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فصل اول :شرایط عمومی سرمایه گذار
 )1توانمندي فني و مديريتي براي مديريت پروژه ،تامين دانش فني ،مهندسي و ساخت ،بهرهبرداري و تجارت
محصوالت جهت انجام طرح به نحوي که داراي سوابق اجرايي مفيد و مرتبط در خصوص موضوع طرح باشد.
 )2توانمندي مالي مناسب جهت تامين سهمالشرکه مورد نياز مطابق با مبلغ سرمايهگذاري طرح موردنظر و
نيز ارائه مستندات الزم مالي و دارايي متناسب با سهم خود نزد بانکها که صرفاً مربوط به طرح مزبور باشد و
پس از انتخاب سرمايه گذار به تصويب مجامع شرکت آنان برسد.
 )3ضروري است متقاضي ،شرايط ذکر شده در فرآيند دريافت و ارزيابي مدارك که مربوط به اثبات توانمندي
فني ،مديريتي و مالي متقاضي ميباشد را رعايت نموده و نسبت به ارائه مدارك و مستندات مقتضي براساس
فرآيند مذکور اقدام نمايد.
 )۴دبيرخانه کميته شناسائي و انتخاب سرمايهگذار پس از دريافت مدارك و کميتهبررسيصالحيت فني ،مالي
و مديريتي متقاضيان سرمايهگذاري ،ارزيابي متقاضي براساس معيارهاي تعيين شده نسبت به رد يا قبول هر
يک از درخواستها مخير خواهد بود و صرفا ارائه درخواست مشارکت براي متقاضي هيچگونه حقي را ايجاد
نخواهد نمود.
 )۵انتخاب قطعي و نهائي سرمايهگذار منوط به طي کليه مراحل "دستورالعمل شناسايي و انتخاب
سرمايهگذار" ميباشد.
 )۶کليه مزاياي قانوني مرتبط با سرمايهگذاري نظير معافيت مالياتي ،يارانه تسهيالت بانکي و غيره وفق قوانين
جاري کشور مشمول طرح مورد سرمايهگذاري قرار خواهد گرفت .همچنين سازمان گسترش و نوسازي صنايع
ايران ،اقدام و حمايت الزم در حد اختيارات قانوني خود را بعمل خواهد آورد.
 )7شرکت متقاضي ممنوعيت و محدوديتهاي قانوني براي انجام امور اقتصادي و تجاري نداشته باشد.

فصل دوم :تعهدات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 )1سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در صورت اجراي طرح سرمايهگذاري با مشارکت بخش خصوصي،
از ظرفيتهاي حاکميتي خويش براي صدور کليه مجوزهاي مورد نياز در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه
استفاده مينمايد.
 )2سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران هيچگونه مسئوليتي در تأمين مالي و فاينانس و معرفي طرح براي
استفاده از هرگونه منابع مالي به موسسات مالي خصوصي و دولتي اجراي طرح پيشنهادي را براي سرمايهگذار
منتخب به عهده نخواهد داشت ولي در اين خصوص حمايتهاي الزم را در چارچوب قوانين جاري کشور به
منظور اخذ تسهيالت بعمل خواهد آورد.
 )3هزينه مجوزهاي اختصاصي متقاضيان ،بر عهده شرکت مجري طرح خواهد بود و در صورت مشارکت
ايدرو ،سهم خود را متناسب با ميزان مشارکت تامين خواهد نمود.
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 )۴سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حتي االمکان از تمامي ظرفيتهاي خود براي ارايه حمايتهاي
مختص طرحهاي پيشنهادي که در فراخوان ذکر شده است ،از مبادي ذيربط حاکميتي ،استفاده مينمايد.

فصل سوم :فرآیند دریافت و ارزیابی مدارك متقاضيان
 -3-1دريافت و ارزيابي مدارك متقاضيان
ارائه درخواست سرمايهگذاري بايد از سوي متقاضي (سرمايهگذار يا سرمايهگذاران) در قالب شخصيت حقوقي
به " دبيرخانه كميته شناسائي و انتخاب سرمایهگذار " سازمان به همراه مدارك مورد نياز ،تحويل
گردد.
نكات مهم:





به مستندات ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
کليه مستندات ارائه شده از سوي متقاضيان محرمانه تلقي خواهد شد.
دبيرخانه کميته شناسائي و انتخاب سرمايهگذار ،صالحيت فني ،مالي و مديريتي متقاضي را ارزيابي
و نتايج ارزيابي خود را جهت تصميمگيري به کميته ارزيابي ارائه مي نمايد.
کميته ارزيابي پس از تصميمگيري در اين خصوص ،نتايج حاصله را به رياست هيات عامل سازمان
اعالم و در صورت موافقت توسط ايشان ،مراحل بعدي براي طرحهاي مشارکتي توسط معاونتهاي
تخصصي سازمان پيگيري خواهد گرديد.

 -3-2مدارك الزم جهت ارائه به دبيرخانه كميته شناسائي و انتخاب سرمايهگذار
 .1تکميل فرم تعهدنامه شرکتهاي متقاضي سرمايهگذاري و فرم خوداظهاري آورده سهامداران از محل
منابع داخلي.
 .2سابقه اجرائي پنج سال اخير شرکت متقاضي اعم از توليد و تجارت در رشته صنعتي مرتبط با طرح
مورد نظر به انضمام مستندات مربوطه که مويد سهم شرکت از توليد و تجارت و حسن شهرت در
ابعاد مختلف در اين حوزه باشد(مستندات مربوط به سوابق ،فعاليتهاي مرتبط و گواهيهاي شرکت
متقاضي در توليد ،فروش ،اجراي طرح صنعتي ،بازاريابي و تجارت محصوالت مورد نظر و موارد
مشابه).
 .3قرارداد و يا تفاهمنامه يا هر مستندي مبني بر داشتن شريک معتبر خارجي يا تامين کننده معتبر
دانش فني طرح با ارائه مستندات معتبر (در صورت وجود).
 .4ارائه مشارکتنامه محضري در صورت تقاضاي سرمايهگذاري بصورت کنسرسيوم )کليه ارزيابيها به
نسبت سهمالشرکه محاسبه خواهد شد).
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 .5ارائه اطالعات مربوطه به منابع انساني مرتبط با طرح مورد نظر و مديران شرکت و يا کنسرسيوم در
خصوص تعداد نفرات ،سطح تحصيالت ،سوابق اجرايي و آموزشي مرتبط با پروژه ،نمودار سازماني و
گواهيهاي مرتبط با نظام مديريت.
 .6ارايه مستنداتي دال بر مالکيت دارايي با قابليت نقدشوندگي يا تأييديه سپرده بانکي از بانکهاي
داخلي مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به نام شرکت متقاضي خطاب به سازمان
گسترش و نوسازي صنايع ايران به ميزان حداقل  %20از قدرالسهم متقاضي از كل آورده
سهامداران (در خصوص سرمايه گذاري ارزي نرخ تسعير ارز مطابق با نرخ تسعير اعالمي از سوي
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران) جهت احراز توانائي مالي سرمايهگذار براي تأمين آورده نقدي.
 .7ارائه مستندات معتبر مبني بر اعالم مانده بدهي به شبکه بانکي و بدهي معوقه (احتمالي).
 .8ارائه مستندات دال بر توانمندي تامين وثايق معتبر به منظور اخذ تسهيالت از شبکه بانکي.
تبصره  :2ارائه جدول مربوط به جريان نقدينگي طي دوره اجراي طرح و محل تأمين منابع طرح مذکور.
 .9رونوشت اساسنامه شرکت (و يا کنسرسيوم) متقاضي سرمايهگذاري ،اولين و آخرين روزنامه رسمي و
آگهي آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي کشور.
.10
.11
.12
.13
.14

صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال آخر شرکت (يا کنسرسيوم) متقاضي سرمايهگذاري.
نمودار زمانبندي پيشبيني شده پيشنهادي براي اجراي طرح.
هر نوع مدرك ديگري که در ارزيابي معيارهاي تعيين صالحيت به تشخيص سرمايهگذار ميتواند
مفيد باشد.
رونوشت مدارك ثبتي شامل گواهي ثبتي ،کد اقتصادي و شناسه ملي.
پس از دريافت مدارك مورد اشاره در بندهاي فوق الذکر در زمان مقرر ،کار بررسي ،ارزيابي و انتخاب
سرمايهگذار واجد شرايط از طريق امتيازدهي صالحيتهاي فني ،مالي و مديريتي و سوابق کاري
متقاضيان سرمايهگذاري توسط کميته بررسيصالحيت فني،مالي و مديريتي متقاضيان
سرمايهگذاري آغاز خواهد گرديد.

تبصره  :3در صورت عدم ارائه هر يک از موارد ذکر شده در بندهاي فوق به سازمان  ،درخواست متقاضي
سرمايهگذاري مشمول فرآيند ارزيابي و انتخاب نخواهد شد و حق هرگونه اعتراض از متقاضي سلب خواهد
گرديد.
تبصره:4کميتهبررسيصالحيت فني ،مالي و مديريتي متقاضيان سرمايهگذاري متشکل از اعضاي ذيل ميباشد:
.1
.2
.3
.4

معاون برنامهريزي و توسعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (رئيس کميته)
معاون مرجع تخصصي طرح در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(عضو)
مدير امور حقوقي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(عضو)
دو نفر عضو کميته به انتخاب رياست هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
که داراي تخصص مالي ،مديريتي و اجرايي باشند.
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تبصره :5دبير خانه کميته شناسائي و انتخاب سرمايهگذار ،مديريت مطالعات مهندسي و اقتصادي سازمان
ميباشد.
 .15پس از تکميل و تحويل مدارك و مستندات در موعد مقرر توسط متقاضيان ،تقاضاهاي واصله توسط
کميته بررسي صالحيت فني ،مالي و مديريتي مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه نهائي رسما (به
صورت کتبي) به متقاضيان اعالم خواهد شد .حسب مورد امکان درخواست ارايه مستندات تکميلي
يا ارايه شواهد بيشتر براي کميته ارزيابي ميسر است.
 .16سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در رد و يا قبول درخواستهاي واصله ،بر اساس ضوابط
اعالم شده عمل خواهد کرد .ضمنا اسناد و مدارك ارائه شده از سوي سرمايهگذاران قابل استرداد
نميباشند.
 .17معيارهاي ارزيابي مالي ،فني و مديريتي متقاضيان سرمايه گذاري به شرح ذيل ميباشد.





ماهيت سرمايه گذار (شخصيت حقوقي).
داشتن شريک معتبر خارجي و ارائه کليه مستندات فني ،مالي و اجرايي مربوط به شريک خارجي
طرح ( در صورت وجود).
بررسي صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال گذشته متقاضي.
محل تأمين منابع مورد نظر متقاضي جهت تأمين نقدينگي مورد نياز طرح و همچنين پيش بيني
صورت جريان وجوه نقد طي دوره اجراي طرح (نحوه و ميزان تأمين آورده نقدي متقاضي و نحوه
و ميزان تأمين آورده از ساير منابع(.

 دارا بودن تأسيسات اوليه مرتبط اختصاصي براي طرح درخواستي.
 ميزان درصد مالکيت در محصول اصلي طرح از سهم کل بازار محصول در کشور.
 سوابق شرکت (کنسرسيوم) متقاضي.
 توانمندي شرکت (کنسرسيوم) متقاضي در پروژههاي صنعت مورد نظر.
 منابع انساني بکار گرفته شده در طرح از سوي متقاضي و ارائه نمودار سازماني پروژه .
 ارائه جريان نقدينگي ( )Cash Flowاز ابتداي پروژه تا زمان راه اندازي طرح.
 دارا بودن تفاهمنامه اوليه تأمين دانش فني در زنجيره بومي يا خارجي.
 .18نحوه امتيازدهي و انتخاب سرمايهگذار واجد شرايط براساس معيارهاي ارزيابي مالي و فني متقاضيان
سرمايهگذاري در طرح مطابق جدول ارزيابي ذيل انجام ميپذيرد:
ردیف

1

شرح معيارها
ماهيت سرمايهگذار

حقوقي

2

عدم حضور در بازار بورس

0

+35

سهامي خاص
بازاي هر  %10سهام
مشارکت خارجي

0

0

0

+20

توضيح واحد اندازهگيری
سهامي عام
سهامي خاص

داشتن شريک معتبر خارجي

امتياز
منفي
0

امتياز
مثبت
+60

حضور در بازار بورس

صفحه ۶ :از 12

حداقل
امتياز
0
0

حداكثر
امتياز
+60
+100

نسبت مالکانه

بازاي هر  %5باالتر از %20

0

+5

نسبت جاري

بيش از  1به ازاء هر % 5

0

+5

نسبت سود عملياتي

بيش از  %20به ازاء هر %2

0

+5

نسبت بازده داراييها

بيش از  %20به ازاء هر %1

0

+5

ميزان فروش ساليانه /کل
سرمايه مورد نياز طرح

بيش از يک به ازاء هر %10

شرح معيارها

ردیف

3

توضيح واحد اندازهگيری

امتياز
منفي

امتياز
مثبت

بررسي صورتهاي مالي
حسابرسي شده سال گذشته
متقاضي
(با توجه به امتياز کسب شده
مجموع نسبتهاي مالي در سه
سال گذشته بصورت مجزا،
امتياز کل متناسب با ضرايب
 50درصد براي سال گذشته،
 30%براي دو سال قبل و %20
براي سه سال قبل محاسبه
ميگردد).

ارزش بهاي تمام شده
داراييهاي ثابت مشهود

به ازاء هر  500ميلياردريال

0

0

+10

+5

حداقل
امتياز

0

0

0

حداكثر
امتياز

+100

+40

+40

(اموال منقول و غير منقول)

4

تأمين منابع طرح توسط متقاضي

آورده سهام داران از منابع
داخلي بازاء هر  %5مورد نياز

0

+20

0

+200

5

ارائه مستندات دال بر توانمندي تامين وثايق معتبر به منظور
اخذ تسهيالت از شبکه بانکي

بازاء هر  %10مورد نياز طرح

0

+10

0

+70

6

دارا بودن تاسيسات اوليه و ساير امکانات مرتبط اختصاصي
براي طرحهاي درخواستي

يوتيليتي

0

+15

زمين يا ساختمان

0

+15

0

+30

A
7
B

ميزان درصد سهم توليد محصول طرح از سهم
کل فروش داخلي اين محصول در کشور
ميزان درصد سهم از فروش(تجارت) متوسط دو
سال گذشته از سهم کل فروش داخلي اين
محصول در کشور

هر يک درصد تا %20

0

8

قرار داشتن در زنجيره توليد ،تامين و ارزش طرح درخواستي محصول طرح در زنجيره باشد

9

سوابق و حسن يا سوء شهرت شرکت متقاضي در صنعت
مورد نظر از جهات مختلف (جهت محاسبه و کسب امتيازات
اين بند ضروري است مجري حداقل  5سال سابقه فعاليت
حرفهاي در حوزه مربوطه داشته باشد)

در ابعاد مختلف مالي ،تجاري،
بانکي ،حقوقي ،ضوابط توليد
و توزيع و فروش و ايمني و
محيط زيست و ...

-75

10

توانمندي شرکت متقاضي در پروژههاي صنعت مورد نظر
(جهت محاسبه و کسب امتيازات اين بند ،ضروري است،
مجري حداقل در يک طرح با مقياس مشابه در سطح عالي
اجرايي تجربه فعاليت موفقيت آميز داشته باشد).

شامل اجراي پروژه ،تأمين
دانش فني ،مهندسي و
ساخت و تأمين فاينانس

0

منابع انساني

11

تعداد ،سطح تحصيالت ،سوابق اجرايي و
آموزشهاي ويژه و مرتبط (مديران شرکت
و کارکنان مرتبط با طرح مورد نظر)

----

برخورداري از دپارتمان فني مهندسي،
تحقيق و توسعه و دپارتمانهاي مرتبط
(نظير بازرگاني و )...

----

نظام آموزشي کارکنان ،نظامهاي مديريت

----
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شرح معيارها

ردیف

توضيح واحد اندازهگيری

امتياز
منفي

امتياز
مثبت

حداقل
امتياز

کيفيت و تعالي سازماني و ...
 :Aشركتهایي كه دارای شركتهای توليدی در زمينه محصوالت اصلي طرح هستند.
 :Bشركتهایي كه دارای تجارت در زمينه محصوالت اصلي طرح ميباشند.

نکات قابل توجه:
( )1درصورتيکه شرکت متقاضي تازه تاسيس باشد بررسيهاي فوقالذکر در خصوص سهامداران اصلي و
عمده آن صورت خواهد پذيرفت .سهامداران اصلي شرکت متقاضي عبارتند از سهامداراني که  %20و
باالتر از سهام شرکت متقاضي را در اختيار دارند و با توجه به ماهيت طرح ،امتياز مربوطه توسط
مرجع بررسي صالحيت فني ،مالي و مديريتي محاسبه خواهد گرديد.
( )2معتبر بودن شريک خارجي بر مبناي تشخيص کميته بررسي صالحيت فني ،مالي و مديريتي خواهد
بود.
( )3بررسيهاي مالي شرکتها بر مبناي صورتهاي مالي عملکرد سه سال آخر حسابرسي شده
شرکتهاي اصلي با اعمال نظرات حسابرس صورت خواهد پذيرفت و در صورتيکه شرکت سهامي
خاص باشد گزارش حسابرسي مطابق اظهارنامه مالياتي مالك عمل قرار خواهد گرفت.
( )4در مواردي نظير سوء شهرت متقاضي در تعامالت و مراودات تجاري و مالي ،يا شموليت شرکت
مربوطه به ماده  141قانون تجارت و نظاير آن و يا ارائه اطالعات نادرست ،به تشخيص کميته
ارزيابي ،صالحيت متقاضي بدون در نظر گرفتن ارزيابي و امتياز رد مي گردد.
( )5شرکتهاي متقاضي مشارکت با سازمان بايد بر اساس آئين نامه تسهيالت و تعهدات کالن بانک
مرکزي ،امکان استفاده از تسهيالت بانکي را داشته باشند.
( )6نحوه محاسبه ارزش دارائيهاي ثابت مشهود شرکت اصلي به شرح جدول ذيل ميباشد:
ردیف

عنوان دارایي

وزن اعتباری

نحوه محاسبه ارزش

1

دارايي بورسي

%90

ارزش روز بازار بورس

2

دارايي خارج از بورس

%80

نمونه مشابه و يا قيمت کارشناس رسمي

3

ساختمان

%75

قيمت کارشناس رسمي

4

وجه نقد و معادل آن

%100

---

5

کاال

%80

ارزش روز بازار

( )7ارائه تاييديه اسناد بانکي از بانک مربوطه الزامي ميباشد و در صورت ارائه تاييديه از بانکهاي مختلف
مجموع آنها مالك عمل قرار خواهد گرفت.
( )8بر اساس نتايج حاصل از جدول ارزيابي ،طرح به متقاضي که  500امتياز يا بيشتر از آن را کسب نمايند
قابل واگذاري ميباشد.
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حداكثر
امتياز

تبصره  :5ميزان درصد مشاركت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در
طرحهای سرمایه گذاری كه به صورت مشاركتي اعالم شده است ،پس از
بررسيهای الزم اعالم خواهد شد ،ليکن این ميزان مشاركت حداكثر ۴9
درصد ميباشد.
فصل چهارم :تعهدات سرمایه گذار منتخب
 .1سرمايهگذار منتخب )داراي امتياز الزم( ميبايستي پس از اعالم نتايج ارزيابي ،نسبت به امضاي تفاهمنامه
در موعد مقرر با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (مبني بر تعهد تاسيس شرکت مجري طرح
حداکثر در مهلت زماني که از سوي دبيرخانه کميته شناسائي و انتخاب سرمايهگذار اعالم ميشود) ،اقدام
نمايد .در غير اينصورت ،سرمايهگذار منتخب حذف و سرمايهگذار متقاضي بعدي (حسب اولويتبندي
صورت گرفته) جايگزين ميگردد.
 .2در صورت انجام موارد درخواست شده فوق و تأييد صحت مدارك مذکور توسط دبيرخانه کميته شناسائي و
انتخاب سرمايهگذار  ،موافقت اصولي يکساله طرح از سوي معاونت برنامهريزي و توسعه سازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران به نام شرکت و يا کنسرسيوم منتخب متقاضي سرمايهگذاري صادر خواهد شد .
تبصره  :6موافقت اصولي صادره طرح براي سرمايهگذار منتخب ،فاقد ارزش مبادالتي بوده و قابل
واگذاري و يا انتقال به غير نميباشد .در صورت انصراف از اجراي طرح ،سرمايهگذار بايد درخواست
خود را به معاونت برنامهريزي و توسعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ارائه نمايد .بديهي
است معاونت مزبور در خصوص واگذاري طرح به سرمايهگذار جديد تصميمگيري خواهد نمود.
 .3امکان تغيير کاربري زمين محل اجراي طرح ،قبل و در طول زمان بهرهبرداري از طرح توسط سرمايهگذار
منتخب وجود ندارد.
 .4سرمايهگذار منتخب ملزم به قبول و رعايت شرايط رگوالتوري و استانداردهاي جاري وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و ضوابط زيست محيطي کشور و اخذ تاييديه سازمان محيط زيست براي طرح مذکور در هر يک
از مراحل طراحي ،اجرا و بهره برداري از طرح ميباشد.
 .5مسئوليت اجراي کامل کليه تعهدات ذکر شده مطابق برنامه زمانبندي ارائه شده در بخش تعهدات
سرمايهگذار منتخب ،برعهده کليه سهامداران فعلي و آتي شرکت (کنسرسيوم) اعم از اينکه از اين تعهدات
مطلع باشند و يا نباشند ،خواهد بود و در اين خصوص هيچگونه تعهدي بر عهده سازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران نخواهد بود.
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بسمهتعالي

تعهدنامه شركت متقاضی سرمایهگذاری

اينجانب  /اينجانبان  .....................................مدير عامل شرکت (کنسرسيوم*)  ................................با اطالع کامل
از مفاد اطالعات و دستورالعمل منتشره در فراخوان شناسايي و انتخاب سرمايه گذار ،آمادگي اين شرکت
(کنسرسيوم) را جهت انجام سرمايهگذاري در طرح  .....................................اعالم داشته و اين شرکت
(کنسرسيوم) را متعهد به رعايت و اجراي کليه ضوابط و شرايط حقوقي و مالي مندرج در دستورالعمل
فوقالذکر ميدانم.

نام و نام خانوادگي مدير عامل:

تاريخ و امضاء:

مهر شرکت:

* :درصورتيکه متقاضي در قالب کنسرسيوم درخواست خود را ارائه دهد ،بايستي کليه مديران عامل
شرکتهاي عضو کنسرسيوم اين تعهدنامه را مهر و امضاء نمايند.
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بسمه تعالي

فرم خوداظهاری آورده سهامداران از محل منابع داخلی شركت برای
اجرای طرح ..........................

بدينوسيله گواهي و تعهد ميشود شرکت (کنسرسيوم)  .........................................................................با مدير
عاملي  ..................................................................کد اقتصادي ....................................................................................
جهت انجام طرح  ..............................................حداقل مبلغ  ...............................ميليون ريال از محل منابع داخلي
شرکت (کنسرسيوم) تامين خواهد نمود.
ضمناً جهت اثبات اظهارات فوق مدارك و مستندات ذيل دال بر توانمندي مالي اين شرکت (کنسرسيوم) ارائه
ميگردد (اين فرم ميبايستي با درج تاريخ و ممهور به مهر شرکت (کنسرسيوم) به امضاء صاحبان مجاز
شرکت (کنسرسيوم) برسد.

صفحه 12 :از 12

