن هیتواند رأس ًا نسبت به تعیین پروژ  استانی احسب مورد م

هیباشد. م
ههاهای یششک طششرح مسششتقل اهسششتند،2تبصره  ههاهای غیروابسته که از لحاظ کاربری و اجرایی نسبت به دیگر پروژ  : در پروژ

ههاهای وابسته واگذاری پروژه به تنهایی بششا مجششوز کششارگروه واگششذاری هیباشد و در پروژ ههاها بطور مستقل مجاز م  واگذاری پروژ
بلمانع است.

ههاهششا را3تبصره   : دستگاه اجرایی موظف است در پایان اهر ماه، گزارش عملکرد در خصوص پیشرفت فرآیند واگذاری پروژ
به کارگروه واگذاری و سازمان ارسال نماید.

ههاهای قابل واگششذاری در قششانون بششودجه سششنواتی تششا قبششل از انعقششاد قششرارداد4تبصره  ههاها در لیست پروژ  : قرار گرفتن پروژ
هیکند. هیربط ایجاد نم هذ هچگونه تغییری را در روند تخصیص اعتبارات از سوی سازمان و دستگاه اجرایی  واگذاری، اهی

هیتواند از چارچوب موافقت: در صورت عدم وجود چارچوب قراردادی مصوب در دستگاه اجرایی، سرمایه5تبصره   نامهپذیر م
  و اصلاحات بعدی آن، بعنششوان رااهنمششا26/12/1393 مورخ 172804مشارکت عمومی- خصوصی ابلغی سازمان به شماره 

جهت تدوین متن قرارداد استفاده نماید.
ههاهششای اسششتانی عینشش ًا مطششابق وظششایف و اختیششارات6تبصره   : وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری استان در رابطه با پروژ

کارگروه واگذاری است.
هیشششود) بششه عهششده7تبصره  ههاهایی که منابع آن از اعتبارات ملششی تششأمین م ههاهای ملی و استانی ویژه (پروژ  : واگذاری پروژ

هیشششود) بششه عهششده ههاهایی که منابع آن از اعتبششارات اسششتانی تششأمین م ههاهای استانی (پروژ ههاهای مرکزی و واگذاری پروژ  دستگا
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هناها بششه منظششور تسششریع در ههریزی اسششتا هیباشد. استانداران و رؤسای سششازمان مششدیریت و برنششام ههاهای اجرایی استانی م  دستگا
ههاهششا و ههاهای اجرایی استان را موظششف بششه شناسششایی پروژ هیتوانند دستگا ههاند، م ههاهای ملی که در استان واقع شد  واگذاری پروژ

تهیه گزارش تصمیم به واگذاری نموده و گزارش را به کارگروه واگذاری (ملی) مرتبط جهت اتخاذ تصمیم ارسال نمایند.
ههبردار تشکیل8تبصره  ههبردار با دستگاه اجرایی متفاوت باشد، کارگروه واگذاری در دستگاه بهر  : در صورتی که دستگاه بهر

هیباشد. ههبردار م هیشود و پیشنهاد واگذاری و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری نیز به عهده دستگاه بهر م
ههاهای جدید گزارش توجیهی فنی، مالی، اقتصششادی، اجتمششاعی و زیسششت9تبصره   : دستگاه اجرایی مکلف است برای پروژ

 محیطی را تهیه و نسبت به اخذ مجوز در چهارچوب مقررات موضوعه اقدام نماید. پس از اخذ مجوز پروژه جدید، جهت طششی
هیشود. فرآیند واگذاری پروژه، گزارش تصمیم به واگذاری توسط دستگاه اجرایی به کارگروه واگذاری ارائه م

ههاهای جدیدی که مقرر است از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شوند، دستگاه اجرایشی بشه10تبصره   : برای طرح و پروژ
ههاهششای کثیرالنتشششار بششا فاصششله احششداقل    روز بششرای15منظور واگذاری کامل طرح یا پروژه دو نوبت آگهی عمومی در روزنام

هیداهد. در صورت عدم وجود متقاضی، دستگاه اجرایی نسبت بششه انجششام دو نششوبت آگهششی  متقاضیان بخش خصوصی انجام م
ههگذاری در چهار نوبت هینماید. در صورتی که اهیچ متقاضی سرمای  عمومی دیگر به منظور مشارکت با بخش خصوصی اقدام م
 آگهی مذکور اعلم آمادگی ننماید، دستگاه اجرایی پیشنهاد پروژه جدید را بهمراه مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تششأمین

هینماید. اعتبار به سازمان ارسال م
هنکنندگان مالی (فاینانسششور) و یششا11تبصره  هنآلت و تجهیزات و تأمی هنکنندگان ماشی  : چنانچه پیمانکاران، مشاوران، تأمی

 سایر اشخاص احقیقی یا احقوقی که دارای مطالبات تأیید شده از دولت باشند و در فرآیند رقششابتی واگششذاری تصششریح شششده در
ههگذاری هشاهای مشارکتی بعنوان سششرمای ههگذار انتخاب گردند، با درخواست آنان مطالبات آنها در رو  دستورالعمل بعنوان سرمای
هیگردد؛ اهمچنین در روش فروش بعنوان پرداخت قسششمتی از قیمششت اولیششه  اولیه در پروژه تلقی شده و در مدل مالی منظور م

هیشود. پروژه تلقی م
ههاهششای دیگششر مشششترک باشششد، واگششذاری آن پششروژه بششه12تبصره   : در صورتی که پروژه قابل واگذاری در عرصه بششا پروژ

هنپذیر است. هشاهای این دستورالعمل بدون واگذاری عرصه امکا رو
 : در صورتی که پروژه بر اساس شرایط تفااهم شده در قشرارداد واگشذاری اجشرا نششود، پشروژه بشه دولشت اعشاده13تبصره 

هیشود. م

ههریزی و توسعه استان در فرآیند واگذاری پروژه) 3ماده  وظایف سازمان و شورای برنام

 سازمان وظیفه اهمااهنگی، پشتیبانی، رااهبری، نظارت و پاسخگویی به استعلمات و ابهامات در مرااحل واگشذاری پشروژه و
 تجمیع اطلعات و ارائه گزارش به اهیأت دولت را بر عهده دارد. نظارت بر احسن اجرای این دستورالعمل بششه عهششده سششازمان

هیباشد. هناها به عهده سازمان استانی م است و در استا
هیباشششد، در ههبششردار پششروژه نم ههاهای ملی و استانی که عرصه آن در اختیار دستگاه مجششری یششا بهر  تبصره: در واگذاری پروژ
ههاهای ذیربط جهت رفع مشششکل، اقششدامات لزم را انجششام داده و  صورت بروز تعارض، استانداران با دعوت و پیگیری از دستگا

هینمایند. نتیجه را به کارگروه واگذاری و سازمان اعلم م
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ههگذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه)4ماده  ههگذار (ارزیابی صلیحیت سرمای ) فرآیند انتخاب سرمای

ههگذار، در ههگذار باید در یک فرآیند رقششابتی و از طریششق انتشششار احششداقل دو نششوبت آگهششی شناسششایی سششرمای  انتخاب سرمای
هتاهای مرتبششط مشششترک ًا یششا منفششرد ًا انجششام شششود و در دو مراحلششه الششف) ارزیششابی صششلاحیت ههاهای کثیرالنتشار و وبسای  روزنام

ههگذار ب) ارزیابی طرح تجاری پروژه (اهر مراحله احداکثر ظرف مدت   روز کاری) و به ترتیب زیر صورت پذیرد:10سرمای
ههگذار: الف) ارزیابی صلاحیت سرمای

ههگذار متناسب با اهر پروژه توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری در صورت لزوم به شششرح زیششر  بررسی توان مالی سرمای
هیشود: انجام م

ههاندازی سامانه1 هگاها و ارائه مدارک توسط متقاضیان که پس از را  - دریافت اسناد ارزیابی صلاحیت، تکمیل کاربر
هیشود.  هعرسانی مشارکت عمومی - خصوصی بصورت الکترونیکی انجام م اطل

  روز کاری قبل از پایان مهلت ارائه مدارک ارزیابی صلاحیت، امکان بازدید10- دستگاه اجرایی موظف است احداکثر تا 2
از محل پروژه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ را در صورت لزوم فرااهم آورد.

هگاها و اسناد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اصلح یا تکمیل آن توسط متقاضیان در صورت3  - بررسی کاربر
ههگذار و تهیه فهرست کوتاه اشخاص دارای توان مالی بر مبنای مجموع اعتبارات ارزیابی شده  لزوم و ارزیابی صلاحیت سرمای

هیشود: ههگذاری در پروژه انجام م بر اساس موارد زیر نسبت به مبلغ برآورد مورد نیاز سرمای
- وجوه نقد یا اسناد مالکیت با قابلیت نقدشوندگی بال3-1
هکاها یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی3-2 - تأیید اعتبار غیرمشروط از سوی بان
- بالترین درآمد خالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یکی از پنج سال گذشته3-3
هیاهای ثابت (منقول و غیرمنقول) 3-4 - ارزش دارای

هیشود: ب) ارزیابی طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه) به شرح زیر انجام م
 - ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست کوتاه به منظور دریافت پیشنهاد طرح تجاری پروژه و تضمین شرکت در فرآیند1

واگذاری
هبترین پیشنهاد توسط کمیته منتخب کارگروه2  - دریافت تضامین و پیشنهاداهای طرح تجاری پروژه و شناسایی مناس

واگذاری و اعلم نظر به کارگروه واگذاری
هصاهای متناسب اعم از3 هصاهای مالی یا دیگر شاخ ههگذار منتخب توسط کارگروه واگذاری بر اساس شاخ  - تعیین سرمای

ههپذیر یشا ارزش ههگذار از محل اجاره یا کسب درآمد از پروژه قبل از واگذاری آن به سرمای  مدت زمان بازپرداخت سرمایه سرمای
ههبرداری از پروژه ههگذار (در احالت مناقصه) بعد از شروع بهر ههپذیر (در احالت مزایده) یا به سرمای فعلی میزان پرداختی به سرمای

ههگذار توسط کارگروه واگذاری در صورت لزوم4 - تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب سرمای
هیاها بر اساس تعیین قیمششت اولیششه1تبصره   : در مواردی که متقاضیان در روش فروش پروژه کمتر از سه نفر باشند، ارزیاب

هیشود. انجام م
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هیتواند ارزیابی ط2تبصره  ههپذیر م  رح تجاری پروژه را بصورت مجزا در دو مراحله ارزیابی فنی و ارزیابی مالی انجام: سرمای
داهد.

تواند مرااحل ارزیابی در بند «الف» و «ب» این ماده را در یک مراحله انجام داهد.پذیر می: سرمایه3تبصره 
ههپذیر نیاز به ارزیابی فنی ندارند، مراحلششه ارزیششابی پیشششنهاداهای فنششی از4تبصره  ههاهایی که به تشخیص سرمای  : برای پروژ

هیشود. ههگذار احذف م فرآیند انتخاب سرمای
 پذیر ضروری است باپذیر ارائه شود، سرمایهگذار به سرمایه: در صورتی که پیشنهاد پروژه جدید از طرف سرمایه5تبصره 

 بررسی و در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزاهای لزم، از طریق فرآینداهای اشاره شده در این دستورالعمل، پششروژه مششورد
ههگذار به فراخوان عمومی گذارد. نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمای

ههگذار، مطالعه جامعی برای شناسایی، ارزیششابی کیفششی و کمششی، تخصششیص و6تبصره   : قبل از شروع فرآیند انتخاب سرمای
هیاهای اهر پروژه و مشششخص نمششودن مسششئول اهششر ریسششک هکاهای مختلف بر اساس شرایط و ویژگ هیاهای پاسخ ریس  استراتژ

ههگذار، مشترک بین سرمایه(سرمایه هیشششود. ایششنپذیر، سرمای ههپذیر انجششام م ههگذار و شخص ثالث) توسط سششرمای  پذیر و سرمای
هتاها و وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگششر مفششاد و شششرایط قششراردادی بکششار ههگذار، مسئولی  اطلعات در زمان انتخاب سرمای

هیگیرد. هتاهای اسناد واگذاری پروژه مورد استفاده قرار م هیرود و بعنوان یکی از پیوس م

هشاهای واگذاری پروژه5ماده  ) رو

ههبششرداری و انتقششال  هشاهای شناخته شششده از جملششه سششاخت، بهر هشاهای واگذاری پروژه بر اساس رو  ، سششاخت،)BOT(رو
ههپذیر و انتقال  ههبرداری، پرداخت اجاره به سرمای ههگذار )BOLT(بهر  ، ساخت،)BTL(، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمای

ههبرداری  ههبرداری Lease، اجاره ()BOO(مالکیت و بهر ههبششرداری و)ROO()، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهر  ، مششدیریت بهر
ههبرداری و انتقشال )O&M(نگهداری  مششدنی ( ، مشششارکت)Concession(، واگشذاری امتیششاز )ROT(، تجهیز و بازسازی، بهر

Joint Ventureها متناسب با پروژه قابل انجام است)، فروش و سایر روش
ههپذیر مجشاز1تبصره  ههبشرداری پشروژه اسششت، سشرمای ههگذار موظف به پرداخت اجاره در زمان بهر هشاهایی که سرمای  : در رو

ههگذار را بر اساس مدل مالی و شرایط رقابتی و با در نظر گرفتن صرفه ههبرداری پروژه توسط سرمای هلاهای اجاره و بهر  است سا
هیتواند بیش از یک سششال در نظششر گرفتششه ههبرداری پروژه م هلاهای اجاره و بهر ههپذیر در قرارداد منظور نماید. سا  و صلح سرمای

شود.
هیباشد.2تبصره  : در روش فروش طرح یا پروژه، نیازی به دریافت مجوز از اهیأت وزیران نم

) تعیین قیمت اولیه پروژه6ماده 

هیشششوند و تعششداد ههگذار منتقششل م هشاهایی که در آن مششالکیت پشروژه بطششور دائم بشه سششرمای  تعیین قیمت اولیه پروژه در رو
هتگذاری و با در نظر گرفتن عواملی چششون خششدمات طششرح یششا  متقاضیان آن پروژه کمتر از سه نفر باشد، توسط کارشناس قیم
هنالمللی محصولت، موقعیت طرح یا پروژه در مقایسه با رقبای تجششاری اعششم از  پروژه، فناوری مورد استفاده، بازار داخلی و بی
هیشود، نیاز به تعیین قیمت ههگذار منتقل نم ههاهایی که مالکیت آنها بطور دائم به سرمای هیشود. در پروژ  داخلی و خارجی انجام م

اولیه پروژه ندارند.
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 : در صورتی که تعداد متقاضیان خرید پروژه سه یا بیشتر از آن باشد، تعییشن قیمشت اولیشه پشروژه لزم نیسشت و1تبصره 
هیشود. متقاضیان مششذکور نبایششد دارای نفششع مشششترک باشششند و در  قیمت فروش پروژه از طریق رقابت بین متقاضیان تعیین م
 خصوص اشخاص احقوقی نیز ضمن داشتن شخصیت احقوقی مستقل و عدم وابستگی به یکدیگر، نباید دارای نفع مشششترک،

 درصد یا بیشتر باشند.10مدیرعامل و اهیأت مدیره مشترک و اهمچنین سهامدار یا سهامداران مشترک به میزان 
ههداری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور بششرای2تبصره   : درآمد ناشی از فروش پروژه پس از واریز به خزان

ههای در قششالب هیسششرمای هحاهششای تملششک دارای هفاهای مربوط بششه طر هیشود و نیز اعتبار ردی هشبینی م  دستگاه اجرایی مورد نظر پی
هحاهششای تملششک هشاهای تأمین مالی بششه سششایر طر  تسهیلت و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و کمک و سایر رو

ههای و یا تبدیل به ااحسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است. هیسرمای دارای
ههگذار منتقششل3تبصره  هیاهای طرح یا پروژه مشمول واگذاری مشخص و ابراز شده، به سرمای  : در روش فروش پروژه، بداه

هیشود .م
ههگذاران کمتر از قیمت اولیه تعیین شششده باشششد، کششارگروه واگششذاری4تبصره  هتاهای پیشنهادی سرمای  : در صورتی که قیم

هیتواند در اهمان مراحله، بالترین قیمت پیشنهادی بیشتر از پنجاه درصد قیمت اولیه در مناطق عمومی و بششالترین قیمششت  م
پیشنهادی بیشتر از بیست درصد قیمت اولیه در مناطق محروم را بعنوان قیمت برنده انتخاب نماید.

هننششامه اجرایششی نظششام اقسششاطی5تبصره  هیتواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضششیان بششا رعششایت آیی  ه: کارگروه واگذاری م
 18/12/1387 مششورخ 107947/206329/2/63واگذاری و نحوه دریافت بهای احقوق قابل واگذاری موضوع مصششوبه شششماره 

هتاهای کلی اصل ( ههگذار منتخششب اقششدام نمایششد. بششرای ایششن44شورای عالی اجرای سیاس  ) قانون اساسی، بعد از تعیین سرمای
هیبایست قبل از شروع فرآیند واگذاری، امکان تقسیط تعهدات متقاضیان در آگهی واگذاری اعلم گردد. منظور م

) تأمین مالی دوره ساخت قرارداداهای واگذاری7ماده 

 الف) در دوره ساخت پروژه اهیچگونه اعتباری از منابع و بودجه کل کشور بغیر از اعتبار مورد نیششاز بششرای تششأمین زمیششن و
هشپرداخت خرید محصول احسب مورد، از طرف سرمایه ههگذار پرداخت نخوااهد شد.پی پذیر به سرمای

هتاهای ماده ( هتپذیر و ارتقششای نظششام مششالی کشششور» جهششت فششروش24ب) استفاده از ظرفی  ) «قانون رفع موانع تولید رقاب
ههای در این دستورالعمل امکانپذیر هیاهای سرمای هحاهای تملک دارای هکاهای دولتی برای سایر طر هیاها و اخذ تسهیلت از بان  دارای

است.
ههسازی اوراق بداهی بلندمدت (بالی  ج) بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهیه ساز و کار پیاد

 سال) پروژه اقدام نمایند.10
 د) سازمان بورس موظف است سازوکار صندوق پششروژه و ورود سششهام شششرکت پششروژه در بششورس را جهششت تششأمین مششالی
 قرارداداهای واگذاری پروژه تدوین نماید و سهام آن را عرضه عمومی نماید؛ سهام مذکور توسط اشخاص احقیقششی و احقششوقی

خریداری شده و این افراد بعنوان سهامداران شرکت پروژه خوااهند بود.
ههپذیر، مانعی بر تششأمین مششالی پششروژه از  تبصره: عدم تحقق تأمین تسهیلت ذکر شده در بنداهای این ماده از طرف سرمای

ههگذار موظف است نسبت به تأمین مالی دوره ساخت پروژه اقدام نماید. ههگذار تلقی نشده و سرمای طرف سرمای
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) تأمین مالی فروش محصول پروژه8ماده 

ههپذیر و تأییششد سششازمان، منششابع مششالی پایششدار و مطمئن در دوره ههپذیری پششروژه بششا پیشششنهاد سششرمای  الف) در راستای توجی
ههپذیر موظف است با محاسبه بهای تمام شششده در بخششش هیشود. سرمای هشبینی م ههگذار پی ههبرداری برای پرداخت به سرمای  بهر
ههگذار، نسبت به تعیین میزان و نرخ وااحد خریششد تضششمینی محصششول پششروژه  عمومی  و ارزش خالص فعلی پرداختی به سرمای

اقدام نماید.
هیشششود،1تبصره  ههگذار پرداخششت م ههاهایی که اهزینه محصول مستقیم ًا توسط اسششتفاده کننششده نهششایی بششه سششرمای  : در پروژ

ههپششذیری (مطششابق مششاده هیتواند احداقل معینی از میزان تقاضای محصول پروژه را تضمین نماید و یا جهت توجی ههپذیر م  سرمای
ههگذار12 هتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور) بخشی از قیمششت تمششام شششده محصششول را بششه سششرمای   قانون رفع موانع تولید رقاب

پرداخت نماید.
هشبینی منابع خرید محصول پروژه، دو مکانیزم عملیاتی به شرح زیر قابل استفاده است: ب) برای پی

هحاهای خودگردان-1 ههگذار در طر دریافت بهای محصول پروژه از کاربران نهایی توسط سرمای
هحاهای غیرخودگردان (با اولویت تخصیص)-2 در نظر گرفتن ردیف مالی مستقل در قانون بودجه سنواتی جهت طر
هماهششا، سششازمان سششازوکار ایجششاد صششندوق مششالی2تبصره  هشبینی شده در این مکانیز  : در صورت عدم تحقق منابع مالی پی

هیآورد. تضامین مشارکت عمومی - غیردولتی (با رعایت فرآیند قانونی تأسیس صندوق) را فرااهم م

هقاهای قرارداداهای واگذاری9ماده  ) مشو

ههگذار و یششا شششرکت هقاهای ذیل را بششه سششرمای هیتواند مجوزاها و مشو ههپذیر م  در راستای تسهیل امور واگذاری پروژه، سرمای
هشبینششی ههپذیر تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاری پروژه پی هقاها تنها در صورتی برای سرمای  پروژه ارائه نماید. این مشو

شده و سازوکار آن مشخص باشد.
 با موافقت و تعهششد سششازمان یششا سششازمان اسششتانی ارائه تضمین خرید محصول بخشی از ظرفیت یا کل ظرفیت تولید-1

احسب مورد
هکاها و صندوق توسعه ملی-2 اجازه توثیق پروژه و قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیلت از بان
احمایت از صدور مجوز صادرات محصول-3
هتاهای بخش عمومی-4 هکاهای فنی و یا در اختیار قرار دادن زیرساخ ارائه کم
تعدیل نرخ خرید محصول براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران-5
ههالتفاوت قیمت محصول در صورتی که بهای فروش محصول کمتر از قیمت خرید تضششمینی یششا-6  تضمین پرداخت ماب

هیشود. قیمت تمام شده باشد، که با موافقت و تعهد سازمان یا سازمان استانی احسب مورد انجام م
ههگذار -7 امکان فروش گوااهی ظرفیت تولید در بازاراهای مالی توسط سرمای
ههاهای زیست محیطی-8 امکان استفاده از درآمد احاصل از فروش گوااهی انتشار عدم آلیند
ههبرداری از تأسیسات جانبی اقتصادی در پروژه احسب مورد با احفششظ-9  اهمکاری و تسهیل در صدور مجوز ااحداث و بهر

کاربری اصلی پروژه
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هتاهای آتی قرارداد از طریق گشایش اعتبار اسششنادی و مقششدم بششر-10 هتاها و پرداخ هشپرداخ ههپذیر شامل پی  تعهدات سرمای
هفاهششای مصششوب مربششوط در ههاها و ردی هشبینی اعتبارات و منششابع دسششتگا هتاهای دستگاه اجرایی از محل پی  سایر پرداخ

هیگردد. قوانین بودجه سنواتی، تأمین و پرداخت م
ههپذیر-11 ه منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث که صلاحیت آن توسط سششرمای  واگذاری امتیازات، احقوق، مستحدثات،

تأیید شده است.
ههای مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلمی، بانششک-12 هکاهای توسع  کمک به دریافت فاینانس خارجی و تسهیلت بان

هنالمللی اکو و سایر نهاداهای مالی بی
هیتواند معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در سال جاری را، بر اساس قانون بششودجه و در سششقف-13  دستگاه اجرایی م

ههبرداری از پروژه احداکثر در سششقف  تخصیص اعتبار به عنوان تسهیلت اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهر
هکاهای تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلمششی شششورای  ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بان

ههگذار قرار داهد. پول و اعتبار، از طریق بانک عامل در اختیار سرمای

) تضامین قرارداداهای واگذاری10ماده 

 تضامین طرفین قرارداداهای واگذاری در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابلغی و رااهنمای مرتبط سازمان و احسب مورد اهششر
هیشود. قرارداد تعیین م

هگاها11ماده  هلاها، رااهنمااها و کاربر ) دستورالعم

هگاهششای اهمسششان لزم و ارائه رااهکاراهششای هلاها، رااهنمااهششا و کاربر  سازمان موظف است نسبت به تهیه و ابل غ دسششتورالعم
ههگذار اقدام نموده و ساز و کار لزم را جهت آموزش ههپذیر و سرمای  اجرایی و تبیین قوانین و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمای

ههپذیر فرااهم آورد. ههاهای سرمای دستگا

)12ماده 

 142600جششایگزین مصششوبه شششماره  تبصره به تصویب شورای اقتصاد رسششید و 30 ماده و 12در  که این دستورالعمل
هیگردد.شورای اقتصاد 04/07/1394مورخ   م

  

هسجمهور ش اعضای محششترم شششورای اقتصششاد- معششاون محششترم  هسجمهور ش دفتر رئی  . رییس محترم مجلس شورای اسلمی ش معاون اول محترم ریی
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هسجمهور ش دیوان محاسششبات کشششور ششش اداره کششل قششوانین و  احقوقی رییس جمهور ش معاون محترم امور مجلس رییس جمهور ش دفتر بازرسی ویژه ریی
هناها ههریزی استا هیاها - سازمان مدیریت و برنام ههکل قوانین مجلس شورای اسلمی ش استاندار مقررات کشورش سازمان بازرسی کل کشور ش ادار

 جناب آقای دکتر دژپسند معاون محترم اهمااهنگی برنامه و بودجه
 جناب آقای دکتر پورمحمدی معاون محترم توسعه امور تولیدی

 جناب آقای مهندس شافعی معاون محترم فنی و توسعه امور زیربنایی
 جناب آقای دکتر واعظ مهدوی معاون محترم توسعه امور علمی و فراهنگی

 جناب آقای دکتر نمکی معاون محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی
 جناب آقای دکتر صالح معاون محترم امور مجلس، استانها و پشتیبانی

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جناب آقای صفدری سرپرست محترم
نظارت و دبیرخانه شورای نظارت رااهبردی جناب آقای دکتر تولیی مشاور و رئیس محترم مرکز ملی 
و اقتصاد مقاومتی جناب آقای دکتر خالصی رئیس محترم امور شورای اقتصاد 
 جناب آقای امانی اهمدانی رئیس محترم امور صنعت و معدن

 آقای مهندس مصطفوی رییس محترم امور نظام فنی و اجرائی جناب
عمران شهری و روستایی جناب آقای مهندس راحمانی رئیس محترم امور راه و ترابری و مدیریت 

ارتباطات و فناوری اطلعات جناب آقای مهندس نادمی رئیس محترم امور زیرساخت اها و خدمات 
 جناب آقای دکتر پوراصغری رئیس محترم امور رفاه اجتماعی

دکتر الهیار ترکمن رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی احرفه ای جناب آقای 
 جناب آقای دکتر گرائی نژاد رییس محترم امور آموزش عالی

 آقای دکتر معصومی راد رئیس محترم امور فراهنگ،گردشگری و ورزش جناب
 جناب آقای دکتر قره یاضی رئیس محترم امور تحقیقات و فناوری
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