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بسمه تعالي
کلیه دستگاههای اجرایی
شورای اقتصاد در جلسه مورخ  5936/9/50درخواست شترار  55065متورخ  5936/5/69ستامما متدیتی
بتنامه ریزی کشور درخصوص اصالحات پیشنهادی بتتای دستتوراملرش شتتایا ارت اری ت هتای مرلتد دارای هتای
ستمایهای جدید ،نیرهمرام ،مکریش شد

آماد بهت بتداری به بخش غیت د مت (دستتوراملرش مووتوم متاد  66قتانو

امحاق بتخ مواد به قانو منظیم بخش ام مقترات مام د م ( )6مصوب  5939مجلس شورای استالم ) را بترست
مصوبه شرار  506588مورخ  5930/6/0شورای اقتصاد را به شت ذیش اصال

مورد مصویب قتار داد.

ماده  )1تعاریف
 -5پت ژ  :پت ژ های جدید ،نیرهمرام ،مکریش شد آماد بهت بتداری ت هتای مرلتد دارای هتای ستتمایهای کته در
راستای هدف اصل ت بصورت مستقش یا ابسته اس در قامب ید یا چند پت ژ در ید ت قتار دارد.
 -6قانو امحاق ( :)6قانو امحاق بتخ متواد بته قتانو منظتیم بخشت ام مقتترات متام د مت ( )6ابالغیته شترار
 06896/000مورخ  5939/56/59مجلس شورای اسالم
 -9پت ژ جدید :پت ژ ای که الممه اجتای آ ایجاد ملهد بتای د م اس ام محش اعتبارات بودجه سنوام هیچگونته
اعتبار مصوب نداشته المم اس فتآیند قانون کسب مجوم مطابق ماد ( )69قانو امحاق ( )6را نراید.
 -0پت ژ نیره مرام :پت ژ ای که د م اجتای آ را ام محش اعتبارات بودجه سنوام متلهتد شتد
پت ژ آغام شد اس درصد پیشتف آ م مواند بیشتت ام صفت ما کرتت ام  588درصد باشد.

متاحلت ام اجتتای

 -6ت مرلد دارای های ستمایه ای :مجروعه عرلیات خدمات مشخص اس که بت اساس مطاملات موجیه  ،فن
مدت ملین با اعتبار ملین بتای محقق بخشتید
اقتصادی اجتراع که موسا دستگا اجتای انجام م شود
به هدفهای بتنامه موسله پنجسامه به صورت ستمایهر اری ثاب یتا مطاملته بتتای ایجتاد دارایت ستتمایهای اجتتا
م رتدد منابع مورد نیام اجتای آ ام محش اعتبارات متبوط به مرلد دارای های ستمایهای مأمین م شود بته د
نوم انتفاع غیتانتفاع مقسیم م رتدد.
 -5دستگا اجتای  :منظور دستگا های موووم بند «ب» ماد ( )5قانو بترزاری مناقصات م باشد.
 -6دستگا بهت بتدار :دستگاه اس که پس ام اجتا مکریش ت مرلد دارایت ستتمایهای بتق قتوانین مقتترات
متبوط موظف به بهت بتداری نگهداری ام آ م رتدد.
 -0دستگا متکزی :احد متکزی دستگا های موووم بند «ب» ماد ( )5قانو بترزاری مناقصتات کته بتق مقتترات،
ظیفه راهبتی احدهای مابع را بتعهد دارند.
 -3سامما  :سامما مدیتی
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بتنامهریزی استا ها
ار ار کنند

ت های مرلد دارای های ستمایهای امضا کنند قتارداد ار اری

 -56ستمایه ر ار :به اشخاص حقیق یا حقوق غیتد مت اعم ام داخل  ،خارج یا متکیب ام داخل
انفتادی یا در قامب کنستسیوم تف قتارداد ار اری با ستمایهپ یت اس  ،ا الق م رتدد.

خارج که بصورت

 -59شتک پت ژ  :شتکت که ستمایهر ار بتای انجام پت ژ در صورت مز م مأسیس م کند.
 -50ت های خودرتدا  :پت ژ های که دارای موجیه مام بتای ستمایهر ار بود
مورد نظت ستمایهر ار را پوشش م دهد.

عواید ناش ام پت ژ  ،هزینهها سود

 -56ت های غیتخودرتدا  :پت ژ های که در صورت عدم حرای (اعم ام مضرین ختید محصول ،مضرین حداقش مقاوا
سایت مشوقها) دارای موجیه مام بتای ستمایهر ار نیس .
 -55فهتس کوما  :فهتس اسام مشخصات متقاویان که در ارمیاب صالحی ستمایهر ار مورد مأیید قتار رتفته
جه ارائه پیشنهاد ت مجاری پت ژ (پیشنهاد فن مام پت ژ ) ام آنها دعوت م شود.
 -56قتارداد ار اری :قتاردادی اس که بین ستمایهپ یت ستمایهر ار در مورد نحو مامکی
در چهارچوب ماد ( )66قانو امحاق ( )6این دستوراملرش منلقد م رتدد.

حد د مسئومی های تفین

 -50کارشناس قیر ر اری :شخص حقیق یا حقوق ملیین کنند قیر ا میه ت یا پت ژ قابش ار اری شامش
کارشناس رسر یا هیأت کارشناس متناسب در حد د صالحی حتفهای به انتخاب کاررت ار اری
 -53قیر ا میه :قیر فت ش ،اجار یا سایت ر شهای ار اری که موسا کارشناس قیر ر اری بت اساس اسناد
هزینهکتد ت یا پت ژ  ،قیر ر م یا ارمش بامده ستمایهر اری در ت یا پت ژ محاسبه شد موسا کاررت
ار اری مورد مأیید قتار م ریتد.
 -68کاررت ار اری :کاررت ه که به ریاس باالمتین مقام دستگا متکزی یا نرایند ی عضوی ملا ی یا
رییس دستگا اجتای مابله ذیتبا حسب مورد ،نرایند مارت امور اقتصادی دارای  ،نرایند سامما مدیتی
بتنامهریزی کشور ،نرایند مارت دادرستتی ید نفت کارشناس صاحبنظت به مشخیص رییس دستگا متکزی مشکیش
م رتدد.
 -65کاررت ار اری استا  :کاررت ه که به ریاس باالمتین مقام دستگا اجتای استان یا نرایند ی عضوی
بتنامهریزی استا  ،نرایند
نرایند استاندار ،نرایند سامما امور اقتصادی دارای استا  ،نرایند سامما مدیتی
ادار کش دادرستتی استا ید نفت کارشناس صاحبنظت به مشخیص رییس دستگا اجتای مشکیش م رتدد.
 -66رزارش مصریم به ار اری :رزارش ارمیاب اس که در آ شاخصهای فن  ،اقتصادی ،مام قتاردادی سام کار
پیشنهادی بتای ار اری پت ژ مورد بترس قتار رتفته موسا دستگا اجتای مهیه م شود .در صورم که دستگا
بهت بتدار با دستگا اجتای (که مجتی پت ژ اس ) متفا ت باشد ،این رزارش موسا دستگا بهت بتدار مهیه م شود.
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ماده  )2ساز و کار اجرایی واگذاری پروژه در دستگاه اجرایی و کارگروه واگذاری

کاررت های ار اری به منظور امخاذ مصریم نظارت بت انجام متاحش ار اری پت ژ ها سایت ظایف مقتر در این
دستوراملرش با حضور حداقش د سوم اعضا مشکیش رسری م یابد .مصریمریتی بت اساس اکثتی آرای اعضای حاوت
در صورت مسا ی آراء بت مبنای نظت اعضای که موافق نظت رییس اس  ،امخاذ م رتدد .متاحش ار اری به شت میت انجام
م شود:
امف) دستگا اجتای رزارش مصریم به ار اری بتای پت ژ های پیشنهادی خود را به کاررت

ار اری ارسال م نراید.

ب) کاررت ار اری نسب به بترس رزارش مصریم به ار اری اقدام نرود حداکثت ظتف مدت  58ر م کاری نتیجه
مأیید یا عدم مأیید را به دستگا اجتای ابالغ نرود ا العات آنها را به سامما ارسال م نراید.
ج) دستگا اجتای مکلف اس ظتف مدت  58ر م کاری بلد ام مأیید رزارش مصریم به ار اری پت ژ موسا کاررت
ار اری ،نسب به شت م فتآیند انتخاب ستمایهر ار مطابق ماد ( )0این دستوراملرش انتشار آره فتاخوا عروم اقدام
نراید.
مبصت  :5پس ام ابالغ این دستوراملرش ،دستگا اجتای مکلف اس فهتس پت ژ های قابش ار اری غیتقابش
ار اری با مصتیح دالیش عدم امکا ار اری را ظتف مدت ید ما پس ام آ در هت سال ما پایا فت ردین ما به
کاررت ار اری سامما اعالم نراید .کاررت ار اری حداکثت ظتف مدت ید ما فهتس اعالم شد را بترس
اعالم نظت م نراید .در صورم که دستگا اجتای اقدام به پیشنهاد به منظور ار اری پت ژ ننراید ،سامما یا سامما
استان حسب مورد م مواند رأساً نسب به ملیین پت ژ های قابش ار اری اقدام نراید دستگا اجتای مکلف به اجتای آ
م باشد.
مبصت  :6در پت ژ های غیت ابسته که ام محاظ کاربتی اجتای نسب به دیگت پت ژ های ید ت مستقش هستند،
ار اری پت ژ ها بطور مستقش مجام م باشد در پت ژ های ابسته ار اری پت ژ به منهای با مجوم کاررت ار اری
بالمانع اس .
مبصت  : 9دستگا اجتای موظف اس در پایا هت ما  ،رزارش عرلکتد در خصوص پیشتف فتآیند ار اری پت ژ ها را
به کاررت ار اری سامما ارسال نراید.
مبصت  :0قتار رتفتن پت ژ ها در میس پت ژ های قابش ار اری در قانو بودجه سنوام ما قبش ام انلقاد قتارداد
ار اری ،هیچرونه مغییتی را در ر ند مخصیص اعتبارات ام سوی سامما دستگا اجتای ذیربا ایجاد نر کند.
مبصت  :6در صورت عدم جود چارچوب قتاردادی مصوب در دستگا اجتای  ،ستمایهپ یت م مواند ام چارچوب موافق -
نامه مشارک عروم  -خصوص ابالغ سامما به شرار  566080مورخ  5939/56/65اصالحات بلدی آ  ،بلنوا
راهنرا جه مد ین متن قتارداد استفاد نراید.
مبصت  :5ظایف اختیارات کاررت
کاررت ار اری اس .

ار اری استا در رابطه با پت ژ های استان عیناً مطابق ظایف اختیارات

استان یژ (پت ژ های که منابع آ ام اعتبارات مل مأمین م شود) به عهد
مبصت  :6ار اری پت ژ های مل
دستگا های متکزی ار اری پت ژ های استان (پت ژ های که منابع آ ام اعتبارات استان مأمین م شود) به عهد
بتنامهریزی استا ها به منظور مستیع در
رؤسای سامما مدیتی
دستگا های اجتای استان م باشد .استاندارا
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ار اری پت ژ های مل که در استا اقع شد اند ،م موانند دستگا های اجتای استا را موظف به شناسای پت ژ ها
مهیه رزارش مصریم به ار اری نرود رزارش را به کاررت ار اری (مل ) متمبا جه امخاذ مصریم ارسال نرایند.
مبصت  :0در صورم که دستگا بهت بتدار با دستگا اجتای متفا ت باشد ،کاررت ار اری در دستگا بهت بتدار مشکیش
م شود پیشنهاد ار اری مهیه رزارش مصریم به ار اری نیز به عهد دستگا بهت بتدار م باشد.
مبصت  :3دستگا اجتای مکلف اس بتای پت ژ های جدید رزارش موجیه فن  ،مام  ،اقتصادی ،اجتراع
محیط را مهیه نسب به اخ مجوم در چهارچوب مقترات موووعه اقدام نراید .پس ام اخ مجوم پت ژ جدید ،جه
فتآیند ار اری پت ژ  ،رزارش مصریم به ار اری موسا دستگا اجتای به کاررت ار اری ارائه م شود.

میس

مبصت  :58بتای ت پت ژ های جدیدی که مقتر اس ام محش بودجه عروم مأمین اعتبار شوند ،دستگا اجتای به
منظور ار اری کامش ت یا پت ژ د نوب آره عروم در ر منامههای کثیتاالنتشار با فاصله حداقش  56ر م بتای
متقاویا بخش خصوص انجام م دهد .در صورت عدم جود متقاو  ،دستگا اجتای نسب به انجام د نوب آره
عروم دیگت به منظور مشارک با بخش خصوص اقدام م نراید .در صورم که هیچ متقاو ستمایهر اری در چهار نوب
آره م کور اعالم آمادر ننراید ،دستگا اجتای پیشنهاد پت ژ جدید را بهرتا مطاملات موجیه بتای اخ مجوم مأمین
اعتبار به سامما ارسال م نراید.
مبصت  :55چنانچه پیرانکارا  ،مشا را  ،مأمینکنندرا ماشینآالت مجهیزات مأمینکنندرا مام (فاینانسور) یا
سایت اشخاص حقیق یا حقوق که دارای مطامبات مأیید شد ام د م باشند در فتآیند رقابت ار اری مصتیح شد در
دستوراملرش بلنوا ستمایهر ار انتخاب رتدند ،با درخواس آنا مطامبات آنها در ر شهای مشارکت بلنوا ستمایهر اری
ا میه در پت ژ ملق شد در مدل مام منظور م رتدد؛ هرچنین در ر ش فت ش بلنوا پتداخ قسرت ام قیر ا میه
پت ژ ملق م شود.
مبصت  :56در صورم که پت ژ قابش ار اری در عتصه با پت ژ های دیگت مشتتک باشد ،ار اری آ پت ژ به
ر شهای این دستوراملرش بد ار اری عتصه امکا پ یت اس .
مبصت  : 59در صورم که پت ژ بت اساس شتایا مفاهم شد در قتارداد ار اری اجتا نشود ،پت ژ به د م
م شود.

اعاد

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

سامما ظیفه هراهنگ  ،پشتیبان  ،راهبتی ،نظارت پاسخگوی به استلالمات ابهامات در متاحش ار اری پت ژ
مجریع ا العات ارائه رزارش به هیأت د م را بت عهد دارد .نظارت بت حسن اجتای این دستوراملرش به عهد سامما
اس در استا ها به عهد سامما استان م باشد.
استان که عتصه آ در اختیار دستگا مجتی یا بهت بتدار پت ژ نر باشد ،در
مبصت  :در ار اری پت ژ های مل
صورت بت م ملارض ،استاندارا با دعوت پیگیتی ام دستگا های ذیتبا جه رفع مشکش ،اقدامات المم را انجام داد
نتیجه را به کاررت ار اری سامما اعالم م نرایند.
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ماده  )4فرآیند انتخاب سرمایهگذار (ارزیابی صالحیت سرمایهگذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه)

ام تیق انتشار حداقش د نوب آره شناسای ستمایهر ار ،در
انتخاب ستمایه ر ار باید در ید فتآیند رقابت
ر منامههای کثیتاالنتشار بسای های متمبا مشتتکاً یا منفتداً انجام شود در د متحله امف) ارمیاب صالحی
ستمایهر ار ب) ارمیاب ت مجاری پت ژ (هت متحله حداکثت ظتف مدت  58ر م کاری) به متمیب میت صورت پ یتد:
امف) ارمیاب صالحی ستمایهر ار:
بترس موا مام ستمایهر ار متناسب با هت پت ژ موسا کریته منتخب کاررت
انجام م شود:

ار اری در صورت مز م به شت میت

 -5دریاف اسناد ارمیاب صالحی  ،مکریش کاربتگها ارائه مدارک موسا متقاویا که پس ام را اندامی سامانه
ا المرسان مشارک عروم  -خصوص بصورت امکتت نیک انجام م شود.
 -6دستگا اجتای موظف اس حداکثت ما  58ر م کاری قبش ام پایا مهل ارائه مدارک ارمیاب صالحی  ،امکا بامدید
ام محش پت ژ بترزاری جلسه پتسش پاسخ را در صورت مز م فتاهم آ رد.
 -9بترس کاربتگها اسناد موسا کریته منتخب کاررت ار اری اصال یا مکریش آ موسا متقاویا در صورت
مز م ارمیاب صالحی ستمایهر ار مهیه فهتس کوما اشخاص دارای موا مام بت مبنای مجروم اعتبارات ارمیاب شد
بت اساس موارد میت نسب به مبلغ بتآ رد مورد نیام ستمایهر اری در پت ژ انجام م شود:
 -5-9جو نقد یا اسناد مامکی با قابلی نقدشوندر باال
 -6-9مأیید اعتبار غیتمشت ط ام سوی باندها یا مؤسسات مام

اعتباری ملتبت داخل

خارج

 -9-9باالمتین درآمد خامص سامیانه در اظهارنامه مامیام در یک ام پنج سال ر شته
 -0-9ارمش دارای های ثاب (منقول غیتمنقول)
ب) ارمیاب

ت مجاری پت ژ (پیشنهاد فن

مام پت ژ ) به شت میت انجام م شود:

 -5ارسال دعومنامه به اشخاص فهتس کوما به منظور دریاف پیشنهاد ت مجاری پت ژ
ار اری
 -6دریاف مضامین پیشنهادهای ت مجاری پت ژ
ار اری اعالم نظت به کاررت ار اری

مضرین شتک در فتآیند

شناسای مناسبمتین پیشنهاد موسا کریته منتخب کاررت

 -9ملیین ستمایهر ار منتخب موسا کاررت ار اری بت اساس شاخصهای مام یا دیگت شاخصهای متناسب اعم ام
مدت مما بامپتداخ ستمایه ستمایهر ار ام محش اجار یا کسب درآمد ام پت ژ قبش ام ار اری آ به ستمایهپ یت یا ارمش
فلل میزا پتداخت به ستمایهپ یت (در حام مزاید ) یا به ستمایهر ار (در حام مناقصه) بلد ام شت م بهت بتداری ام پت ژ
 -0مجدید مرام یا قسرت ام فتآیند انتخاب ستمایهر ار موسا کاررت

ار اری در صورت مز م

مبصت  :5در مواردی که متقاویا در ر ش فت ش پت ژ کرتت ام سه نفت باشند ،ارمیاب ها بت اساس ملیین قیر ا میه
انجام م شود.
مبصت  :6ستمایهپ یت م مواند ارمیاب
دهد.
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مبصت  :9ستمایهپ یت م مواند متاحش ارمیاب در بند «امف» «ب» این ماد را در ید متحله انجام دهد.
مبصت  :0بتای پت ژ های که به مشخیص ستمایهپ یت نیام به ارمیاب فن ندارند ،متحله ارمیاب پیشنهادهای فن ام
فتآیند انتخاب ستمایهر ار ح ف م شود.
مبصت  :6در صورم که پیشنهاد پت ژ جدید ام تف ستمایهر ار به ستمایهپ یت ارائه شود ،ستمایهپ یت وت ری اس با
بترس در صورت نیام مکریش آ اخ مجومهای المم ،ام تیق فتآیندهای اشار شد در این دستوراملرش ،پت ژ مورد
نظت را به منظور ایجاد فتآیند رقابت در انتخاب ستمایهر ار به فتاخوا عروم ر ارد.
مبصت  :5قبش ام شت م فتآیند انتخاب ستمایهر ار ،مطامله جامل بتای شناسای  ،ارمیاب کیف کر  ،مخصیص
استتامژیهای پاسخ ریسدهای مختلف بت اساس شتایا یژر های هت پت ژ مشخص نرود مسئول هت ریسد
(ستمایهپ یت ،ستمایهر ار ،مشتتک بین ستمایهپ یت ستمایهر ار شخص ثامث) موسا ستمایهپ یت انجام م شود .این
ا العات در مما انتخاب ستمایهر ار ،مسئومی ها ظایف تفین قتارداد ملیین دیگت مفاد شتایا قتاردادی بکار
م ر د بلنوا یک ام پیوس های اسناد ار اری پت ژ مورد استفاد قتار م ریتد.
ماده  )5روشهای واگذاری پروژه

ر شهای ار اری پت ژ بت اساس ر شهای شناخته شد ام جرله ساخ  ،بهت بتداری انتقال ) ،(BOTساخ ،
بهت بتداری ،پتداخ اجار به ستمایهپ یت انتقال ) ،(BOLTساخ  ،انتقال ،پتداخ اجار به ستمایهر ار )،(BTL
بهت بتداری ) ،(ROOمدیتی
بهت بتداری ) ،(BOOاجار ( ،)Leaseمجهیز بامسامی ،مامکی
ساخ  ،مامکی
بهت بتداری نگهداری ) ،(O&Mمجهیز بامسامی ،بهت بتداری انتقال ) ،(ROTار اری امتیام )،(Concession
مشارک مدن ( ،)Joint Ventureفت ش سایت ر شها متناسب با پت ژ قابش انجام اس
مبصت  :5در ر شهای که ستمایهر ار موظف به پتداخ اجار در مما بهت بتداری پت ژ اس  ،ستمایهپ یت مجام
با در نظت رتفتن
شتایا رقابت
اس سالهای اجار بهت بتداری پت ژ موسا ستمایهر ار را بت اساس مدل مام
صتفه صال ستمایهپ یت در قتارداد منظور نراید .سالهای اجار بهت بتداری پت ژ م مواند بیش ام ید سال در نظت
رتفته شود.
مبصت  :6در ر ش فت ش ت یا پت ژ  ،نیامی به دریاف مجوم ام هیأت میتا نر باشد.
ماده  )6تعیین قیمت اولیه پروژه

ملیین قیر ا میه پت ژ در ر شهای که در آ مامکی پت ژ بطور دائم به ستمایهر ار منتقش م شوند ملداد
متقاویا آ پت ژ کرتت ام سه نفت باشد ،موسا کارشناس قیر ر اری با در نظت رتفتن عوامل چو خدمات ت یا
پت ژ  ،فنا ری مورد استفاد  ،بامار داخل بینامرلل محصوالت ،موقلی ت یا پت ژ در مقایسه با رقبای مجاری اعم ام
داخل خارج انجام م شود .در پت ژ های که مامکی آنها بطور دائم به ستمایهر ار منتقش نر شود ،نیام به ملیین قیر
ا میه پت ژ ندارند.
مبصت  : 5در صورم که ملداد متقاویا ختید پت ژ سه یا بیشتت ام آ باشد ،ملیین قیر ا میه پت ژ المم نیس
قیر فت ش پت ژ ام تیق رقاب بین متقاویا ملیین م شود .متقاویا م کور نباید دارای نفع مشتتک باشند در
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خصوص اشخاص حقوق نیز ورن داشتن شخصی حقوق مستقش عدم ابستگ به یکدیگت ،نباید دارای نفع مشتتک،
مدیتعامش هیأت مدیت مشتتک هرچنین سهامدار یا سهامدارا مشتتک به میزا  58درصد یا بیشتت باشند.
مبصت  :6درآمد ناش ام فت ش پت ژ پس ام اریز به خزانهداری کش ام محش ردیف خاص
دستگا اجتای مورد نظت پیشبین م شود نیز اعتبار ردیفهای متبوط به ت های مرلد
مسهیالت جو ادار شد شامش یارانه ،سود کارمزد کرد سایت ر شهای مأمین مام
دارای ستمایهای یا مبدیش به احسن نرود اموال منقول غیتمنقول در قامب موافقتنامه با سامما

که بتای این منظور بتای
دارای ستمایهای در قامب
به سایت ت های مرلد
قابش اختصاص اس .

مبصت  :9در ر ش فت ش پت ژ  ،بده های ت یا پت ژ مشرول ار اری مشخص ابتام شد  ،به ستمایهر ار منتقش
م شود.
مبصت  :0در صورم که قیر های پیشنهادی ستمایهر ارا کرتت ام قیر ا میه ملیین شد باشد ،کاررت ار اری
م مواند در هرا متحله ،باالمتین قیر پیشنهادی بیشتت ام پنجا درصد قیر ا میه در منا ق عروم باالمتین قیر
پیشنهادی بیشتت ام بیس درصد قیر ا میه در منا ق محت م را بلنوا قیر بتند انتخاب نراید.
مبصت  :6کاررت ار اری م مواند نسب به مقسیا ملهدات متقاویا با رعای آییننامه اجتای نظام اقسا
ار اری نحو دریاف بهای حقوق قابش ار اری موووم مصوبه شرار  59/6/685963/586306مورخ 5906/56/50
شورای عام اجتای سیاس های کل اصش ( )00قانو اساس  ،بلد ام ملیین ستمایهر ار منتخب اقدام نراید .بتای این
منظور م بایس قبش ام شت م فتآیند ار اری ،امکا مقسیا ملهدات متقاویا در آره ار اری اعالم رتدد.
ماده  )7تأمین مالی دوره ساخت قراردادهای واگذاری

امف) در د ر ساخ پت ژ هیچگونه اعتباری ام منابع بودجه کش کشور بغیت ام اعتبار مورد نیام بتای مأمین ممین
پیشپتداخ ختید محصول حسب مورد ،ام تف ستمایهپ یت به ستمایهر ار پتداخ نخواهد شد.
ب) استفاد ام ظتفی های ماد (« )60قانو رفع موانع مومید رقاب پ یت ارمقای نظام مام کشور» جه فت ش
دارای ها اخ مسهیالت ام باندهای د مت بتای سایت ت های مرلد دارای های ستمایهای در این دستوراملرش امکانپ یت
اس .
ج) باند متکزی سامما بورس ا راق بهادار موظفند نسب به مهیه سام کار پیاد سامی ا راق بده بلندمدت (باالی
 58سال) پت ژ اقدام نرایند.
ر د سهام شتک پت ژ در بورس را جه مأمین مام
د) سامما بورس موظف اس سام کار صند ق پت ژ
قتاردادهای ار اری پت ژ مد ین نراید سهام آ را عتوه عروم نراید؛ سهام م کور موسا اشخاص حقیق حقوق
ختیداری شد این افتاد بلنوا سهامدارا شتک پت ژ خواهند بود.
مبصت  :عدم محقق مأمین مسهیالت ذکت شد در بندهای این ماد ام تف ستمایهپ یت ،مانل بت مأمین مام پت ژ ام
تف ستمایهر ار ملق نشد ستمایهر ار موظف اس نسب به مأمین مام د ر ساخ پت ژ اقدام نراید.
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ماده  )8تأمین مالی فروش محصول پروژه

امف) در راستای موجیهپ یتی پت ژ با پیشنهاد ستمایهپ یت مأیید سامما  ،منابع مام پایدار مطرئن در د ر
بهت بتداری بتای پتداخ به ستمایهر ار پیشبین م شود .ستمایهپ یت موظف اس با محاسبه بهای مرام شد در بخش
ارمش خامص فلل پتداخت به ستمایهر ار ،نسب به ملیین میزا نتخ احد ختید مضرین محصول پت ژ
عروم
اقدام نراید.
مبصت  :5در پت ژ های که هزینه محصول مستقیراً موسا استفاد کنند نهای به ستمایهر ار پتداخ م شود،
ستمایهپ یت م مواند حداقش ملین ام میزا مقاوای محصول پت ژ را مضرین نراید یا جه موجیهپ یتی (مطابق ماد
 56قانو رفع موانع مومید رقاب پ یت ارمقای نظام مام کشور) بخش ام قیر مرام شد محصول را به ستمایهر ار
پتداخ نراید.
ب) بتای پیشبین منابع ختید محصول پت ژ  ،د مکانیزم عرلیام به شت میت قابش استفاد اس :
 -5دریاف بهای محصول پت ژ ام کاربتا نهای موسا ستمایهر ار در ت های خودرتدا
 -6در نظت رتفتن ردیف مام مستقش در قانو بودجه سنوام جه

ت های غیتخودرتدا (با ا موی مخصیص)

مبصت  :6در صورت عدم محقق منابع مام پیشبین شد در این مکانیزمها ،سامما سام کار ایجاد صند ق مام
مضامین مشارک عروم  -غیتد مت (با رعای فتآیند قانون مأسیس صند ق) را فتاهم م آ رد.
ماده  )9مشوقهای قراردادهای واگذاری

در راستای مسهیش امور ار اری پت ژ  ،ستمایهپ یت م مواند مجومها مشوقهای ذیش را به ستمایهر ار یا شتک
پت ژ ارائه نراید .این مشوقها منها در صورم بتای ستمایهپ یت ملهدآ ر اس که در مفاد قتارداد ار اری پت ژ پیشبین
شد سام کار آ مشخص باشد.
 -5ارائه مضرین ختید محصول بخش ام ظتفی
حسب مورد
 -6اجام موثیق پت ژ

قتارداد آ

یا کش ظتفی مومید با موافق

ملهد سامما یا سامما استان

مضامین ختید محصول جه اخ مسهیالت ام باندها صند ق موسله مل

 -9حرای ام صد ر مجوم صادرات محصول
 -0ارائه کردهای فن

یا در اختیار قتار داد میتساخ های بخش عروم

 -6ملدیش نتخ ختید محصول بتاساس شاخص باند متکزی جرهوری اسالم ایتا
 -5مضرین پتداخ مابهامتفا ت قیر محصول در صورم که بهای فت ش محصول کرتت ام قیر ختید مضرین یا
قیر مرام شد باشد ،که با موافق ملهد سامما یا سامما استان حسب مورد انجام م شود.
 -6امکا فت ش رواه ظتفی مومید در بامارهای مام موسا ستمایهر ار
 -0امکا استفاد ام درآمد حاصش ام فت ش رواه انتشار عدم آالیند های میس محیط
 -3هرکاری مسهیش در صد ر مجوم احداث بهت بتداری ام مأسیسات جانب اقتصادی در پت ژ حسب مورد با حفظ
کاربتی اصل پت ژ
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 -58ملهدات ستمایهپ یت شامش پیشپتداخ ها پتداخ های آم قتارداد ام تیق رشایش اعتبار اسنادی مقدم بت
سایت پتداخ های دستگا اجتای ام محش پیشبین اعتبارات منابع دستگا ها ردیفهای مصوب متبوط در
قوانین بودجه سنوام  ،مأمین پتداخ م رتدد.
 -55ار اری امتیامات ،حقوق ،مستحدثات ،منافع ملهدات پت ژ به اشخاص ثامث که صالحی آ موسا ستمایهپ یت
مأیید شد اس .
 -56کرد به دریاف فاینانس خارج
اکو سایت نهادهای مام بینامرلل

مسهیالت باندهای موسلهای مانند باند جهان  ،باند موسله اسالم  ،باند

 -59دستگا اجتای م مواند ملادل اعتبار اختصاص یافته به ت در سال جاری را ،بت اساس قانو بودجه در سقف
بهت بتداری ام پت ژ حداکثت در سقف
مخصیص اعتبار به عنوا مسهیالت اعتباری با در نظت رتفتن د ر ساخ
د سال با نتخ سود مشارک رشته م کور در باندهای مجاری مخصص منطبق با نتخ مصوب اعالم شورای
پول اعتبار ،ام تیق باند عامش در اختیار ستمایهر ار قتار دهد.
ماده  )11تضامین قراردادهای واگذاری

مضامین تفین قتاردادهای ار اری در چارچوب موافقتنامه قتارداد ابالغ
قتارداد ملیین م شود.

راهنرای متمبا سامما

حسب مورد هت

ماده  )11دستورالعملها ،راهنماها و کاربرگها

سامما موظف اس نسب به مهیه ابالغ دستوراملرشها ،راهنراها کاربتگهای هرسا المم ارائه راهکارهای
اجتای مبیین قوانین مقترات پاسخ به ابهامات ستمایهپ یت ستمایهر ار اقدام نرود سام کار المم را جه آمومش
دستگا های ستمایهپ یت فتاهم آ رد.
ماده )12

این دستوراملرش که در  56ماد
مورخ  5930/86/80شورای اقتصاد م رتدد.
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محمد باقر نوبخت
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محتتم

معاون رئیس جمهور
و
رئیس سازمان

ریاست جمهوری

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور

شماره انهم :

605685

اترخی انهم :

5936/80/86

ویپست :

ندارد

حقوق رییس جرهور ت ملا محتتم امور مجلس رییس جرهور ت دفتت بامرس یژ رییسجرهور ت دیوا محاسبات کشور ت ادار کش قوانین
مقترات کشورت سامما بامرس کش کشور ت ادار کش قوانین مجلس شورای اسالم ت استانداریها  -سامما مدیتی بتنامهریزی استا ها
جناب آقای دکتت دژپسند ملا محتتم هراهنگ بتنامه بودجه
جناب آقای دکتت پورمحردی ملا محتتم موسله امور مومیدی
جناب آقای مهندس شافل ملا محتتم فن موسله امور میتبنای
جناب آقای دکتت اعظ مهد ی ملا محتتم موسله امور علر فتهنگ
جناب آقای دکتت نرک ملا محتتم موسله امور اجتراع عروم
جناب آقای دکتت صامح ملا محتتم امور مجلس ،استانها پشتیبان
جناب آقای صفدری ستپتس محتتم ملا ن موسله مدیتی ستمایه انسان
جناب آقای دکتت موالی مشا ر رئیس محتتم متکز مل نظارت دبیتخانه شورای نظارت راهبتدی
جناب آقای دکتت خامص رئیس محتتم امور شورای اقتصاد اقتصاد مقا مت
جناب آقای امان هردان رئیس محتتم امور صنل ملد
جناب آقای مهندس مصطفوی رییس محتتم امور نظام فن اجتائ
جناب آقای مهندس رحران رئیس محتتم امور را متابتی مدیتی عرتا شهتی ر ستای
جناب آقای مهندس نادم رئیس محتتم امور میتساخ ها خدمات ارمبا ات فنا ری ا العات
جناب آقای دکتت پوراصغتی رئیس محتتم امور رفا اجتراع
جناب آقای دکتت امهیار متکرن رئیس محتتم امور آمومش پت رش عروم فن حتفه ای
جناب آقای دکتت رتائ نژاد رییس محتتم امور آمومش عام
جناب آقای دکتت ملصوم راد رئیس محتتم امور فتهنگ،رتدشگتی رمش
جناب آقای دکتت قت یاو رئیس محتتم امور محقیقات فنا ری
جناب آقای مهندس صدرنوری مشا ر رئیس محتتم حوم ریاس ،ر ابا عروم امور بین امرلش
جناب آقای رو رئیس محتتم متکز موسله سیستم ها فنا ری ا العات
جناب آقای نوری رییس محتتم امور ملفیق بودجه
جناب آقای رستر رئیس محتتم امور بنگا ها ،شوراها موسله مشارک های متدم
ستکار خانم خانلوسا جبالغ رئیس محتتم امور بامرران خدمات مام
جناب آقای مهندس کفاش رییس محتتم امور انتژی
جناب آقای ملکوم خوا رئیس محتتم امور دفاع امنیت
جناب آقای دکتت عدل رئیس محتتم امور آب،کشا رمی منابع بیل
جناب آقای دکتت مسجدی رئیس محتتم امور بتنامه ریزی ،آمایش ستممین محیا میس
جناب آقای دکتت باقتی رییس محتتم امور اقتصاد کال
جناب آقای نلر امه رییس محتتم امور حقوق قوانین
جناب آقای حسین فشر رئیس محتتم امور مجلس هراهنگ استا ها
جناب آقای دکتت حسین رئیس محتتم امور سالم
 ..رییس محتتم امور عروم قضای
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