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بسمه تعالي
كليه دستگاههاي اجرايي
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ  1394/6/2به استناد ماده ( )27قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ( )2مصوب  1393مجلس شوراي اسالمی ،دستورالعمل شرایط واگذاري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي
جدید ،نیمهتمام ،تكمیل شده و آماده بهرهبرداري ،به بخش غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده  )1تعاريف
 -1پروژه :پروژههاي جدید ،نیمهتمام ،آماده بهرهبرداري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي در راستتاي هتدا ایتلی
طرح بصورت مستقل یا وابسته است و در قالب یک یا چند پروژه درون یک طرح قرار دارد.
 -2دستگاه اجرایی :منظور دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده ( )1قانون برگزاري مناقصات میباشد.
 -3دستگاه بهره بردار :دستگاهی است كه پس از اجرا و تكمیل طرح تملک دارایی سرمایهاي طبق قوانین و مقررات مربوط
موظف به بهره برداري و نگهداري از آن میگردد.
 -4دستگاه مركزي :واحد مركزي دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده ( )1قانون برگتزاري مناقصتات كته طبتق مقتررات،
وظیفه راهبري واحدهاي تابع را برعهده دارند.
 -5سازمان :سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور
 -6سرمایه پذیر :به دستگاه اجرایی واگذار كننده طرحهاي تملک داراییهاي سترمایهاي و امضتا كننتده قترارداد واگتذاري
اطالق میشود.
 -7سرمایه گذار :به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی اعم از داخلی ،خارجی و یا تركیبی از داخلی و خارجی كه بصتورت
انفرادي یا در قالب كنسرسیوم طرا قرارداد واگذاري با سرمایهپذیر است ،اطالق میگردد.
 -8شركت پروژه :شركتی كه سرمایهگذار براي انجام پروژه در یورت لزوم تأسیس میكند.
 -9طرح تملک داراییهاي سرمایه اي :مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است كه بر اساس مطالعتات تتوجیهی ،ينتی،
اقتصادي یا اجتماعی توسط دستگاه اجرایی انجام میشود و طی مدت معین و با اعتبار معین براي تحقق بخشتیدن بته
هداهاي برنامه عمرانی پنجساله به یورت سرمایهگذاري ثابت شامل هزینههاي غیرثابتت وابستته در دوره مطالعته و
اجرا یا مطالعات اجرا میشود و تمام یا قسمتی از هزینههاي آن از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود و به سته نتوع
انتفاعی ،غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم میشود.
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 -10طرحهاي خودگردان :پروژههایی كه داراي توجیه مالی براي سرمایهگذار بوده و عواید ناشی از پروژه ،هزینهها و سود
مورد نظر سرمایهگذار را پوشش میدهد.
 -11طرحهاي غیرخودگردان :پروژه هایی كه در یورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید محصول ،تضمین حداقل تقاضا
و سایر مشوقها) داراي توجیه مالی براي سرمایهگذار نیست.
 -12يهرست كوتاه :يهرست اسامی و مشخصات متقاضیانی كه در ارزیابی یالحیت سرمایه گذار مورد تأیید قرار گريته و
جهت ارائه پیشنهاد مالی از آنها دعوت میشود.
 -13قرارداد واگذاري :قراردادي است كه بین سرمایهپذیر و سرمایهگذار منعقتد شتده تتا در چهتارچوب آن سترمایهگتذار
مسئولیت توأم انجام يعالیت (یک یا تركیبتی از متوارد) امتور متدیریت ،سترمایهگتذاري ،طراحتی ،ستاخت ،تتداركات،
بهره برداري و تعمیر و نگهداري را به عهده بگیرد .قراردادهاي اجاره طرح ،خرید درازمدت و یتا پتیش خریتد محصتول
طرح ،بهبود كارایی آب و انرژي و یا سایر قراردادهاي شناخته شده از انواع این قراردادها میباشند.
 -14قیمت پایه :قیمتی كه توسط كارشناس قیمتگذاري بر مبناي روش هاي مندرج در این دستورالعمل براستاس استناد
هزینهكرد طرح یا پروژه محاسبه شده و توسط كارگروه واگذاري مورد تأیید قرار میگیرد.
 -15كارشناس قیمت گذاري :شخص حقیقی یا حقوقی تعیین كننده قیمت پایه پتروژه قابتل واگتذاري شتامل كارشتناس
رسمی یا هیأت كارشناسی متناسب در حدود یالحیت حريهاي به انتخاب كارگروه واگذاري
 -16كارگروه ساماندهی :كارگروهی است كه به منظور تصمیمگیري ،راهبري و نظارت در مورد واگذاري پروژه در سازمان
تشكیل شده و اعضاي آن متناظر كمیسیون ماده  215قانون برنامه پنج ساله پنجم توستعه جمهتوري استالمی ایتران
میباشد.
 -17كارگروه ساماندهی استان :كارگروهی است كه به منظور تصمیمگیري ،راهبري و نظتارت در متورد واگتذاري پتروژه
استانی (كه منابع آنها از اعتبارات استانی تأمین میشود) در سازمان استانی تشكیل میگردد .اعضتاي كتارگروه شتامل
استاندار (رئیس) ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استانی (دبیر) ،رییس سازمان امور اقتصتادي و دارایتی استتان و
رییس یا مدیر كل دستگاههاي اجرایی ذیربط (حسب مورد) میباشد.
 -18كارگروه واگذاري :كارگروهی كه در دستگاه مركزي به ریاست باالترین مقام آن دستگاه و عضویت معاون ذيربتط،
نماینده وزارت امور اقتصادي و دارایی ،نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ،نماینده وزارت دادگستري و یتک
نفر كارشناس یاحبنظر به تشخیص رییس دستگاه مركزي و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه تشكیل
میگردد.
 -19كارگروه واگذاري استان :كارگروهی كه در دستگاه اجرایی استانی به ریاست باالترین مقام آن دستگاه و عضویت مدیران
استانی ذیربط شامل نماینده استاندار ،نماینده سازمان امور اقتصادي و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزي
استان و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه استانی (كه منابع آنها از اعتبارات استانی تأمین میشود)
تشكیل میگردد.
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 -20گزارش تصمیم به واگذاري :گزارش ارزیابی است كه در آن شاخص هاي ينی ،اقتصادي ،مالی و قراردادي و سازوكتار
پیشنهادي براي واگذاري پروژه مورد بررسی قرار گريته و توسط دستگاه اجرایتی تهیته متیشتود .در یتورتی كته دستتگاه
بهرهبردار با دستگاه اجرایی (كه مجري پروژه است) متفاوت باشد ،این گزارش توسط دستگاه بهرهبردار تهیه میشود.
ماده  )2ساز و كار اجرايي واگذاري پروژه در دستگاه اجرايي و كارگروه واگذاري

الف) دستگاه اجرایی گزارش تصمیم به واگذاري براي پروژههاي پیشنهادي خود را به كارگروه واگذاري ارسال مینماید.
ب) كارگروه واگذاري نسبت به بررسی و تأیید گزارش تصمیم به واگذاري اقدام نموده و در یورت تأیید براي اعالم نظر
به كارگروه ساماندهی ارسال مینماید.
ج) دستگاه اجرایی مكلف است ظرا مدت  10روز كاري بعد از تصویب گزارش تصمیم به واگذاري پروژه توسط
كارگروه ساماندهی ،نسبت به شروع يرآیند انتخاب سرمایهگذار مطابق ماده ( )4این دستورالعمل و انتشار آگهی يراخوان
عمومی اقدام نماید.
تبصره :1كارگروه واگذاري مكلف است لیست پروژههاي مشمول واگذاري را تا 30مهرماه هر سال ،جهت درج در الیحه
بودجه سنواتی به كارگروه ساماندهی ارسال نماید.
تبصره :2در پروژههاي غیروابسته كه از لحاظ كاربري و اجرایی نسبت به دیگر پروژههاي یک طرح مستقل هستند،
واگذاري پروژهها بطور مستقل مجاز میباشد و در پروژههاي وابسته واگذاري پروژه به تنهایی با مجوز كارگروه ساماندهی
بالمانع است.
تبصره : 3كارگروه واگذاري موظف است هر چهار ماه یكبار ،گزارش عملكرد در خصوص پیشريت يرآیند واگذاري پروژهها
را به كارگروه ساماندهی ارسال نماید.
تبصره :4قرارگريتن پروژهها در لیستپروژههاي قابل واگذاري در قانون بودجه سنواتی تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاري،
هیچگونه تغییري را در روند تخصیص اعتبارات از سوي سازمان و دستگاه اجرایی ذيربط ایجاد نمیكند.
تبصره  :5در موارد استفاده از سرمایهگذار خارجی ،اخذ موايقت اولیه از سازمان سرمایهگذاري و كمکهاي اقتصادي و ينی
توسط دستگاه اجرایی ضروري است.
تبصره  :6در یورت عدم وجود چارچوب قراردادي مصوب در دستگاه اجرایی ،سرمایهپذیر میتواند از چارچوب موايقتنامه
مشاركت عمومی -خصویی ابالغی سازمان به شماره  172804مورخ 1393/12/26و ایالحات بعدي آن ،بعنوان راهنما
جهت تدوین متن قرارداد استفاده نماید.
تبصره  :7وظایف و اختیارات كارگروه واگذاري استان در رابطه با پروژههاي استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات كارگروه
واگذاري است.
ماده  )3سازوكار اجرايي واگذاري پروژه در سازمان و كارگروه ساماندهي

الف) كارگروه ساماندهی وظیفه هماهنگی ،پشتیبانی ،راهبري و نظارت در مراحل واگذاري پروژه شامل راهاندازي يرآیند
سرمایهگذاري ،ساخت و بهرهبرداري پروژههاي جدید ،نیمه تمام و آماده بهرهبرداري ،تجمیع اطالعات ،تسهیل اخذ مجوزها و
تضمینها ،اطمینان از پرداخت تعهدات سرمایهپذیر مطابق يرآیند این دستورالعمل ،را برعهده دارد.
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ب) وظایف كارگروه ساماندهی به شرح زیر است:
 -1بررسی گزارش تصمیم به واگذاري و اعالم نظر ظرا مدت  20روز كاري
 -2ارائه گزارش پیشريت واگذاري پروژهها به تفكیک دستگاههاي مركزي به هیأت دولت
 -3درج پروژههاي مشمول واگذاري در الیحه بودجه سنواتی
تبصره :1در یورت عدم اعالم نظر كارگروه ساماندهی ظرا مدتهاي پیشبینی شده ،پیشنهادات ارائه شده كارگروه
واگذاري به منزله تأیید تلقی میگردد.
تبصره :2كارگروه ساماندهی حسب مورد میتواند رأساً نسبت به تعیین پروژههاي نیمهتمام یا آماده بهرهبرداري قابل
واگذاري اقدام نموده و در یورت دارا بودن شرایط واگذاري ،دستگاه اجرایی مكلف است نسبت به تهیه گزارش ينی ،مالی و
اقتصادي اقدام نماید.
تبصره  :3وظایف و اختیارات كارگروه ساماندهی استان در رابطه با پروژههاي استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات
كارگروه ساماندهی است.
ماده  )4فرآيند انتخاب سرمايهگذار (ارزيابي صالحيت سرمايهگذار و ارزيابي فني و مالي پيشنهاد)

انتخاب سرمایهگذار باید در یک يرآیند رقابتی و به ترتیب ذیل یورت میپذیرد:
الف) بررسی یالحیت و اهلیت مالی ،ينی و عمومی سرمایهگذار متناسب با هر پروژه توسط كمیته ينی بازرگانی و براساس
راهنماي ارائه شده توسط سازمان بشرح ذیل انجام میشود:
 .1انتشار آگهی شناسایی و ارزیابی یالحیت سرمایهگذار براي هر پروژه حداقل دو نوبت در روزنامههاي كثیراالنتشار و
پایگاه اطالعرسانی جامع معامالت بخش عمومی
 .2تحویل اسناد ارزیابی یالحیت سرمایهگذار و اسناد ينی پروژه به متقاضیان
 .3بازدید از سایت پروژه و برگزاري جلسه پرسش و پاسخ و تشریح اسناد در یورت لزوم
 .4ارزیابی یالحیت سرمایهگذار
 .5ارزیابی اولیه پیشنهادهاي ينی
 .6تشكیل جلسه بررسی پیشنهادهاي ينی با دعوت از متقاضیان تأیید شده در جزء ( )4بند «الف» این ماده در یورت لزوم
 .7ريع نقص و تكمیل استعالمها و یا جایگزینی پیشنهادهاي ينی توسط متقاضیان در مهلت مقرر در یورت لزوم
 .8تأیید و یا رد متقاضیان ،تهیه يهرست كوتاه و ارائه گزارش ارزیابی یالحیت سرمایهگذاران و ارزیابی ينی به كمیسیون
معامالت
ب) ارزیابی پیشنهاد مالی سرمایهگذار توسط كمیته ينی بازرگانی و تصویب آن توسط كمیسیون معامالت در چارچوب ذیل یورت
میپذیرد:
 -1ارسال دعوتنامه و دریايت پیشنهادهاي مالی از متقاضیان تأیید شده در ارزیابی بند «الف» این ماده
 -2ارزیابی پیشنهادهاي مالی و مذاكره رقابتی براي انتخاب مناسبترین پیشنهاد
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 -3تعیین سرمایهگذار برنده مناقصه براساس كمترین ارزش حال كل پرداختی سرمایهپذیر تا پایان مدت قرارداد به
شركت پروژه یا سرمایهگذار انجام میشود.
 -4تعیین سرمایهگذار برنده مزایده براساس بیشترین ارزش حال كل دریايتی سرمایهپذیر تا پایان مدت قرارداد انجام
میشود.
 -5پروژه هایی كه خرید و يروش بصورت توأم است (از جمله چارچوب بیع متقابل) ،براساس توابع متغیر و مدلهاي
مالی كه در شرایط رقابتی مناسبترین پیشنهاد مالی را براي سرمایهپذیر داشته باشد مورد ارزیابی قرار میگیرند.
تبصره  :1سرمایهپذیر میتواند مراحل ارزیابی در بند «الف» و «ب» این ماده را در یک مرحله انجام دهد.
تبصره  :2در یورتی كه پیشنهاد پروژه جدید از طرا سرمایهگذار به سرمایهپذیر ارائه شود ،سرمایهپذیر ضروري است با
بررسی و در یورت نیاز تكمیل آن و اخذ مجوزهاي الزم ،از طریق يرآیندهاي اشاره شده در این دستورالعمل ،پروژه مورد نظر
را به منظور ایجاد يرآیند رقابتی در انتخاب سرمایهگذار به يراخوان عمومی گذارد.
تبصره  :3شركت هاي دولتی پس از تصویب در مجمع خود و در یورت تأیید توسط سازمان ،مجاز به اعالم آمادگی و
ارائه پیشنهاد هستند.
تبصره  :4قبل از شروع يرآیند انتخاب سرمایهگذار ،مطالعه جامعی براي شناسایی ،ارزیابی كیفی و كمی ،تخصیص و
استراتژيهاي پاسخ ریسکهاي مختلف بر اساس شرایط و ویژگیهاي هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ریسک
(سرمایهپذیر ،سرمایهگذار ،مشترک بین سرمایهپذیر و سرمایهگذار و شخص ثالث) توسط سرمایهپذیر انجام میشود .این
اطالعات در زمان انتخاب سرمایهگذار ،مسئولیتها و وظایف طريین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادي بكار میرود
و بعنوان یكی از پیوستهاي اسناد واگذاري پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده  )5جايگاه مذاكره در انتخاب سرمايهگذار

الف) مذاكره رقابتی در ارزیابی ينی و مالی یرياً در یورتی كه موجب كاهش بهاي محصول پروژه یا ايزایش بهرهوري مالی
براي سرمایهپذیر گردد امكانپذیر است و در موارد ذیل یورت میگیرد:
 -1مذاكره رقابتی در خصوص پیشنهادهاي ينی و ایالح و یا تغییر مشخصات پروژه توسط سرمایهپذیر و ارائه
پیشنهادهاي جایگزین توسط سرمایهگذاران.
 -2مذاكره رقابتی در خصوص پیشنهادهاي مالی مشروط بر آنكه منجر به كاهش بهاي محصول پروژه یا ايزایش
بهرهوري مالی و بطور كلی تغییر پیشنهاد مالی سرمایهگذار در جهت یريه و یالح سرمایهپذیر باشد.
ب) مذاكره بدون يرآیند رقابتی یرياً پس از تأیید كارگروه واگذاري در شرایط ذیل مجاز است:
 -1در یورتی كه پیشنهاد سرمایهگذار شامل حق ثبت اختراع و یا حق انحصاري باشد.
 -2تنها یک سرمایهگذار پیشنهاد بدهد.
 -3تنها یک نفر در ارزیابی سرمایهگذار و یا ارزیابی ينی تایید شود.
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ماده  )6روشهاي واگذاري پروژه

روشهاي واگذاري پروژه بر اساس روشهاي شناخته شده از جمله ساخت ،بهرهبرداري و انتقال ( ،)BOTساخت ،بهرهبرداري ،پرداخت
اجاره به سرمایهپذیر و انتقال ( ،)BOLTساخت ،انتقال ،پرداخت اجاره به سرمایهگذار ( ،)BTLساخت ،مالكیت و بهرهبرداري (،)BOO
تجهیز و بازسازي ،مالكیت و بهرهبرداري ( ،)ROOبهرهبرداري و نگهداري ( ،)O&Mتجهیز و بازسازي ،بهرهبرداري و انتقال (،)ROT
واگذاري امتیاز ( )Concessionقابل انجام است.
تبصره :ارزش محاسبه شده براي پروژه مشمول واگذاري ،در روش مشاركت بعنوان سهم آورده سرمایهپذیر و بدون شراكت در سهام
شركت پروژه در نظر گريته میشود.
ماده  )7روشهاي ارزشگذاري پروژه

الف) روش ارزش يعلی خالص سرمایهگذاري ( :)NPVدر این روش ،هزینههاي سرمایهگذاري واقعی پروژه براساس زمان
وقوع با نرخ تنزیل بر مبناي سود اوراق مشاركت دولتی به ارزش حال تبدیل میگردد.
ب) روش ارزش جاري خالص :ارزش جاري خالص داراییهاي طرح برابر است با ارزش جاري كلیه داراییهاي ایجاد شده
براساس اسناد مثبته مالی پس از كسر كلیه بدهیها و دیون طرح.
در مورد طرحهایی كه به دلیل طوالنی شدن يرایند اجرا ،استهالک ،تعویض و جانشینی در آنها انجام شده است ،ارزش
جاري موجودي مواد ،مصالح ،تجهیزات و غیره و ارزشهاي جایگزینی ،موجودي كاالي در جریان ساخت براساس بهاي تمام
شده و كاالي ساخته شده براساس خالص ارزش بازیايتنی تعیین میشود.
ارزش جاري داراییها و بدهیهاي پولی معادل ارزش ديتري آنها طبق آخرین یورتهاي مالی حسابرسی شده طرح است.
چنانچه كارشناس قیمتگذاري براساس اسناد و مدارک و شواهد به دست آمده از یحت ارزش این اقالم اطمینان نسبی حایل
نماید ،نیازي به محاسبه مجدد ارزش جاري آنها نیست ،در غیر این یورت كارشناس براساس رسیدگیهایی كه انجام خواهد
داد ،نسبت به تعیین مانده هر یک از اقالم اقدام و مابهالتفاوت ارزشهاي ديتري و جاري را با توجه به موارد مندرج در بندهاي
زیر حسب مورد به ارزشهاي ديتري اضايه یا از آن كسر مینماید .اختالا بین تاریخ تعیین قیمت با تاریخ پایان آخرین سال
مالی حسابرسی طرح نباید بیش از شش ماه باشد.
وقوع هرگونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ آخرین سال مالی و تاریخ قیمتگذاري كه اثر قابل توجهی بر داراییها و
بدهیهاي طرح گذاشته است ،باید مورد توجه كارشناس قیمتگذاري قرار گیرد و كمکهاي بالعوض دریايتی یا اعطایی كه
طی دوره واقع شده است ،حسب مورد ،به قیمت ايزوده یا از آن كاسته میشود.
ج) تعیین قیمت جزئی :در شرایط خاص و در یورتی كه براي تعیین قیمت طبق روشهاي یاد شده به دلیل جزیی بودن
میزان یا ارزش ،اعمال روشهاي يوق ياقد توجیه اقتصادي باشد ،قیمت پایه به پیشنهاد كارشناس قیمتگذاري و تایید
باالترین مقام دستگاه اجرایی براساس ارزش اسمی یا ارزش خالص ديتري داراییها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر
تعیین میشود.
د) مالحظات خاص :كارشناس قیمتگذاري باید با اتكاء به دانش و مهارت خویش عواملی چون خدمات طرح ،يناوري مورد
استفاده ،مدیریت ،نیروي انسانی كارآمد ،بازار داخلی و بینالمللی محصوالت ،موقعیت طرح در مقایسه با رقباي تجاري اعم از
داخلی و خارجی ،تولیدات طرح در بازار را در قیمتگذاري لحاظ كند.
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تبصره  :1درآمد ناشی از يروش پروژه پس از واریز به خزانهداري كل و از محل ردیف خایی كه براي این منظور براي
دستگاه اجرایی مورد نظر پیشبینی میشود و نیز اعتبار ردیفهاي مربوط به طرحهاي تملک داراییسرمایهاي در قالب
تسهیالت و وجوه اداره شده شامل یارانه ،سود و كارمزد و كمک و سایر روشهاي تأمین مالی به سایر طرحهاي تملک
داراییسرمایهاي و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موايقتنامه با سازمان قابل اختصاص است.
تبصره :2بر اساس ماده (« )6قانون ريع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی كشور» ،بدهیهاي دستگاه اجرایی به
پروژه ،به دولت منتقل میشود.
تبصره  :3در یورتی كه قیمتهاي پیشنهادي سرمایهگذاران كمتر از قیمت پایه تعیین شده باشد ،كارگروه واگذاري
می تواند در مرحله اول تا بیست درید و در مرحله دوم بر حسب وضعیت پروژه تا پنجاه درید در مناطق عمومی و تا هشتاد
درید در مناطق محروم ،تخفیف در قیمت پایه منظور نماید.
تبصره  :4كارگروه واگذاري میتواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آییننامه اجرایی نظام اقساطی واگذاري و
نحوه دریايت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع مصوبه شماره  63/2/206329/107947مورخ  1387/12/18شوراي عالی
اجراي سیاستهاي كلی ایل ( )44قانون اساسی ،بعد از تعیین سرمایهگذار منتخب اقدام نماید .براي این منظور میبایست
قبل از شروع يرآیند واگذاري ،امكان تقسیط تعهدات متقاضیان در آگهی واگذاري اعالم گردد.
ماده  )8تأمين مالي دوره ساخت قراردادهاي واگذاري

الف) در دوره ساخت پروژه هیچگونه اعتباري از منابع و بودجه كل كشور بغیر از اعتبار مورد نیاز براي تأمین زمین و
پیشپرداخت خرید محصول حسب مورد ،از طرا سرمایهپذیر به سرمایهگذار پرداخت نخواهد شد.
ب) استفاده از ظريیتهاي ماده (« )24قانون ريع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی كشور» جهت يروش داراییها
و اخذ تسهیالت از بانکهاي دولتی براي سایر طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي در این دستورالعمل امكانپذیر است.
ج) بانک مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهیه ساز و كار پیادهسازي اوراق بدهی بلندمدت (باالي
 10سال) پروژه اقدام نمایند.
د) سازمان بورس موظف است سازوكار یندوق پروژه و ورود سهام شركت پروژه در بورس طرحهاي تملک داراییهاي
سرمایه اي را جهت تامین مالی قراردادهاي واگذاري پروژه تدوین نماید و سهام آن را عرضه عمومی نماید؛ سهام مذكور توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی خریداري شده و این ايراد بعنوان سهامداران شركت پروژه خواهند بود.
تبصره :عدم تحقق تأمین تسهیالت ذكر شده در بندهاي این ماده از طرا سرمایهپذیر ،مانعی بر تأمین مالی پروژه از طرا
سرمایهگذار تلقی نشده و سرمایهگذار موظف است نسبت به تأمین مالی دوره ساخت پروژه اقدام نماید.
ماده  )9تأمين مالي فروش محصول پروژه

الف) در راستاي توجیهپذیري پروژه با پیشنهاد سرمایهپذیر و تأیید سازمان ،منابع مالی پایدار و مطمئن در دوره بهرهبرداري
براي پرداخت به سرمایهگذار پیشبینی میشود .سرمایهپذیر موظف است با محاسبه بهاي تمام شده در بخش عمومی و
ارزش خالص يعلی پرداختی به سرمایهگذار ،نسبت به تعیین میزان و نرخ واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام نماید.
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تبصره  :1در پروژههایی كه هزینه محصول مستقیماً توسط استفاده كننده نهایی به سرمایهگذار پرداخت میشود ،سرمایهپذیر
میتواند حداقل معینی از میزان تقاضاي محصول پروژه را تضمین نماید و یا جهت توجیهپذیري (مطابق ماده  12قانون ريع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی كشور) بخشی از قیمت تمام شده محصول را به سرمایهگذار پرداخت نماید.
ب) براي پیشبینی منابع خرید محصول پروژه ،دو مكانیزم عملیاتی به شرح زیر قابل استفاده است:
 -1دریايت بهاي محصول پروژه از كاربران نهایی توسط سرمایهگذار در طرحهاي خودگردان
 -2در نظر گريتن ردیف مالی مستقل در قانون بودجه سنواتی جهت طرحهاي غیرخودگردان (با اولویت تخصیص)
تبصره  :2در یورت عدم تحقق منابع مالی پیشبینی شده در این مكانیزمها ،سازمان سازوكار ایجاد یندوق مالی تضامین
مشاركت عمومی  -غیردولتی (با رعایت يرآیند قانونی تأسیس یندوق) را يراهم میآورد.
ماده  )10مشوقهاي قراردادهاي واگذاري

در راستاي تسهیل امور واگذاري پروژه ،سرمایهپذیر میتواند مجوزها و مشوقهاي ذیل را به سرمایهگذار و یا شركت پروژه
ارائه نماید .این مشوقها تنها در یورتی براي سرمایهپذیر تعهدآور است كه در مفاد قرارداد واگذاري پروژه پیشبینی شده و
سازوكار آن مشخص باشد.
 -1ارائه تضمین خرید محصول بخشی از ظريیت یا كل ظريیت تولید
-2

اجازه توثیق پروژه و قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیالت از بانکها و یندوق توسعه ملی

-3

حمایت از یدور مجوز یادرات محصول

-4

ارائه كمکهاي ينی و یا در اختیار قرار دادن زیرساختهاي بخش عمومی

-5

تعدیل نرخ خرید محصول براساس شاخص بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران

 -6تضمین پرداخت مابه التفاوت قیمت محصول در یورتی كه بهاي يروش محصول كمتر از قیمتت خریتد تضتمینی یتا
قیمت تمام شده باشد.

-7

امكان يروش گواهی ظريیت تولید در بازارهاي مالی توسط سرمایهگذار

-8

امكان استفاده از درآمد حایل از يروش گواهی انتشار عدم آالیندههاي زیست محیطی

 -9همكاري و تسهیل در یدور مجوز احداث و بهرهبرداري از تأسیسات جانبی اقتصتادي در پتروژه حستب متورد بتا حفت
كاربري ایلی پروژه
 -10تعهدات سرمایهپذیر شامل پیشپرداختها و پرداخت هاي آتی قرارداد از طریق گشایش اعتبار اسنادي و مقتدم بتر ستایر
پرداخت هاي دستگاه اجرایی از محل پیشبینی اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهاي مصوب مربتوط در قتوانین بودجته
سنواتی ،تأمین و پرداخت میگردد.
 -11واگذاري امتیازات ،حقوق ،مستحدثات ،منايع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث كه یالحیت آن توسط سرمایهپذیر تأیید
شده است.
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 -12كمک به دریايت ياینانس خارجی و تسهیالت بانکهاي توسعهاي مانند بانک جهانی ،بانک توسعه اسالمی ،بانک اكو و
سایر نهادهاي مالی بینالمللی
 -13دستگاه اجرایی میتواند معادل اعتبار اختصاص یايته به طرح در سال جاري را ،بر اساس قانون بودجه و در سقف
تخصیص اعتبار به عنوان تسهیالت اعتباري با در نظر گريتن دوره ساخت و بهرهبرداري از پروژه حداكثر در سقف ده سال
با نرخ سود مشاركت رشته مذكور در بانکهاي تجاري و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعالمی شوراي پول و اعتبار ،از
طریق بانک عامل در اختیار سرمایهگذار قرار دهد.
ماده  )11تضامين قراردادهاي واگذاري

تضامین طريین قراردادهاي واگذاري در چارچوب موايقتنامه قرارداد ابالغی و راهنماي مرتبط سازمان و حسب مورد
هر قرارداد تعیین میشود.
ماده  )12نهاد تنظيم مقررات بخشي

در راستاي ماده ( )59قانون اجراي سیاستهاي كلی ایل ( )44قانون اساسی ،و به منظور سیاستگذاري،
قیمتگذاري ،نظارت ،اجراي تعهدات سرمایهگذار و سرمایهپذیر ،مقررات زدایی و يرآیند كارشناسی و حل اختالا در قراردادهاي
واگذاري ،سازمان با همكاري دستگاه اجرایی و شوراي رقابت نسبت به ایجاد نهادهاي تنظیم مقررات در بخشهاي تخصصی
متشكل از نمایندگان بخش عمومی و غیردولتی اقدام مینماید.
ماده  )13دستورالعملها ،راهنماها و كاربرگها

سازمان موظف است نسبت به تهیه و ابالغ دستورالعملها ،راهنماها و كاربرگهاي همسان الزم و ارائه راهكارهاي
اجرایی و تبیین قوانین و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمایهپذیر و سرمایهگذار اقدام نموده و ساز و كار الزم را جهت آموزش
دستگاههاي سرمایهپذیر يراهم آورد.
ماده )14

این دستورالعمل در  14ماده و  22تبصره به تایید شوراي اقتصاد رسید.

رونوشت :
 .رییس محترم مجلس شوراي اسالمی ت معاون اول محترم رییسجمهور ت ديتر رئیسجمهور ت اعضاي محترم شوراي اقتصاد -معاون محترم
حقوقی رییس جمهور ت معاون محترم امور مجلس رییس جمهور ت ديتر بازرسی ویژه رییسجمهور ت دیوان محاسبات كشور ت اداره كل قوانین و
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معاون رئیس جمهور
و
رئیس سازمان

ریاست جمهوری

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور

شماره انهم :

142600

اترخی انهم :

1394/07/04

ویپست :

ندارد

مقررات كشورت سازمان بازرسی كل كشور ت ادارهكل قوانین مجلس شوراي اسالمی ت استانداريها ت تمام معاونتهاي سازمان مدیریت و برنامهریزي
كشور
جناب آقاي مهندس یدرنوري مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل
جناب آقاي امانی همدانی رئیس محترم امور ینعت و معدن
جناب آقاي محمدخان رییس محترم امور تلفیق بودجه
جناب آقاي دكتر پورمحمدي معاون محترم توسعه امور تولیدي
جناب آقاي مهندس مصطفوي رییس محترم امور نظام ينی و اجرائی
جناب آقاي مهندس داودي رییس محترم امور انرژي
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 يناوري اطالعات
جناب آقاي مهندس متقی رئیس محترم دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک كشور
جناب آقاي دكتر پورایغري رئیس محترم امور رياه اجتماعی
جناب آقاي نوري رییس محترم امور عمومی و قضایی
جناب آقاي دكتر الهیار تركمن رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و ينی حريه اي
جناب آقاي دكتر گرائی نژاد رییس محترم امور آموزش عالی
جناب آقاي دكتر معصومی راد رئیس محترم امور يرهنگ،گردشگري و ورزش
جناب آقاي دكتر قره یاضی رئیس محترم امور تحقیقات و يناوري
جناب آقاي دكتر خالصی رئیس محترم دبیرخانه شوراي اقتصاد
سركار خانم خانلوساوجبالغی رئیس محترم امور بازرگانی و خدمات مالی
جناب آقاي رستمی رئیس محترم امور بنگاه ها ،شوراها و توسعه مشاركت هاي مردمی
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