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 ���ه �عا�ی
  

 هاي اجرایی کلیه دستگاه     
 

 

سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور     19/2/1396مـورخ   1160811 درخواست شـماره  1/3/1396شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 
هاي تملک  شوراي اقتصاد موضوع دستورالعمل شرایط واگذاري طرح 5/4/1395مورخ  586206درخصوص اصالح مصوبه شماره 

) قانون 27برداري به بخش غیردولتی (دستورالعمل موضوع ماده ( بهره  تمام، تکمیل شده و آماده اي جدید، نیمه رمایههاي س دارایی
مجلس شوراي اسـالمی) را بـه اسـتناد قـانون      1393) مصوب 2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

 ح ذیل مورد تصویب قرار داد.الذکر بررسی و پس از بحث و بررسی به شر فوق
 

 گردد: لذکر میا ) مصوبه فوق1ده (ما 21و  20بندهاي  متن ذیل جایگزین

عاون وي یا رئیس مرکزي یا نماینده وي و عضویت م به ریاست باالترین مقام دستگاه کارگروهی که کارگروه واگذاري: -20
، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشـور،  صادي و دارایینماینده وزارت امور اقتربط حسب مورد،  اجرایی تابعه ذي دستگاه

ظـر بـه   ن ایران و یک نفر کارشناس صـاحب دگستري، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي رت داده وزانماین
 گردد. تشکیل میتشخیص رئیس دستگاه مرکزي 

ینده وي و عضویت نما گاه اجرایی استانی یا نمایندهین مقام دسترگروهی که به ریاست باالترکاارگروه واگذاري استان: ک -21
نماینـده اداره کـل    ودجـه اسـتان،  نماینـده سـازمان برنامـه و ب   ارایـی اسـتان،   استاندار، نماینده سازمان امور اقتصادي و د

یص نظر به تشـخ  صاحبزي استان و یک نفر کارشناس ، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوردادگستري استان
 گردد. دستگاه اجرایی تشکیل میرئیس 

 گردد. مصوبه مذکور به طور کامل حذف و متن ذیل جایگزین آن می )4ماده (

 گذار و ارزیابی طرح تجاري پروژه) گذار (ارزیابی صالحیت سرمایه ب سرمایهفرآیند و شرایط انتخا) 4ماده 

 فرایند انتخاب سرمایه گذار الف)

هـاي   گذار، در روزنامه در یک فرآیند رقابتی و از طریق انتشار حداقل دو نوبت آگهی شناسایی سرمایهگذار باید  انتخاب سرمایه
گـذار و ارزیـابی طـرح     هاي مرتبط مشترکاً یا منفرداً انجام شود و در دو مرحله ارزیابی صالحیت سـرمایه  سایت کثیراالنتشار و وب

پذیر دالیل توجیهی را جهت تصـویب   یند رقابت عمومی الزم است سرمایهرآپذیرد. براي واگذاري خارج از ف تجاري پروژه صورت 
شرایط فراخـوان محـدود و حـداقل تعـداد     همچنین منعکس نماید. حسب مورد)  استانکارگروه واگذاري (یا به کارگروه واگذاري 

 گردد. سرمایه گذاران در فهرست کوتاه در راهنماي سازمان تبیین می
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 گذار: یهارزیابی صالحیت سرما )1

انـدازي سـامانه    ها و ارائه مدارك توسـط متقاضـیان کـه پـس از راه     دریافت اسناد ارزیابی صالحیت، تکمیل کاربرگ -1- 1
 شود.  خصوصی بصورت الکترونیکی انجام  ـ رسانی مشارکت عمومی  اطالع

 شود. نجام امکان بازدید از محل پروژه و برگزاري جلسه پرسش و پاسخ که در صورت لزوم ا -2 - 1

ها و اسناد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاري و اصالح یا تکمیل آن توسط متقاضیان در صورت  بررسی کاربرگ -3- 1
  .گذار و تهیه فهرست کوتاه اشخاص داراي توان مالی لزوم و ارزیابی صالحیت سرمایه

فهرست نهادها و موسسـات  (موضوع قانون لتی باشند، گذاري از نهادهاي عمومی غیردو در صورتی که متقاضیان سرمایه تبصره:
) قانون اصالح مواد 6انطباق شرایط متقاضیان با شرایط مذکور در ماده () 1373/ 19/4مصوب  آنها  غیر دولتی به انضمام الحاقیه

 وري است.ضر 1393) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب سال 44هاي کلی اصل ( قانون اجراي سیاست 7و  6،  1

  مالی پروژه) فنی و  ) ارزیابی طرح تجاري پروژه (پیشنهاد2

ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست کوتاه به منظور دریافت پیشنهاد طرح تجـاري پـروژه و تضـمین شـرکت در      -1- 2
 فرآیند واگذاري

توسط کمیته منتخب کارگروه ترین پیشنهاد  دریافت تضامین و پیشنهادهاي طرح تجاري پروژه و شناسایی مناسب -2- 2
 واگذاري و اعالم نظر به کارگروه واگذاري

هاي متناسب اعم  هاي مالی یا دیگر شاخص گذار منتخب توسط کارگروه واگذاري بر اساس شاخص تعیین سرمایه -3 - 2
پذیر یا ارزش فعلی  هاز مدت زمان بازپرداخت سرمایه از محل اجاره یا کسب درآمد از پروژه قبل از واگذاري آن به سرمای

 برداري از پروژه گذار بعد از شروع بهره پذیر (در حالت مزایده) یا به سرمایه میزان پرداختی به سرمایه

 گذار توسط کارگروه واگذاري در صورت لزوم تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب سرمایه -4- 2

 گذار شرایط انتخاب سرمایه ب)

 شود. ها بر اساس تعیین قیمت اولیه انجام  ان در روش فروش پروژه کمتر از سه نفر باشند، ارزیابیدر مواردي که متقاضی -1

 مالی انجام دهد.یابی فنی و ارزتواند ارزیابی طرح تجاري پروژه را بصورت مجزا در دو مرحله ارزیابی  پذیر می سرمایه -2

 این ماده را در یک مرحله انجام دهد.» الف«بند  )2) و (1جزء ( تواند مراحل ارزیابی درپذیر میسرمایه -3

از فرآینـد   فنـی  ندارند، مرحلـه ارزیـابی پیشـنهادهاي    فنی پذیر نیاز به ارزیابی هایی که به تشخیص سرمایه براي پروژه -4
 شود. گذار حذف  انتخاب سرمایه
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پذیر ضروري است با بررسی و ائه شود، سرمایهپذیر ارگذار به سرمایهدر صورتی که پیشنهاد پروژه جدید از طرف سرمایه -5
در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزهاي الزم، از طریق فرآیندهاي اشاره شده در این دستورالعمل، پـروژه مـورد نظـر را بـه     

 گذار به فراخوان عمومی گذارد. منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمایه

هـاي   گذار، مطالعه جامعی براي شناسایی، ارزیابی کیفـی و کمـی، تخصـیص و اسـتراتژي     ایهقبل از شروع فرآیند انتخاب سرم -6
گـذار،   پذیر، سـرمایه هاي هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ریسک (سرمایه هاي مختلف بر اساس شرایط و ویژگی پاسخ ریسک

گـذار،   شود. این اطالعات در زمان انتخاب سرمایه م میپذیر انجا گذار و شخص ثالث) توسط سرمایه پذیر و سرمایهمشترك بین سرمایه
هاي اسـناد واگـذاري    رود و بعنوان یکی از پیوست ها و وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادي بکار می مسئولیت

 .گیرد پروژه مورد استفاده قرار می

 حت در اسناد ارزیابی تصریح گردد.امتیاز طرح تجاري پروژه باید به صرا نحوه تاثیرگذاري -7

 گردد. پذیر در اسناد مشخص  ارزیابی طرح تجاري پروژه حسب مورد توسط سرمایه هاي معیارها و وزن -8

دهنـد و   گذار اعم از تضامین و تعهداتی که طرفین مشارکت بـه یکـدیگر مـی    راهنماي فرآیند و شرایط انتخاب سرمایه ج)

گردد. تا زمـان ابـالغ    مالی به تفصیل توسط سازمان تهیه و ابالغ می ی و ارزیابینی فاي ارزیاب اي یا دومرحله ک مرحلهفرایند ی
 کند. پذیر بر اساس این دستورالعمل موارد الزم را در اسناد فراخوان پیش بینی  راهنماي مذکور، سرمایه

وتاه، تنها در شرایطی مجاز است که در فهرست کوتاه هیچ متقاضی امکان حضور نهادهاي عمومی غیردولتی در فهرست ک تبصره:
 از بخش خصوصی و تعاونی قرار نگیرد.

 دستورالعمل قبلی حذف گردید. )5(ماده  )2(تبصره 

 گردد. ) دستورالعمل می10متن ذیل جایگزین ماده (

 ) تضامین قرارداد واگذاري10ماده 

ادهاي واگذاري (از جمله سفته، وثایق ملکی و ...) بر حسب نـوع پـروژه و شـرایط    میزان، انواع و شرایط تضامین طرفین قرارد
 شود  موجود در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابالغی، توسط کارگروه واگذاري یا کارگروه واگذاري استان حسب مورد تعیین می

 گردد. ر الحاق میوماده ذیل به عنوان ماده جدید به مصوبه مذک

 حل اختالف قراردادهاي واگذاري ) فسخ و11ماده 

ترین مقام دستگاه اجرایـی و تصـویب کـارگروه واگـذاري یـا       فسخ قرارداد واگذاري در تمامی موارد صرفاً با درخواست عالی -1
 پذیرد. کارگروه واگذاري استان صورت 

 شود: رفع اختالف بین طرفین در قراردادهاي مشارکت به ترتیب زیر انجام  -2

 کره طرفیناز طریق مذا -2-1
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 ارجاع به کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین -2-2

استان حسب مورد با رعایت اصـل  واگذاري حل و فصل اختالفات از طریق داوري توسط کارگروه واگذاري یا کارگروه  -2-3
 ) قانون اساسی و سایر مقررات موضوعه139(

 قرارداد واگذاري به روشنی تصریح شود. هاي مذکور در متن الزم است ارجاع به داوري کارگروه تبصره:

 یابد. ) تغییر می13) به ماده (12) و ماده (12) دستورالعمل قبلی به ماده (11ماده (

 به قوت خود باقی است. 5/4/1395مورخ  586206مصوبه شماره  فادمسایر  -
 
 

 
 

 

  
 رونوشت :

معاون محترم  -جمهور ـ اعضاي محترم شوراي اقتصاد جمهور ـ دفتر رئیس . رییس محترم مجلس شوراي اسالمی ـ معاون اول محترم رییس 
جمهور ـ دیوان محاسبات کشور ـ اداره کل قوانین و  حقوقی رییس جمهور ـ معاون محترم امور مجلس رییس جمهور ـ دفتر بازرسی ویژه رییس

 ها هاـ سازمان برنامه و بودجه استان کل قوانین مجلس شوراي اسالمی ـ استانداري ازمان بازرسی کل کشور ـ ادارهمقررات کشورـ س
 جناب آقاي دکتر دژپسند معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگی برنامه و بودجه 
 جناب آقاي دکتر پورمحمدي معاون محترم توسعه امور تولیدي 
 وي معاون محترم توسعه امور علمی و فرهنگیجناب آقاي دکتر واعظ مهد 
 جناب آقاي مهندس شافعی معاون محترم فنی و توسعه امور زیربنایی 
 سرکار خانم اربابی معاون محترم توسعه منابع انسانی و هماهنگی استانها 
 جناب آقاي دکتر نمکی معاون محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی 
 محترم امور مجلسجناب آقاي حسینی فشمی رئیس  
 جناب آقاي دکتر خالصی رئیس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شوراي اقتصاد 
 جناب آقاي نعمت الهی رییس محترم امور حقوقی وقوانین 
 جناب آقاي دکتر باقري رییس محترم امور اقتصاد کالن 
 جناب آقاي امانی همدانی رئیس محترم امور صنعت و معدن 
 طفوي رییس محترم امور نظام فنی و اجرائیجناب آقاي مهندس مص 
 جناب آقاي مهندس رحمانی رئیس محترم امور راه و ترابري و مدیریت عمران شهري و روستایی 
 جناب آقاي مهندس نادمی رئیس محترم امور زیرساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات 
 اعیجناب آقاي دکتر پوراصغري رئیس محترم امور رفاه اجتم 
 جناب آقاي دکتر الهیار ترکمن رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه اي 
 جناب آقاي دکتر گرائی نژاد رییس محترم امور آموزش عالی 
 جناب آقاي دکتر معصومی راد رئیس محترم امور فرهنگ،گردشگري و ورزش 
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 ريجناب آقاي دکتر قره یاضی رئیس محترم امور تحقیقات و فناو 
 جناب آقاي مهندس صدرنوري مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل 
 جناب آقاي رستمی رئیس محترم امور بنگاه ها، شوراها و توسعه مشارکت هاي مردمی 
 سرکار خانم خانلوساوجبالغی رئیس محترم امور بازرگانی و خدمات مالی 
 حترم امور انرژيجناب آقاي مهندس کفاشی رییس م 
 جناب آقاي ملکوتی خواه رئیس محترم امور دفاعی و امنیتی 
 جناب آقاي دکتر عدل رئیس محترم امور آب،کشاورزي و منابع طبیعی 
 جناب آقاي دکتر مسجدي رئیس محترم امور برنامه ریزي، آمایش سرزمین و محیط زیست 
 جناب آقاي دکتر حسینی رئیس  محترم امور سالمت 
 جناب آقاي نوري رییس محترم امور تلفیق بودجه 
 سرکار خانم زینالی رئیس محترم مرکز توسعه سیستم ها و فناوري اطالعات 
 جناب آقاي بطحائی رئیس محترم مرکز ملی نظارت راهبردي 
 جناب آقاي فروزانمهر مشاور محترم رئیس سازمان و رییس امور عمومی و قضایی 
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