
1397تيرماه 

خصوصي و -مشاركت عموميالزامات توسعه 

)2(قانون الحاق  27تشريح دستورالعمل ماده 

محسن روحاني نژاد  

خصوصي سازمان برنامه و بودجه كشور -رئيس گروه بخش مشاركت عمومي

بسم اهللا الرحمن الرحيم



مشاركت موانع توسعه 

خصوصي–عمومي 

؟؟؟



خصوصي -مشاركت عمومي الزامات توسعه 

PPP

مشاركت عمومي 

خصوصي -

Regulation
)سياست گذاري و تنظيم مقررات(

خصوصي -اليحه مشاركت عمومي -

مانند بهاي (اصالح مقررات بخشي  -

دريافتي از كاربران و نبود برنامه 

)بلندمدت

تشكيل نهادهاي تنظيم مقررات بخشي

Funding

)حمايت هاي مالي(

تامين منابع پايدار براي خريد -
محصول طرح

 70ماده (ماليات  بر سوخت  -

)2الحاق 

Finance

)تأمين مالي(

  19تبصره  -

صندوق توسعه ملي

فاينانس خارجي از طريق   -

تضامين حاكميتي

Promotion

)ظرفيت سازي و اقدامات ترويجي(

تشكيل واحدهاي مشاركت در   -

دستگاه هاي اجرايي

آموزش -

ترويج



واگذاريدستورالعمل شرايط 

سرمايه ايتملك دارايي هاي طرح هاي 

تنظيممواد به قانون الحاق برخي قانون ) 27(موضوع ماده 

)2(دولت مقررات مالي بخشي از 

1395/04/05مصوبه شوراي اقتصاد 

1396/05/25با اعمال اصالحات مصوبه شوراي اقتصاد مورخ 
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)2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  27ماده 

:به دولت اجازه داده ميشود اقدامات زير را به عمل آورد

تكميل شده و آمـاده  و  نيمه تمامو جديد واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي  -الف

نحوه تأمين با تعيين شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد و قالب قراردادها در بهره برداري 

خريد خدمات در مدت قرارداد يا پرداخت هزينه هاي بهره برداري ، )فاينانس(مالي دوره ساخت 

با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد بـه  

بخش غيردولتي با حفظ كاربري

واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و تكميل شده كه خـدمات آنهـا    -ب

با حفـظ  به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است 

كاربري

طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي  مالكيت، حق بهره برداري و يا بهره برداريواگذاري  -ج

قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت با حفظ كاربري
5



براي توسعه مشاركت بخش خصوصي در توسعه كشورگام يك 

  قراردادهاي گسترش براي اي زمينه )2( الحاق قانون 27 ماده دستورالعمل

  .نيست راه انتهاي ليكن  است خصوصي –عمومي مشاركت

6



)2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  27ماده 

واگذاري طرح ها

فروش

مشاركت

اجاره و مديريت

BOLTواگذاري امتياز، 

BOT  و مشابه

ساير روش ها
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تعاريف) 1ماده 

ساز و كار اجرايي واگذاري پروژه در دستگاه اجرايي و كارگروه واگذاري) 2ماده 

وظايف سازمان و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در فرآيند واگذاري پروژه) 3ماده 

)ارزيابي سرمايه گذار، ارزيابي طرح تجاري پروژه(فرآيند انتخاب سرمايه گذار ) 4ماده 

روش هاي واگذاري پروژه) 5ماده 

تعيين قيمت اوليه پروژه) 6ماده 

تأمين مالي دوره ساخت قراردادهاي واگذاري) 7ماده 

تأمين مالي فروش محصول پروژه) 8ماده 

مشوق هاي قراردادهاي واگذاري) 9ماده 

تضامين قراردادهاي واگذاري) 10ماده 

فسخ و حل اختالف قراردادهاي واگذاري) 11ماده 

دستورالعمل ها، راهنماها و كاربرگ ها) 12ماده 

فهرست مواد دستورالعمل
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برخي از تعاريف) 1ماده 
پروژه جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري

ندارد) 2(قانون الحاق ) 23(نيازي به كسب مجوز ماده  -پروژه جديد خودگردان•

دارد) 2(قانون الحاق ) 23(در ابتدا نياز به كسب مجوز ماده  -پروژه جديد غيرخودگردان•

درصد باشد 100تعهد دولت در بودجه سنواتي پادار شده و پيشرفت آن صفر تا كمتر از  -پروژه نيمه تمام•

)1397قانون بودجه  19استفاده از ظرفيت تبصره (پروژه در حال بهره برداري •

براي فروش يا اجاره -قيمت اوليه

قيمت فروش، اجاره و يا ساير روش هاي واگذاري كه توسط كارشـناس قيمـت گـذاري بـر اسـاس اسـناد       •

هزينه كرد طرح يا پروژه، قيمت روز و يا ارزش بازدهي سرمايه گذاري در طرح يا پـروژه محاسـبه شـده و    

.توسط كارگروه واگذاري مورد تأييد قرار مي گيرد

كارشناس قيمت گذاري

شخص حقيقي يا حقوقي تعيين كننده قيمت اوليه طرح شامل كارشـناس رسـمي يـا هيـات كارشناسـي      •

متناسب در حدود صالحيت حرفه اي به انتخاب كارگروه واگذاري

سرمايه گذار

شامل بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با لحـاظ  (اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي •

)4ضوابط تبصره ماده 
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برخي از تعاريف) 1ماده 

: اعضاي كارگروه واگذاري ملي

) رييس(باالترين مقام دستگاه مركزي يا نماينده وي •

معاون باالترين مقام دستگاه مركزي يا رييس دستگاه اجرايي تابعه •

)سازمان خصوصي سازي(نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي •

)روساي امور بخشي(نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور •

نماينده اداره كل دادگستري استان•

نماينده اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي ايران•

كارشناس صاحب نظر به تشخيص رييس دستگاه مركزي•

10

است) وزارتخانه(تامين شده است بر عهده دستگاه مركزي منابع اعتبارات ملي واگذاري پروژه هاي كه از 



برخي از تعاريف) 1ماده 

: اعضاي كارگروه واگذاري استان

) رييس(باالترين مقام دستگاه اجرايي استان يا نماينده وي •

نماينده استاندار •

نماينده سازمان امور اقتصادي و دارايي استان •

نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان •

نماينده اداره كل دادگستري استان•

نماينده اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي استان •

كارشناس صاحب نظر به تشخيص رييس دستگاه اجرايي استان •

11

تامين شده است بر عهده دستگاه اجرايي استاني استمنابع اعتبارات استاني واگذاري پروژه هاي كه از 



)بخش اصلي اجراي دستورالعمل(واگذاري كارگروه خالصه وظايف 

سياست گذاري و نظارت بر فرايند واگذاري•

روز كاري به دستگاه اجرايي  10و اعالم نتيجه حداكثر ظرف گزارش تصميم به واگذاري بررسي •

تعيـين  اخذ نظر كميته منتخب كارگروه واگذاري در خصـوص پيشـنهادهاي طـرح تجـاري و     •

منتخب سرمايه گذار 

قيمت اوليه در روش فروش و اجاره بعد از قيمت گذاري توسط كارشناس قيمت گذاري  تاييد •

سرمايه گذارراجع به تجديد تمام يا قسمتي از فرايند انتخاب تصميم گيري •

واگذاري خارج از فرآيند رقابت عمومي •

مواردي كه تنها يك سرمايه گذار پيشنهاد دهد و يا يك نفـر در  انتخاب سرمايه گذار در تاييد •

. شودتاييد ارزيابي سرمايه گذار 

روش فروش پروژه در واگذاري پايين تر از قيمت كارشناسي •

تقسيط تعهدات متقاضيان•
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خالصه وظايف دستگاه اجرايي

بـه  تصريح داليل عدم امكان واگـذاري  اعالم فهرست پروژه هاي قابل واگذاري و غيرقابل واگذاري با •

كارگروه واگذاري و سازمان 

و ارسال به كارگروه واگذاري  گزارش تصميم به واگذاري تهيه •

روز كاري پس از تاييد گزارش تصميم  به واگذاري توسـط   10ظرف شروع فرايند انتخاب سرمايه گذار •

كارگروه واگذاري  

موافقت اوليه از سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران در صورت اسـتفاده از  اخذ •

سرمايه گذار خارجي  

، فراهم نمودن امكان بازديد از پروژه، ارسـال دعوتنامـه بـه اشـخاص     تهيه اسناد و انتشار فراخوان•

فهرست كوتاه 

دريافت اسناد متقاضيان سرمايه گذاري و ارسال آن به كارگروه واگذاري و كمك به فرآينـد انتخـاب   •

آنو اجراي عقد قرارداد و پايش 

كارگروه واگذاري و سازمان شامل پـروژه هـاي   به گزارش عملكرد در خصوص پيشرفت فرايند ارسال •

ساير موارددر مرحله فراخوان، قرارداد و 



شرايط رسميت يافتن كارگروه واگذاري

رسميت ) دو سوم(نفر  5جلسه با حضور حداقل 

.  مي يابد

تصميم گيري بر اساس اكثريت اعضاي حاضر 

در شرايط تساوي آرا نظر اعضايي كه موافق  

.  نظر رييس است حاكم است



استاندارانوظايف 

رفع تعارض و مشكالت بين دستگاه هـاي   -1

در خصوص واگذاري پروژه ها و عرصه استان 

و اعالم نتيجه به كارگروه واگذاري آن

دستور تهيه گزارش تصميم به واگـذاري   -2

و پيگيري بـراي انجـام   پروژه هاي ملي براي 

فرآيند آن در كارگروه ملي 



كميته منتخب كارگروه واگذاري 

اين كميته از افراد خبره فني، مالي، حقـوقي بـه تشـخيص كـارگروه واگـذاري      •

تشكيل مي شوند 

و تهيه فهرست صالحيت عمومي و توان مالي سرمايه گذاران بررسي وظايف آن •

بـراي  طـرح تجـاري پـروژه    ارزيـابي پيشـنهادهاي   تضـامين،  كوتاه، دريافت 

مي باشدشناسايي مناسب ترين پيشنهاد و اعالم نظر به كارگروه واگذاري 
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شناسايي پروژه ها و طرح هاي مشمول واگذاري

اعتبار مصوب كافي و يا حتي پيشرفت فيزيكي باال نمي تواند به عنـوان دليـل   وجود •

از ايـن رو  . گيـرد موجهي براي واگذار نكردن پروژه به بخش غيردولتي مد نظر قـرار  

اولويـت واگـذاري   ر ديك معيار با پيشرفت فيزيكي باال بعنوان خودگردان پروژه هاي 

قرار گيرد 

اساس اسناد باالدسـتي ملـزم بـه    بخش عمومي بر پروژه هاي غيرخودگرداني كه در •

اجراي آن است و از نظر اقتصادي داراي توجيه بوده اما توجيه مالي براي سرمايه گذار 

ايـن  (ندارند و جهت مشاركت با بخش خصوصي نياز به حمايت مـالي دولـت دارنـد    

مي بايست نسبت به ، )نام دارد Viability Gap Fundingحمايت مالي اصطالحاً 

گروه بندي پروژه ها بر اساس مقدار نياز به حمايت مالي اقدام شده و پروژه هـايي كـه   

.نياز به حمايت مالي كمتري دارند در اولويت واگذاري قرار گيرند

طرح هاي در حال بهره برداري در اولويت هستند•
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 گذارمتناسب با واگذاري طرح هافرآيند انتخاب سرمايه 

انتخاب سرمايه گذار بايد در يك فرآيند رقابتي و از طريق انتشـار حـداقل دو نوبـت    •

آگهي شناسايي سرمايه گذار، در روزنامه هاي كثيراالنتشار و يا وب سايت هاي مرتبط 

مشتركا يا منفردا انجام شود 

:دو مرحله زير انجام ميشوددر 

)توان ماليارزيابي صالحيت عمومي و (صالحيت سرمايه گذار ارزيابي ) الف•

)ارزيابي فني و مالي(طرح تجاري پروژه ارزيابي ) ب•
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ارزيابي متقاضيان سرمايه گذاري و مشاركت

دريافت اسناد ارزيابي صالحيت، تكميل كاربرگ ها و ارائه مدارك توسط  -1

خصوصي  -متقاضيان كه پس از راه اندازي سامانه اطالع رساني مشاركت عمومي 

. بصورت الكترونيكي انجام مي شود

امكان بازديد از محل پروژه و برگزاري جلسه پرسش و پاسخ كه در صورت  -2

لزوم انجام مي شود

بررسي كاربرگ ها و اسناد توسط كميته منتخب كارگروه واگذاري و اصالح يا   -3

تكميل آن توسط متقاضيان در صورت لزوم و ارزيابي صالحيت سرمايه گذار و  

تهيه فهرست كوتاه اشخاص داراي توان مالي بر مبناي مجموع اعتبارات ارزيابي  

شده متناسب با معيارهاي ذكر شده در اسناد فراخوان  

هـيچ  فهرسـت كوتـاه    امكان حضور نهادهاي عمومي غيردولتي  تنها در شرايطي مجاز اسـت كـه در  : تبصره

براي متقاضيان از نهاد عمومي غيردولتي حق مالكيت مستقيم . قرار نگيردمتقاضي از بخش خصوصي و تعاوني 

درصـدي   100در صـورت مالكيـت   . مجاز مي باشدسقف چهل درصد و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي تا 

.سهم خود را تا سقف مشخص واگذار نمايدحداكثر تا چهار سال پس از بهره برداري 



)پيشنهاد فني و مالي پروژه(ارزيابي طرح تجاري پروژه 

20

بصورت مجزا در دو مرحله ارزيابي فني و ارزيابي مي تواند ارزيابي طرح تجاري پروژه را سرمايه پذير �

همچنين سرمايه پذير مي تواند مرحله ارزيابي صالحيت سـرمايه گـذار و ارزيـابي    . انجام دهدمالي 

.انجام دهديك مرحله طرح تجاري پروژه را در 

ندارند، مرحله ارزيابي پيشنهادهاي ارزيابي فني پروژه هايي كه به تشخيص سرمايه پذير نياز به براي �

.فني از فرآيند انتخاب سرمايه گذار حذف مي شود

ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست كوتاه به منظور دريافت پيشنهاد طرح تجاري پروژه و تضمين  -1
شركت در فرآيند واگذاري

دريافت تضامين و پيشنهادهاي طرح تجاري پروژه و شناسايي مناسب ترين پيشنهاد توسط كميته   -2
منتخب كارگروه واگذاري و اعالم نظر به كارگروه واگذاري

تعيين سرمايه گذار منتخب توسط كارگروه واگذاري بر اساس شاخص هاي مالي يا ديگر شاخص هاي   -3
متناسب 

تجديد تمام يا قسمتي از فرآيند انتخاب سرمايه گذار توسط كارگروه واگذاري در صورت لزوم -4



ساز و كار اجرايي) 3و  2ماده 
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ساز و كار اجرايي) 3و  2ماده 
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ساز و كار اجرايي) 3و 2ماده 

قرارگرفتن پروژه ها در ليست  پروژه هاي قابل واگذاري در قانون بودجـه سـنواتي تـا    •

از هيچ گونه تغييري را در رونـد تخصـيص اعتبـارات    قبل از انعقاد قرارداد واگذاري، 

.سوي سازمان و دستگاه اجرايي ذ ي ربط ايجاد نمي كند

، اخذ موافقت اوليه از سازمان سرمايه گذاري سرمايه گذار خارجيدر موارد استفاده از •

.و كمك هاي اقتصادي و فني توسط دستگاه اجرايي ضروري است

اقـدام نمـوده و   رأساً نسبت به تعيين پروژه هاي مشمول واگـذاري  سازمان مي تواند •

.دستگاه اجرايي مكلف است نسبت به تهيه گزارش اقدام نمايد

كه از لحاظ كاربري و اجرايي نسبت به ديگر پروژه هاي يك پروژه هاي غيروابسته در •

و در پـروژه هـاي   بطور مستقل مجاز مي باشد طرح مستقل هستند، واگذاري پروژه ها 

.استسازمان بالمانع وابسته واگذاري پروژه به تنهايي با مجوز 
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ساز و كار اجرايي) 3و 2ماده 

در مراحل واگذاري پروژه  هماهنگي، پشتيباني، راهبري و نظارتسازمان وظيفه •

نظـارت بـر   . را بر عهـده دارد  تجميع اطالعات و ارائه گزارش به هيأت دولتو 

به عهده سازمان است و در استان ها بـه عهـده    حسن اجراي اين دستورالعمل

.مي باشدسازمان مديريت و برنامه ريزي استانها 

در صورتي كه دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرايـي متفـاوت باشـد، كـارگروه     •

واگذاري در دستگاه بهره بردار تشكيل مـي شـود و پيشـنهاد واگـذاري و تهيـه      

.مي باشد نيز به عهده دستگاه بهره بردارگزارش تصميم به واگذاري 
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تصريح برخي از نكات

پيمانكـاران، مشـاوران، تــأمين كننـدگان ماشـين آالت و تجهيــزات و     چنانچـه  •

داراي و يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي كه  )فاينانسور(تأمين كنندگان مالي 

باشند و در فرآيند رقابتي واگذاري تصريح شده در  مطالبات تأييد شده از دولت

 مطالبات آنها، با درخواست آنان بعنوان سرمايه گذار انتخاب گردنددستورالعمل 

در پـروژه تلقـي شـده و در     سرمايه گذاري اوليهدر روش هاي مشاركتي بعنوان 

مدل مالي منظور مي گردد؛ همچنين در روش فروش بعنوان پرداخت قسـمتي از  

.قيمت اوليه پروژه تلقي مي شود

اسـت و بعـد از اينكـه ضـرروت     اولويت شروع پروژه جديد به روش مشاركتي •

بـه شـرط روش مشـاركتي     2الحـاق   23پروژه جديد به تاييد كميسيون ماده 

در . رسيد، دستگاه اجرايي مكلف است در چهار نوبت براي فراخوان اقدام نمايد

.صورت عدم امكان مشاركت گزارش توجيهي آن به سازمان ارائه مي گردد
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روش هاي واگذاري پروژه) 5ماده 

:  روش هاي واگذاري پروژه بر اساس روش هاي شناخته شده از جمله

•BOT )ساخت، بهره برداري و انتقال(

•BOO  )ساخت، مالكيت و بهره برداري(

•ROO )تجهيز و بازسازي، مالكيت، بهره برداري(

•O&M )برداري و نگهداريمديريت بهره(

•BOLT )ساخت، بهره برداري، پرداخت اجاره به سرمايه پذير و انتقال(

•BTL )ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمايه گذار(

•ROT )تجهيز و بازسازي، بهره برداري و انتقال(

•Concession )واگذاري امتياز  (

•Lease ) اجاره(

•Joint Venture )مشاركت مدني(

فروش  •

ساير روش ها متناسب با ويژگي هاي پروژه•
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5ماده 

در زمان بهره بـرداري   پرداخت اجارهدر روش هايي كه سرمايه گذار موظف به •

و بهـره بـرداري پـروژه     سال هاي اجارهپروژه است، سرمايه پذير مجاز است 

و بـا در نظـر    بر اساس مدل مـالي و شـرايط رقـابتي   توسط سرمايه گذار را 

سال هاي اجاره و . گرفتن صرفه و صالح سرمايه پذير در قرارداد منظور نمايد

.در نظر گرفته شود بيش از يك سالبهره برداري پروژه مي تواند 

فـروش  روش ، در 1397قـانون بودجـه سـال     19تبصره ) 9(بر اساس بند •

.مجوز از هيأت وزيران نمي باشد، دستگاه اجرايي ملزم به اخذ پروژه
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تعيين قيمت اوليه پروژه) 6ماده 

بـه سـرمايه گـذار     مالكيت پروژه بطور دائـم تعيين قيمت اوليه پروژه در روش هايي كه در آن •

باشـد، توسـط كارشـناس     تعـداد متقاضـيان آن پـروژه كمتـر از سـه نفـر      منتقل مي شوند و 

قيمت گذاري و در نظر گرفتن عواملي چون خدمات طرح يا پروژه، فناوري مورد استفاده، بـازار  

داخلي و بين المللي محصوالت، موقعيت طرح يا پروژه در مقايسـه بـا رقبـاي تجـاري اعـم از      

.داخلي و خارجي انجام مي شود

در پروژه هايي كه مالكيت آنها بطور دائم به سرمايه گذار منتقل نمي شود، نياز به تعيـين قيمـت   •

.اوليه پروژه ندارند

باشد، تعيين قيمت اوليه پـروژه   سه يا بيشتر از آندر صورتي كه تعداد متقاضيان خريد پروژه •

.تعيين مي شود از طريق رقابت بين متقاضيانو قيمت فروش پروژه  الزم نيست

باشند و در خصوص اشـخاص حقـوقي نيـز ضـمن      نبايد داراي نفع مشتركمتقاضيان مذكور •

داشتن شخصيت حقوقي مستقل و عدم وابسـتگي بـه يكـديگر، نبايـد داراي نفـع مشـترك،       

 10مديرعامل و هيأت مديره مشترك و همچنين سهامدار يا سهامداران مشـترك بـه ميـزان    

.درصد يا بيشتر باشند
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تعيين قيمت اوليه پروژه) 6ماده 

مشمول واگذاري مشخص شده، بـه   بدهي هاي طرح يا پروژهدر روش فروش پروژه، •

.سرمايه گذار منتقل مي شود

تعيـين شـده    كمتر از قيمت اوليهدر صورتي كه قيمت هاي پيشنهادي سرمايه گذاران •

باالترين قيمت پيشنهادي بيشتر از باشد، كارگروه واگذاري مي تواند در همان مرحله، 

بـاالترين قيمـت پيشـنهادي بيشـتر از     در مناطق عمومي و  پنجاه درصد قيمت اوليه

.در مناطق محروم را بعنوان قيمت برنده انتخاب نمايد بيست درصد قيمت اوليه

با رعايت آيـين نامـه    تقسيط تعهدات متقاضيانكارگروه واگذاري مي تواند نسبت به •

اجرايي نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقـوق قابـل واگـذاري اقـدام     

.نمايد
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)FINANCE(دوره ساخت تأمين مالي ) 7ماده 

در دوره ساخت هيچگونه اعتباري از منابع و بودجه عمومي بغير از تأمين زمين و پيش پرداخت  
خريد محصول از طرف سرمايه پذير به سرمايه گذار پرداخت نخواهد شد

»  قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور«) 24(استفاده از ظرفيت هاي ماده 
جهت فروش دارايي ها و اخذ تسهيالت از بانك هاي دولتي براي ساير طرح هاي تملك 

بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهيه ساز و كار پياده سازي اوراق 
.پروژه اقدام نمايند) سال 10باالي (بدهي بلندمدت 

سازمان بورس موظف است نسبت به تأسيس صندوق پروژه يا ورود سهام شركت پروژه در بورس  
.اقدام نموده و سهام آن را عرضه عمومي نمايد

عدم تحقق تأمين تسهيالت ذكر شده در بندهاي اين ماده از طرف سرمايه پذير، مانعي بر تأمين  
مالي پروژه از طرف سرمايه گذار تلقي نشده و سرمايه گذار موظف است نسبت به تأمين مالي دوره  

.ساخت پروژه اقدام نمايد
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)FUNDING(فروش محصول پروژه تأمين مالي ) 8ماده 

بـا  . منابع مالي پايدار و مطمئن در دوره بهره برداري براي پرداخت به سرمايه گذار پيش بينـي مـي شـود   

محاسبه بهاي قيمت تمام شده در بخش عمومي و ارزش خالص فعلـي پرداختـي بـه سـرمايه گـذار از      

.نسبت به تعيين ميزان و نرخ واحد خريد تضميني محصول پروژه اقدام نمايد ،)VfM(طريق روش 

سرمايه پذير مي تواند حداقل معيني از ميزان تقاضـاي محصـول پـروژه را تضـمين نمايـد و يـا جهـت        

بخشي از قيمت تمام شده محصول را ) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 12مطابق ماده (توجيه پذيري 

.به سرمايه گذار پرداخت نمايد

:دو مكانيزم عملياتي براي پيش بيني منابع خريد محصول پروژه

دريافت بهاي محصول پروژه از كاربران نهايي و پرداخت آن به سرمايه گذار در طرح هاي خودگردان•

در نظر گرفتن رديف مالي مستقل در قانون بودجه سنواتي جهت طرح هاي غيرخودگردان•
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قراردادهاي واگذاري مشوق هاي) 9ماده 

اين مشوق ها تنها در صورتي براي سرمايه پذير تعهدآور است كه در مفاد قرارداد واگذاري پروژه 

.پيش بيني شده و ساز و كار آن مشخص باشد

ارائه تضمين خريد محصول بخشي از ظرفيت يا كل ظرفيت توليد. 1

اجازه توثيق پروژه و قرارداد آن و تضامين خريد محصول جهت اخذ تسهيالت از بانك ها و صـندوق  . 2

توسعه ملي

حمايت از صدور مجوز صادرات محصول. 3

ارائه كمك هاي فني و يا در اختيار قرار دادن زيرساخت هاي بخش عمومي. 4

تعديل نرخ خريد محصول براساس شاخص بانك مركزي. 5

تضمين پرداخت مابه التفاوت قيمت محصول در صورتي كه بهاي فروش محصـول كمتـر از قيمـت    . 6

 19عدم قيمت گذاري محصول پـروژه بـر اسـاس تبصـره     (. خريد تضميني يا قيمت تمام شده باشد

)1397قانون بودجه سال 

سرمايه گذارامكان فروش گواهي ظرفيت توليد در بازارهاي مالي توسط . 7
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قراردادهاي واگذاري مشوق هاي) 9ماده 

همكاري و تسهيل در صدور مجوز احداث و بهره برداري از تأسيسات جانبي اقتصادي در پروژه حسب مورد بـا  . 9

حفظ كاربري اصلي پروژه

تعهدات سرمايه پذير شامل پيش پرداخت ها و پرداخت هاي آتي قرارداد از طريق گشايش اعتبـار اسـنادي و   . 10

مقدم بر ساير پرداخت هاي دستگاه اجرايي از محل پيش بيني اعتبارات و منابع دستگاه هـا و رديـف هـاي مصـوب     

.مربوط در قوانين بودجه سنواتي، تأمين و پرداخت مي گردد

واگذاري امتيازات، حقوق، مستحدثات،  منافع و تعهدات پروژه به اشـخاص ثالـث كـه صـالحيت آن توسـط      . 11

.سرمايه پذير تأييد شده است

كمك به دريافت فاينانس خارجي و تسهيالت بانك هاي توسعه اي مانند بانك جهاني، بانك توسعه اسـالمي،  . 12

)1397قانون بودجه سال  19بر اساس تبصره (بانك اكو و ساير نهادهاي مالي بين المللي 

دستگاه اجرايي مي تواند معادل اعتبار اختصاص يافته به طرح در سال جاري را، بر اساس قانون بودجـه و در  . 13

سقف تخصيص اعتبار به عنوان تسهيالت اعتباري با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره برداري از پـروژه حـداكثر   

در سقف ده سال با نرخ سود مشاركت رشته مذكور در بانك هاي تجاري و تخصصي منطبق با نرخ مصوب اعالمي 

قـانون بودجـه    19بر اسـاس تبصـره   . (شوراي پول و اعتبار، از طريق بانك عامل در اختيار سرمايه گذار قرار دهد

)1397سال 



قراردادهاي واگذاري فسخ و حل اختالف) 11ماده 

امكان پذير تصويب كارگروه واگذاري فسخ قرارداد صرفا با درخواست باالترين مقام دستگاه اجرايي و �

است

رسيدگي به شكايات متقاضيان فرآيند ارجاع كار در كارگروه واگذاري انجام مي شود�

:رفع اختالف قرارداد به ترتيب انجام مي شود�

از طريق مذاكره طرفين•

ارجاع به كارشناس يا كارشناسان منتخب طرفين•

توسط كارگروه واگذاري  از طريق داوري •

.قانون اساسي خواهد بود) 139(رعايت اصل سرمايه پذير مستلزم ارجاع اختالف به داوري توسط •



با تشكر از توجه شما
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