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ی ه  عا       
  هاي اجرایی کلیه دستگاه

  

  
) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 27به استناد ماده ( 2/6/1394شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 

اي   هاي سرمایه هاي تملک دارایی مجلس شوراي اسالمی، دستورالعمل شرایط واگذاري طرح 1393) مصوب 2مالی دولت (

 ، به بخش غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:برداري تمام، تکمیل شده و آماده بهره یمهجدید، ن

  ) تعاریف1ماده 

اي در راسـتاي هـدف اصـلی     هاي سـرمایه  هاي تملک دارایی برداري طرحتمام، آماده بهره هاي جدید، نیمه پروژه: پروژه - 1
  ژه درون یک طرح قرار دارد.طرح بصورت مستقل یا وابسته است و در قالب یک یا چند پرو

 باشد. ) قانون برگزاري مناقصات می1ماده (» ب«هاي موضوع بند  دستگاه اجرایی: منظور دستگاه - 2

اي طبق قوانین و مقررات مربوط  بردار: دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح تملک دارایی سرمایه دستگاه بهره - 3
 گردد. موظف به بهره برداري و نگهداري از آن می

) قـانون برگـزاري مناقصـات کـه طبـق مقـررات،       1ماده (» ب«هاي موضوع بند  دستگاه مرکزي: واحد مرکزي دستگاه - 4
 وظیفه راهبري واحدهاي تابع را برعهده دارند. 

 ریزي کشور  سازمان: سازمان مدیریت و برنامه - 5

اي و امضـا کننـده قـرارداد واگـذاري      رمایههـاي سـ   هاي تملک دارایی پذیر: به دستگاه اجرایی واگذار کننده طرح سرمایه - 6
 شود. اطالق می

گذار: به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی اعم از داخلی، خارجی و یا ترکیبی از داخلی و خارجی که بصـورت   سرمایه - 7
  گردد. پذیر است، اطالق میانفرادي یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد واگذاري با سرمایه

  کند.گذار براي انجام پروژه در صورت لزوم تأسیس میکه سرمایه شرکت پروژه: شرکتی - 8

اي: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعـات تـوجیهی، فنـی،     هاي سرمایه طرح تملک دارایی - 9
 شود و طی مدت معین و با اعتبار معین براي تحقق بخشـیدن بـه   اقتصادي یا اجتماعی توسط دستگاه اجرایی انجام می

هاي غیرثابـت وابسـته در دوره مطالعـه و     گذاري ثابت شامل هزینه هاي برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه هدف
شود و به سـه نـوع    هاي آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و تمام یا قسمتی از هزینه می یا مطالعات اجرااجرا 

 شود. انتفاعی، غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می
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ها و سود  گذار بوده و عواید ناشی از پروژه، هزینه هایی که داراي توجیه مالی براي سرمایه هاي خودگردان: پروژه طرح -10
  دهد. گذار را پوشش می مورد نظر سرمایه

  

هایی که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید محصول، تضمین حداقل تقاضا  هاي غیرخودگردان: پروژه طرح -11
 گذار نیست. ها) داراي توجیه مالی براي سرمایه و سایر مشوق

گذار مورد تأیید قرار گرفتـه و   فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات متقاضیانی که در ارزیابی صالحیت سرمایه -12
 شود. جهت ارائه پیشنهاد مالی از آنها دعوت می

گـذار   قـد شـده تـا در چهـارچوب آن سـرمایه     گـذار منع  پذیر و سرمایه قرارداد واگذاري: قراردادي است که بین سرمایه -13
گـذاري، طراحـی، سـاخت، تـدارکات،      مسئولیت توأم انجام فعالیت (یک یـا ترکیبـی از مـوارد) امـور مـدیریت، سـرمایه      

برداري و تعمیر و نگهداري را به عهده بگیرد. قراردادهاي اجاره طرح، خرید درازمدت و یـا پـیش خریـد محصـول      بهره
 باشند. آب و انرژي و یا سایر قراردادهاي شناخته شده از انواع این قراردادها میطرح، بهبود کارایی 

هاي مندرج در این دستورالعمل براسـاس اسـناد    بر مبناي روش گذاري کارشناس قیمتقیمت پایه: قیمتی که توسط  -14
 گیرد. کرد طرح یا پروژه محاسبه شده و توسط کارگروه واگذاري مورد تأیید قرار می هزینه

گذاري: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده قیمت پایه پـروژه قابـل واگـذاري شـامل کارشـناس       کارشناس قیمت -15
 اي به انتخاب کارگروه واگذاري رسمی یا هیأت کارشناسی متناسب در حدود صالحیت حرفه

پروژه در سازمان  گیري، راهبري و نظارت در مورد واگذاري کارگروه ساماندهی: کارگروهی است که به منظور تصمیم -16
قانون برنامه پنج ساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران       215تشکیل شده و اعضاي آن متناظر کمیسیون ماده 

  باشد. می

گیري، راهبري و نظـارت در مـورد واگـذاري پـروژه      کارگروه ساماندهی استان: کارگروهی است که به منظور تصمیم -17
گـردد. اعضـاي کـارگروه شـامل      شود) در سازمان استانی تشکیل می استانی تأمین میاستانی (که منابع آنها از اعتبارات 

ریزي استانی (دبیر)، رییس سازمان امور اقتصـادي و دارایـی اسـتان و     استاندار (رئیس)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه
  باشد. می  هاي اجرایی ذیربط (حسب مورد) رییس یا مدیر کل دستگاه

ربـط،   کارگروهی که در دستگاه مرکزي به ریاست باالترین مقام آن دستگاه و عضویت معـاون ذي  کارگروه واگذاري: -18
ریزي استان، نماینده وزارت دادگسـتري و یـک    نماینده وزارت امور اقتصادي و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه

بر انجام مراحل واگذاري پروژه تشکیل  نظر به تشخیص رییس دستگاه مرکزي و به منظور نظارت نفر کارشناس صاحب
 گردد. می

کارگروه واگذاري استان: کارگروهی که در دستگاه اجرایی استانی به ریاست باالترین مقام آن دستگاه و عضویت مدیران  -19
ریزي  هاستانی ذیربط شامل نماینده استاندار، نماینده سازمان امور اقتصادي و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنام

شود)  استان و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه استانی (که منابع آنها از اعتبارات استانی تأمین می
 گردد. تشکیل می
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کـار   هاي فنی، اقتصادي، مالی و قراردادي و سـازو  گزارش تصمیم به واگذاري: گزارش ارزیابی است که در آن شاخص -20
شـود. در صـورتی کـه دسـتگاه      ژه مورد بررسی قرار گرفته و توسط دسـتگاه اجرایـی تهیـه مـی    پیشنهادي براي واگذاري پرو 

 شود. بردار تهیه می بردار با دستگاه اجرایی (که مجري پروژه است) متفاوت باشد، این گزارش توسط دستگاه بهره بهره

 ري) ساز و کار اجرایی واگذاري پروژه در دستگاه اجرایی و کارگروه واگذا2ماده 

  نماید. هاي پیشنهادي خود را به کارگروه واگذاري ارسال می الف) دستگاه اجرایی گزارش تصمیم به واگذاري براي پروژه
ب) کارگروه واگذاري نسبت به بررسی و تأیید گزارش تصمیم به واگذاري اقدام نموده و در صورت تأیید براي اعالم نظر   

  نماید. به کارگروه ساماندهی ارسال می
روز کاري بعد از تصویب گزارش تصمیم به واگذاري پروژه توسط  10ج) دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت    

) این دستورالعمل و انتشار آگهی فراخوان 4گذار مطابق ماده ( کارگروه ساماندهی، نسبت به شروع فرآیند انتخاب سرمایه
  عمومی اقدام نماید.

مهرماه هر سال، جهت درج در الیحه 30هاي مشمول واگذاري را تا  لیست پروژه : کارگروه واگذاري مکلف است1تبصره
  بودجه سنواتی به کارگروه ساماندهی ارسال نماید.

هاي یک طرح مستقل هستند،  هاي غیروابسته که از لحاظ کاربري و اجرایی نسبت به دیگر پروژه : در پروژه2تبصره
هاي وابسته واگذاري پروژه به تنهایی با مجوز کارگروه ساماندهی  د و در پروژهباش ها بطور مستقل مجاز می واگذاري پروژه
  بالمانع است.

ها  : کارگروه واگذاري موظف است هر چهار ماه یکبار، گزارش عملکرد در خصوص پیشرفت فرآیند واگذاري پروژه3تبصره
  را به کارگروه ساماندهی ارسال نماید.

هاي قابل واگذاري در قانون بودجه سنواتی تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاري،  پروژه لیستها در  : قرارگرفتن پروژه4تبصره
 کند. ربط ایجاد نمی ي گونه تغییري را در روند تخصیص اعتبارات از سوي سازمان و دستگاه اجرایی ذ هیچ

هاي اقتصادي و فنی  گذاري و کمک مایهگذار خارجی، اخذ موافقت اولیه از سازمان سر : در موارد استفاده از سرمایه5تبصره 
  توسط دستگاه اجرایی ضروري است.

نامه تواند از چارچوب موافقت پذیر می: در صورت عدم وجود چارچوب قراردادي مصوب در دستگاه اجرایی، سرمایه6تبصره 
بعنوان راهنما  و اصالحات بعدي آن،26/12/1393مورخ  172804خصوصی ابالغی سازمان به شماره  -مشارکت عمومی

  جهت تدوین متن قرارداد استفاده نماید.
هاي استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات کارگروه  : وظایف و اختیارات کارگروه واگذاري استان در رابطه با پروژه7تبصره  

  واگذاري است.
  

  

 کار اجرایی واگذاري پروژه در سازمان و کارگروه ساماندهیو) ساز3ماده 

اندازي فرآیند  گروه ساماندهی وظیفه هماهنگی، پشتیبانی، راهبري و نظارت در مراحل واگذاري پروژه شامل راهالف) کار
برداري، تجمیع اطالعات، تسهیل اخذ مجوزها و  هاي جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداري پروژه گذاري، ساخت و بهره سرمایه
  پذیر مطابق فرآیند این دستورالعمل، را برعهده دارد. ها، اطمینان از پرداخت تعهدات سرمایه تضمین
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  ب) وظایف کارگروه ساماندهی به شرح زیر است:
  روز کاري 20بررسی گزارش تصمیم به واگذاري و اعالم نظر ظرف مدت  -١

 هاي مرکزي به هیأت دولت ها به تفکیک دستگاه ارائه گزارش پیشرفت واگذاري پروژه -٢

 در الیحه بودجه سنواتیهاي مشمول واگذاري  درج پروژه -٣

بینی شده، پیشنهادات ارائه شده کارگروه  هاي پیش : در صورت عدم اعالم نظر کارگروه ساماندهی ظرف مدت1تبصره
 گردد. واگذاري به منزله تأیید تلقی می

برداري قابل  تمام یا آماده بهره هاي نیمه تواند رأساً نسبت به تعیین پروژه : کارگروه ساماندهی حسب مورد می2تبصره
واگذاري اقدام نموده و در صورت دارا بودن شرایط واگذاري، دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به تهیه گزارش فنی، مالی و 

 اقتصادي اقدام نماید.
هاي استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات  : وظایف و اختیارات کارگروه ساماندهی استان در رابطه با پروژه3تبصره 

 ه ساماندهی است.کارگرو

  گذار و ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد) گذار (ارزیابی صالحیت سرمایه ) فرآیند انتخاب سرمایه4ماده 

  پذیرد: گذار باید در یک فرآیند رقابتی و به ترتیب ذیل صورت می انتخاب سرمایه
توسط کمیته فنی بازرگانی و براساس  گذار متناسب با هر پروژه الف) بررسی صالحیت و اهلیت مالی، فنی و عمومی سرمایه

 شود: راهنماي ارائه شده توسط سازمان بشرح ذیل انجام می
هاي کثیراالنتشار و  گذار براي هر پروژه حداقل دو نوبت در روزنامه انتشار آگهی شناسایی و ارزیابی صالحیت سرمایه .1

 رسانی جامع معامالت بخش عمومی پایگاه اطالع

 گذار و اسناد فنی پروژه به متقاضیان صالحیت سرمایهتحویل اسناد ارزیابی  .2

 بازدید از سایت پروژه و برگزاري جلسه پرسش و پاسخ و تشریح اسناد در صورت لزوم .3

 گذار  ارزیابی صالحیت سرمایه .4

 ارزیابی اولیه پیشنهادهاي فنی .5

 این ماده در صورت لزوم» الف«د ) بن4تشکیل جلسه بررسی پیشنهادهاي فنی با دعوت از متقاضیان تأیید شده در جزء ( .6

 ها و یا جایگزینی پیشنهادهاي فنی توسط متقاضیان در مهلت مقرر در صورت لزوم رفع نقص و تکمیل استعالم .7

گذاران و ارزیابی فنی به کمیسیون  تأیید و یا رد متقاضیان، تهیه فهرست کوتاه و ارائه گزارش ارزیابی صالحیت سرمایه .8
 معامالت

گذار توسط کمیته فنی بازرگانی و تصویب آن توسط کمیسیون معامالت در چارچوب ذیل صورت  شنهاد مالی سرمایهپیب) ارزیابی 
 پذیرد: می
  این ماده» الف«ارسال دعوتنامه و دریافت پیشنهادهاي مالی از متقاضیان تأیید شده در ارزیابی بند  - ١

 ترین پیشنهاد بارزیابی پیشنهادهاي مالی و مذاکره رقابتی براي انتخاب مناس - ٢
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پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت  گذار برنده مناقصه براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایه تعیین سرمایه - ٣
 شود. گذار انجام می پروژه یا سرمایه

انجام پذیر تا پایان مدت قرارداد  گذار برنده مزایده براساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی سرمایه تعیین سرمایه - ٤
 شود. می

هاي مالی  هایی که خرید و فروش بصورت توأم است (از جمله چارچوب بیع متقابل)، براساس توابع متغیر و مدل پروژه - ٥
 گیرند. پذیر داشته باشد مورد ارزیابی قرار می ترین پیشنهاد مالی را براي سرمایه که در شرایط رقابتی مناسب

 این ماده را در یک مرحله انجام دهد.» ب«و » الف«ارزیابی در بند تواند مراحل پذیر می: سرمایه1تبصره 
پذیر ضروري است با پذیر ارائه شود، سرمایهگذار به سرمایه: در صورتی که پیشنهاد پروژه جدید از طرف سرمایه2تبصره 

دستورالعمل، پروژه مورد نظر  بررسی و در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزهاي الزم، از طریق فرآیندهاي اشاره شده در این
  گذار به فراخوان عمومی گذارد. را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمایه

اعالم آمادگی و هاي دولتی پس از تصویب در مجمع خود و در صورت تأیید توسط سازمان، مجاز به : شرکت3تبصره      
  ارائه پیشنهاد هستند.

گذار، مطالعه جامعی براي شناسایی، ارزیابی کیفی و کمی، تخصیص و  ع فرآیند انتخاب سرمایهقبل از شرو :4تبصره      
هاي هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ریسک  هاي مختلف بر اساس شرایط و ویژگی هاي پاسخ ریسک استراتژي
شود. این  پذیر انجام می سط سرمایهگذار و شخص ثالث) تو پذیر و سرمایهگذار، مشترك بین سرمایه پذیر، سرمایه(سرمایه

رود  ها و وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادي بکار می گذار، مسئولیت اطالعات در زمان انتخاب سرمایه
  گیرد. هاي اسناد واگذاري پروژه مورد استفاده قرار می و بعنوان یکی از پیوست

  

 گذار رمایه) جایگاه مذاکره در انتخاب س5ماده 

وري مالی  الف) مذاکره رقابتی در ارزیابی فنی و مالی صرفاً در صورتی که موجب کاهش بهاي محصول پروژه یا افزایش بهره
  گیرد: پذیر است و در موارد ذیل صورت می پذیر گردد امکان براي سرمایه

پذیر و ارائه  توسط سرمایهمذاکره رقابتی در خصوص پیشنهادهاي فنی و اصالح و یا تغییر مشخصات پروژه  -١
  گذاران. پیشنهادهاي جایگزین توسط سرمایه

مذاکره رقابتی در خصوص پیشنهادهاي مالی مشروط بر آنکه منجر به کاهش بهاي محصول پروژه یا افزایش  -٢
  پذیر باشد.  گذار در جهت صرفه و صالح سرمایه وري مالی و بطور کلی تغییر پیشنهاد مالی سرمایه بهره

  پس از تأیید کارگروه واگذاري در شرایط ذیل مجاز است: کره بدون فرآیند رقابتی صرفاً ب) مذا
  گذار شامل حق ثبت اختراع و یا حق انحصاري باشد. در صورتی که پیشنهاد سرمایه -١

 گذار پیشنهاد بدهد. تنها یک سرمایه -٢

  گذار و یا ارزیابی فنی تایید شود. تنها یک نفر در ارزیابی سرمایه -٣
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  هاي واگذاري پروژه ) روش6ماده 

برداري، پرداخت  ساخت، بهره ،)BOT( برداري و انتقال هاي شناخته شده از جمله ساخت، بهره هاي واگذاري پروژه بر اساس روش روش
)، BOO( برداري ساخت، مالکیت و بهره  ،)BTL( گذار اخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایهس ،)BOLT( پذیر و انتقال اجاره به سرمایه

)، ROT( برداري و انتقال )، تجهیز و بازسازي، بهرهO&M( برداري و نگهداري )، بهرهROO( برداري تجهیز و بازسازي، مالکیت و بهره
  ) قابل انجام است.Concession( واگذاري امتیاز

پذیر و بدون شراکت در سهام هتبصره: ارزش محاسبه شده براي پروژه مشمول واگذاري، در روش مشارکت بعنوان سهم آورده سرمای
  شود. شرکت پروژه در نظر گرفته می

  گذاري پروژه هاي ارزش ) روش7ماده 

گذاري واقعی پروژه براساس زمان  هاي سرمایه ): در این روش، هزینهNPVگذاري ( الف) روش ارزش فعلی خالص سرمایه
  گردد. ل تبدیل میوقوع با نرخ تنزیل بر مبناي سود اوراق مشارکت دولتی به ارزش حا

هاي ایجاد شده  هاي طرح برابر است با ارزش جاري کلیه دارایی ب) روش ارزش جاري خالص: ارزش جاري خالص دارایی      
  ها و دیون طرح. براساس اسناد مثبته مالی پس از کسر کلیه بدهی

  

نشینی در آنها انجام شده است، ارزش هایی که به دلیل طوالنی شدن فرایند اجرا، استهالك، تعویض و جا در مورد طرح
هاي جایگزینی، موجودي کاالي در جریان ساخت براساس بهاي تمام  جاري موجودي مواد، مصالح، تجهیزات و غیره و ارزش

 شود. شده و کاالي ساخته شده براساس خالص ارزش بازیافتنی تعیین می
هاي مالی حسابرسی شده طرح است.  نها طبق آخرین صورتهاي پولی معادل ارزش دفتري آ ها و بدهی ارزش جاري دارایی

گذاري براساس اسناد و مدارك و شواهد به دست آمده از صحت ارزش این اقالم اطمینان نسبی حاصل  چنانچه کارشناس قیمت
خواهد  هایی که انجام نماید، نیازي به محاسبه مجدد ارزش جاري آنها نیست، در غیر این صورت کارشناس براساس رسیدگی

هاي دفتري و جاري را با توجه به موارد مندرج در بندهاي  التفاوت ارزش داد، نسبت به تعیین مانده هر یک از اقالم اقدام و مابه
نماید. اختالف بین تاریخ تعیین قیمت با تاریخ پایان آخرین سال  هاي دفتري اضافه یا از آن کسر می زیر حسب مورد به ارزش

  نباید بیش از شش ماه باشد.مالی حسابرسی طرح 
ها و  گذاري که اثر قابل توجهی بر دارایی وقوع هرگونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ آخرین سال مالی و تاریخ قیمت

هاي بالعوض دریافتی یا اعطایی که  گذاري قرار گیرد و کمک هاي طرح گذاشته است، باید مورد توجه کارشناس قیمت بدهی
  شود. ده است، حسب مورد، به قیمت افزوده یا از آن کاسته میطی دوره واقع ش

هاي یاد شده به دلیل جزیی  بودن  ج) تعیین قیمت جزئی: در شرایط خاص و در صورتی که براي تعیین قیمت طبق روش
و تایید گذاري  هاي فوق فاقد توجیه اقتصادي باشد، قیمت پایه به پیشنهاد کارشناس قیمت میزان یا ارزش، اعمال روش

ها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر  باالترین مقام دستگاه اجرایی براساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتري دارایی
  شود. تعیین می

گذاري باید با اتکاء به دانش و مهارت خویش عواملی چون خدمات طرح، فناوري مورد  د) مالحظات خاص: کارشناس قیمت
المللی محصوالت، موقعیت طرح در مقایسه با رقباي تجاري اعم از  ي انسانی کارآمد، بازار داخلی و بیناستفاده، مدیریت، نیرو

  گذاري لحاظ کند. داخلی و خارجی، تولیدات طرح در بازار را در قیمت
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براي  داري کل و از محل ردیف خاصی که براي این منظور : درآمد ناشی از فروش پروژه پس از واریز به خزانه1تبصره 
اي در قالب  سرمایه هاي تملک دارایی هاي مربوط به طرح شود و نیز اعتبار ردیف بینی می دستگاه اجرایی مورد نظر پیش

هاي تملک  هاي تأمین مالی به سایر طرح تسهیالت و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و کمک و سایر روش
  ودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است.اي و یا تبدیل به احسن نم سرمایه دارایی

هاي دستگاه اجرایی به  ، بدهی»پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت) «6: بر اساس ماده (2تبصره
  شود. پروژه، به دولت منتقل می

گذاران کمتر از قیمت پایه تعیین شده باشد، کارگروه واگذاري  یههاي پیشنهادي سرما : در صورتی که قیمت3تبصره 
تواند در مرحله اول تا بیست درصد و در مرحله دوم بر حسب وضعیت پروژه تا پنجاه درصد در مناطق عمومی و تا هشتاد  می

  درصد در مناطق محروم، تخفیف در قیمت پایه منظور نماید.
  

نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاري و  د نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آیینتوان کارگروه واگذاري می  :4تبصره 
شوراي عالی  18/12/1387مورخ  107947/206329/2/63نحوه دریافت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع مصوبه شماره 

بایست  م نماید. براي این منظور میگذار منتخب اقدا ) قانون اساسی، بعد از تعیین سرمایه44هاي کلی اصل ( اجراي سیاست
 قبل از شروع فرآیند واگذاري، امکان تقسیط تعهدات متقاضیان در آگهی واگذاري اعالم گردد.

  ) تأمین مالی دوره ساخت قراردادهاي واگذاري8ماده 

راي تأمین زمین و الف) در دوره ساخت پروژه هیچگونه اعتباري از منابع و بودجه کل کشور بغیر از اعتبار مورد نیاز ب
  گذار پرداخت نخواهد شد. پذیر به سرمایهپرداخت خرید محصول حسب مورد، از طرف سرمایه پیش

ها  جهت فروش دارایی» پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت) «24هاي ماده ( ب) استفاده از ظرفیت
  اي در این دستورالعمل امکانپذیر است. هاي سرمایه هاي تملک دارایی رحهاي دولتی براي سایر ط و اخذ تسهیالت از بانک

سازي اوراق بدهی بلندمدت (باالي  ج) بانک مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهیه ساز و کار پیاده
  سال) پروژه اقدام نمایند. 10

هاي هاي تملک داراییم شرکت پروژه در بورس طرحد) سازمان بورس موظف است سازوکار صندوق پروژه و ورود سها
اي را جهت تامین مالی قراردادهاي واگذاري پروژه تدوین نماید و سهام آن را عرضه عمومی نماید؛ سهام مذکور توسط سرمایه

  اشخاص حقیقی و حقوقی خریداري شده و این افراد بعنوان سهامداران شرکت پروژه خواهند بود.
پذیر، مانعی بر تأمین مالی پروژه از طرف  تأمین تسهیالت ذکر شده در بندهاي این ماده از طرف سرمایه تبصره: عدم تحقق

  گذار موظف است نسبت به تأمین مالی دوره ساخت پروژه اقدام نماید. گذار تلقی نشده و سرمایه سرمایه

  ) تأمین مالی فروش محصول پروژه9ماده 

برداري  پذیر و تأیید سازمان، منابع مالی پایدار و مطمئن در دوره بهره با پیشنهاد سرمایه پذیري پروژه الف) در راستاي توجیه
پذیر موظف است با محاسبه بهاي تمام شده در بخش عمومی  و  شود. سرمایه بینی می گذار پیش براي پرداخت به سرمایه

  واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام نماید.گذار، نسبت به تعیین میزان و نرخ  ارزش خالص فعلی پرداختی به سرمایه
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پذیر  شود، سرمایه گذار پرداخت می هایی که هزینه محصول مستقیماً توسط استفاده کننده نهایی به سرمایه : در پروژه1تبصره 
قانون رفع  12پذیري (مطابق ماده  تواند حداقل معینی از میزان تقاضاي محصول پروژه را تضمین نماید و یا جهت توجیه می

  گذار پرداخت نماید. پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور) بخشی از قیمت تمام شده محصول را به سرمایه موانع تولید رقابت

  

 بینی منابع خرید محصول پروژه، دو مکانیزم عملیاتی به شرح زیر قابل استفاده است: ب) براي پیش
  هاي خودگردان گذار در طرح مایهدریافت بهاي محصول پروژه از کاربران نهایی توسط سر -١

  هاي غیرخودگردان (با اولویت تخصیص) در نظر گرفتن ردیف مالی مستقل در قانون بودجه سنواتی جهت طرح -٢

ها، سازمان سازوکار ایجاد صندوق مالی تضامین  بینی شده در این مکانیزم : در صورت عدم تحقق منابع مالی پیش2تبصره 
  آورد. با رعایت فرآیند قانونی تأسیس صندوق) را فراهم میغیردولتی ( -مشارکت عمومی 

 هاي قراردادهاي واگذاري ) مشوق10ماده 

گذار و یا شرکت پروژه  هاي ذیل را به سرمایه تواند مجوزها و مشوق پذیر می در راستاي تسهیل امور واگذاري پروژه، سرمایه
بینی شده و  ذیر تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاري پروژه پیشپ ها تنها در صورتی براي سرمایه ارائه نماید. این مشوق

  سازوکار آن مشخص باشد.
  ارائه تضمین خرید محصول بخشی از ظرفیت یا کل ظرفیت تولید - 1

  ها و صندوق توسعه ملی اجازه توثیق پروژه و قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیالت از بانک - 2

  صادرات محصولحمایت از صدور مجوز  - 3

  هاي بخش عمومی هاي فنی و یا در اختیار قرار دادن زیرساخت ارائه کمک - 4

  تعدیل نرخ خرید محصول براساس شاخص بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران - 5

التفاوت قیمت محصول در صورتی که بهاي فروش محصول کمتر از قیمـت خریـد تضـمینی یـا      تضمین پرداخت مابه - 6
  قیمت تمام شده باشد.

  گذار  مکان فروش گواهی ظرفیت تولید در بازارهاي مالی توسط سرمایها -7

 هاي زیست محیطی امکان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهی انتشار عدم آالینده -8

برداري از تأسیسات جانبی اقتصـادي در پـروژه حسـب مـورد بـا حفـظ        همکاري و تسهیل در صدور مجوز احداث و بهره - 9
  کاربري اصلی پروژه

هاي آتی قرارداد از طریق گشایش اعتبار اسـنادي و مقـدم بـر سـایر      ها و پرداخت پرداخت پذیر شامل پیش عهدات سرمایهت -10
هاي مصـوب مربـوط در قـوانین بودجـه      ها و ردیف بینی اعتبارات و منابع دستگاه هاي دستگاه اجرایی از محل پیش پرداخت

 گردد. سنواتی، تأمین و پرداخت می

پذیر تأیید  منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث که صالحیت آن توسط سرمایه زات، حقوق، مستحدثات، واگذاري امتیا -11
 شده است.
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اي مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسالمی، بانک اکو و  هاي توسعه کمک به دریافت فاینانس خارجی و تسهیالت بانک -12
  المللی سایر نهادهاي مالی بین

د معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در سال جاري را، بر اساس قانون بودجه و در سقف توان دستگاه اجرایی می -13
برداري از پروژه حداکثر در سقف ده سال  تخصیص اعتبار به عنوان تسهیالت اعتباري با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره

مصوب اعالمی شوراي پول و اعتبار، از هاي تجاري و تخصصی منطبق با نرخ  با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانک
 گذار قرار دهد. طریق بانک عامل در اختیار سرمایه

  ) تضامین قراردادهاي واگذاري11ماده 

تضامین طرفین قراردادهاي واگذاري در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابالغی و راهنماي مرتبط سازمان و حسب مورد 
  شود. هر قرارداد تعیین می

  اد تنظیم مقررات بخشی) نه12ماده  

گذاري،  ) قانون اساسی، و به منظور سیاست44هاي کلی اصل ( ) قانون اجراي سیاست59در راستاي ماده (
پذیر، مقررات زدایی و فرآیند کارشناسی و حل اختالف در قراردادهاي  گذار و سرمایه گذاري، نظارت، اجراي تعهدات سرمایه قیمت

هاي تخصصی  ستگاه اجرایی و شوراي رقابت نسبت به ایجاد نهادهاي تنظیم مقررات در بخشواگذاري، سازمان با همکاري د
  نماید. متشکل از نمایندگان بخش عمومی و غیردولتی اقدام می

  ها ها، راهنماها و کاربرگ ) دستورالعمل13ماده 

سان الزم و ارائه راهکارهاي هاي هم ها، راهنماها و کاربرگ سازمان موظف است نسبت به تهیه و ابالغ دستورالعمل
گذار اقدام نموده و ساز و کار الزم را جهت آموزش  پذیر و سرمایه اجرایی و تبیین قوانین و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمایه

  پذیر فراهم آورد. هاي سرمایه دستگاه

  )14ماده 

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

  
 

   
  رونوشت :

معاون محترم  -جمهور ـ اعضاي محترم شوراي اقتصاد ر ـ دفتر رئیسجمهو . 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
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ریزي  هاي سازمان مدیریت و برنامه ها ـ  تمام معاونت استانداريکل قوانین مجلس شوراي اسالمی ـ  مقررات کشورـ سازمان بازرسی کل کشور ـ اداره
  کشور

  جناب آقاي مهندس صدرنوري مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل 
  جناب آقاي امانی همدانی رئیس محترم امور صنعت و معدن 
  جناب آقاي محمدخان رییس محترم امور تلفیق بودجه 
  اي دکتر پورمحمدي معاون محترم توسعه امور تولیديجناب آق 
  جناب آقاي مهندس مصطفوي رییس محترم امور نظام فنی 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 
  رئیس محترم امور زیرساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوري اطالعاتجناب آقاي مهندس نادمی  
  جناب آقاي مهندس متقی رئیس محترم دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک کشور 
  جناب آقاي دکتر پوراصغري رئیس محترم امور رفاه اجتماعی 
  جناب آقاي نوري رییس محترم امور عمومی و قضایی 
  ن رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ايجناب آقاي دکتر الهیار ترکم 
  جناب آقاي دکتر گرائی نژاد رییس محترم امور آموزش عالی 
  جناب آقاي دکتر معصومی راد رئیس محترم امور فرهنگ،گردشگري و ورزش 
  جناب آقاي دکتر قره یاضی رئیس محترم امور تحقیقات و فناوري 
  حترم دبیرخانه شوراي اقتصادجناب آقاي دکتر خالصی رئیس م 
  سرکار خانم خانلوساوجبالغی رئیس محترم امور بازرگانی و خدمات مالی 
  جناب آقاي رستمی رئیس محترم امور بنگاه ها، شوراها و توسعه مشارکت هاي مردمی 

 


