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  قانون ) 19(ماده ) ح(و بند  ) 40(ماده ) ب(بند ) 2(ء زج بر اساس، نیمه تمام واگذاري طرحهاي ضوابط

  قانون اساسی) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل 

  بسمه تعالی

  قانون اساسی ) 44(قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 86(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده 

   ت واگذاريو اعضاء هیئ

  

بنـد  ) 2(ء زجـ  سازي و بـه اسـتناد   بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی 28/11/1391ت واگذاري در جلسه مورخ هیئ     

واگذاري طرحهـاي  « ضوابطقانون اساسی، ) 44(قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 19(ماده ) ح(و بند ) 40(ماده  )ب(

  :را به شرح زیر تصویب نمود »نیمه تمام
  

  نیمه تمامي واگذاري طرحها ضوابط
  

  :روند مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار میهاي و واژهاصطالحات  :1ماده 

  .قانون اساسی) 44(قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل : قانون

  .سازي سازمان خصوصی: سازمان

امور اقتصـادي  وزیر گان نمایند و )رئیس کارگروه( سازي رئیس کل سازمان خصوصی ازکارگروه متشکل : کارگروه

  . ربط ذيی ئو باالترین مقام دستگاه اجرا ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور برنامه معاونوزیر دادگستري، و دارائی، 

و تصـویب   کارگروهپیشنهاد  هکه بو شرکتهاي دولتی متعلق به دولت ي نیمه تمام طرحها: قابل واگذاري طرحهاي 

  .می باشندبه بخش غیر دولتی  قابل واگذاري ،ت واگذاريهیئ

ثر یک ماه از زمان درخواسـت و  ظرف مدت حداکقانون مکلفند ) 86(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده  :2ماده 

اعـالم   سـازمان بـه   رازیرمجموعه خـود   "نیمه تمامطرحهاي " و مشخصات فهرست، بر اساس فرم مورد نظر سازمان

  .نمایند
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طرحهاي نیمـه تمـام متعلـق بـه     و اطالعات فهرست  موظف استراهبردي رئیس جمهور  و نظارت ریزي معاونت برنامه: تبصره

سازمان نیز مجاز است طرحهاي قابل واگذاري را راًسـا   .نماید به تفکیک هر دستگاه به سازمان اعالمهاي دولتی را  دولت و شرکت

  .به کارگروه ارائه نماید

  

-شـاخص در قالـب  ) 2(اطالعات مندرج در فرم موضوع ماده بر اساس  را قابل واگذاري، طرحهاي کارگروه :3ماده 

و مـدت زمـان   باقیمانـده  تعهـدات  هاي انجام شده و مبلغ  ، هزینه، نرخ بازدهیدرصد پیشرفت هایی از جمله نوع، اندازه،

را  زیرواگذاري  یکی از روشهاينموده و  مشخص ،یاد شدهفرم مهم موجود در  ویژگیهايطرح و سایر  اتمامالزم براي 

  .نماید می عالمات واگذاري جهت تصویب به هیئ

  

  .واگذاري طرح  به بخش غیردولتی از طریق مزایده و یا فرابورس  )الف

مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولت و واگذاري سـهم دولـت بـه بخـش      ) ب

  .از طرح برداري غیردولتی ظرف مدت سه سال پس از بهره

  .برداري از طرح به بخش غیر دولتی، پس از تکمیل طرح توسط این بخش واگذاري حق بهره  )ج

برداري در طرحهاي غیر انتفـاعی در مقابـل تکمیـل طـرح، بـراي مـدت معـین متناسـب بـا           واگذاري حق بهره  )د

  .هاي طرح هزینه

کـه مسـئولیت اجـراي     یپیمانکاران. پذیرد صورت می عمومی اري طرح به صورت رقابتی و با انتشار آگهی عرضهواگذ: 1تبصره 

در شرایط مساوي از اولویـت برخـوردار    و شرکاء یا سرمایه گذاران طرح مورد واگذاري،  اند طرح قبل از واگذاري را برعهده داشته

  .هستند

  .از طریق مذاکره مجاز است ،واگذاري طرحی که پس از دو بار عرضه به فروش نرسد: 2تبصره 

  

کلیه شرایط عمومی واگذاري از جمله شـرایط منـدرج در آئـین    رعایت در واگذاري طرحهاي قابل واگذاري،  :4ماده 

روش انتخـاب مشـتریان   "دسـتورالعمل  و  "هاي قیمـت گـذاري بنگاههـا    شیوه"و  "نظام اقساطی واگذاري" هاي نامه
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در  "گذاران خارجی قانون تشویق و حمایت از سرمایه"رعایت و همچنین   "پایش اهلیت مدیریتیاحراز و استراتژیک و 

  .واگذاري به خارجیان، الزامی است

  

در واگـذاري  ، "نامه اجرائـی نظـام اقسـاطی واگـذاري     آئین") 4(با استفاده از ظرفیت مندرج در تبصره ماده  :5ماده 

ـ   سـازمان پیشـنهاد   بنا به مذاکره،یا هاي قابل واگذاري از طریق مزایده یا فرابورس و  طرح ت واگـذاري  و تصـویب هیئ

  :گردد اعمال میو یک یا ترکیبی از شرایط زیر کاهش؛ کل قیمت تا یک درصدمی تواند میزان حصه نقدي 

؛ حسـب  بعـالوه یـک سـال    مورد نیاز براي تکمیل طرح دورهمیزان اعطاي تنفس در پرداخت اقساط به  -الف

 .بوطهمراجرایی دستگاه پیشنهاد باالترین مقام 

 .سال 8 پرداخت اقساط تا   - ب

  .اقساطپلکانی  پرداخت  -  ج
 

  .رسد ت واگذاري میت، به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئشرایط خارج از مفاد این ماده، حسب ضرور :تبصره

 

و رعایـت سـایر شـروط    در دوره زمانی مندرج در قرارداد خریدار طرح قابل واگذاري مکلف به تکمیل طرح  :6ماده 

  . باشد ، میاست و در قرارداد درج شده ت واگذاري رسیدهویب هیئکه به تص

بـه  خواهـد بـود کـه بنـا     طبق نمونـه قـراردادي    بین خریدار، سازمان و دستگاه اجرائی ذیربط،و تعهدات فی ما شروط :تبصره

  .دیرس خواهد واگذاري  پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت

  

دسـتورالعمل   "10"موضـوع مـاده    "نحوه نظارت پس از واگـذاري  "مل دستورالع مطابقبر قرارداد  نظارت :7ماده 

نظارت عالیه فنی بر اجراي طرح در چـارچوب قـرارداد   . صورت می پذیردقانون ) 40(ماده  "ب"بند  "4"موضوع جزء 

ود را نظارتی خـ ماه یکبار گزارش  سهی مربوطه مکلف است هر دستگاه اجرائ. باشد بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه می

   .به سازمان ارائه نماید
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زودتـر از موعـد مقـرر در    با رعایت شرایط فنی و کیفی و ظرفیـت  برداري از طرح واگذار شده  چنانچه بهره :8ماده 

 ،سـازمان دسـتگاه اجرایـی و   یشـنهاد  پبرداري از طرح، بنا بـه   ماه تسریع در بهره ششقرارداد صورت پذیرد، به ازاء هر 

  : خواهد نمودترکیبی از مشوق هاي زیر را تصویب یک یا  اعمالت واگذاري هیئ

  )نرخ سود مبنا درصد 40حداکثر تا (مبنا سود نرخ  درصد 20سود فروش اقساطی تا نرخ تخفیف در  -الف

 )ماه 18حداکثر (ماه  6دوره فروش اقساطی تا تطویل    - ب

 )درصد 10حداکثر تا (درصد  5در اصل قیمت تا تخفیف    -  ج

  

مـاه   شـش دیرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازاء هـر  برداري از طرح واگذار شده  ه بهرهچنانچ :9ماده 

را  درصد در اصل قیمـت  10تا ، سازمان ت واگذاريهیئتصویب  و برداري از طرح، بنا به پیشنهاد سازمان تأخیر در بهره

  . بعنوان وجه التزام دریافت می نماید
  

 ،اتفاق افتاده باشد، بنا به درخواست خریـدار  اربرداري از طرح به دلیل عواملی خارج از اراده خرید ر بهرهچنانچه تأخیر د :تبصره

  /.دـتر خواهد ش برداري از طرح مندرج در قرارداد طوالنی ت واگذاري، زمان بهرهئسازمان و تصویب هی دستگاه اجرایی و تائید

  
   

  سید شمس الدین حسینی                                                                                                          
 
  

  :رونوشت 

 .دفتـر وزارتـی  -1

  ) .دبیرخانه هیئـت واگذاري( سازمان خصـوصی سازي  -2
  
  


