
محسن رجائي
1397تيرماه 

اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجهمعاونت 

امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع
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بـه  ) 2(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولـت  ) 27(در اجراي ماده  -  19تبصره 

دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات از جمله قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم 

با اصالحات و الحاقـات   1381/ 3/ 4قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب ) 44(

در اجراي طرح ها و پروژه هـاي منتخـب   بخش خصوصي و تعاوني بعدي به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر 

و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي تكميـل  شـده يـا در حـال     ) با اولويت طرح هاي نيمه تمام(جديد و نيمه تمام 

از جملـه واگـذاري،   (نسبت به انعقاد انواع قرارداد  خصوصي، - در قالب سازوكار مشاركت عمومي ، بهره برداري

با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشـي از وظـايف و   ) مشاركت، ساخت و بهره برداري يا برون سپاري

حوزه هايي از قبيـل پديـدآوري، طراحـي، سـاخت، تجهيـز،      مسؤوليت هاي خود در تأمين كاالها و خدمات در 

را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري
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به ) 2(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 27(اين تبصره براي اجرايي نمودن ماده : نكته اول

.تصويب رسيده است

:با اين تبصره افزايش يافته است 2الحاق  27دايره شمول ماده : نكته دوم

است ليكن آماده بهره برداري و تكميل شده و  نيمه تمامو  جديدطرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي براي و اگذاري  27ماده  

و بهـره بـرداري طـرح هـا و     ) با اولويت طرح هاي نيمه تمام(طرح ها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه تمام در اجراي  19تبصره 

.است حال بهره برداري در پروژه هاي تكميل  شده يا 

نتيجه

�ل ���� ��دار� �� �� ��ا�� از ���� د
	�را����  ���ا� #�وژ� ه�� در 
���ن ا�%�ق  �27�د� ')2(�*�+� ����
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:شامل تسهيالتتسهيالت يا يارانه سود بودجه عمراني بصورت اهرمي كردن منابع مالي •

��وژ� ه�� ���
هزار ميليارد ريال  44اختصاص مبلغ •

پروژه منتخب 446براي 

���وژ� ه�� ا���
هزار ميليارد ريال براي پروژه  20اختصاص •

هاي مورد نظر به انتخاب استان
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:توجيه پذير و اقتصادي نمودن طرح ها با هدف ايجاد انگيزه در بخش خصوصي•

خريد تضميني محصول طرح�

عدم محدودسازي قيمت براي محصوالت طرح�

ايجاد كاربري جانبي اقتصادي يا كاربري هاي چندگانه طرح �

مشوق هاي مالياتي و بيمه تأمين اجتماعي�

ارائه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي�

طرحموافقت با ترهين اموال �

خارجيآورده بانك عامل و بازارهاي پولي و مالي و منابع مالي تسهيالت صندوق توسعه ملي، اختصاصي، استفاده ازدرآمدهاي �



6

براي آن دسته از طرح هاي نيمه تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولـت عـدم تعيـين قيمـت اداري و      -  

غيراقتصادي براي آنها را تضمين مي كند، اعتبار پيش بيني  شده از محل بودجه عمومي تا سقف چهل و سه 

ريـال  ) 43/894/647/000/000(هزار و هشتصد و نود و چهار ميليارد و ششصد و چهل و هفـت ميليـون   

اين قانون به  صورت وجوه اداره شده يا يارانه سود تسـهيالت در  ) 1(مندرج در قسمت دوم پيوست شماره 

بانك هاي مـذكور،  . قالب قرارداد مشخص، به بانك هاي منتخب عامل تجاري يا توسعه اي پرداخت مي شود

بر اساس شرايط و منابع تعهد شده از سوي دولت و نيز منابع مالي قابل تأمين از طريق نهادهاي فعـال در  

هـر  بسته تأمين مـالي  اين قانون، در كنار آورده خود، ) 3(تبصره ) الف(بازارهاي پولي و مالي و منابع بند 

دستگاه اجرايي مبتني بر ويژگي هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت . طرح را اعالم مي نمايد

.به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي كند
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) موضوع طرح هاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره يك(ميليون ريال  43،894،647بودجه عمومي تا سقف  - 1•

قانون احكام ) 31(ماده ) 3(درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني، مطابق تبصره  20اختصاص حداكثر  - 2•

كل كشور  1397قانون بودجه سال ) 10(دائمي برنامه هاي توسعه كشور موضوع جدول شماره 

ميليارد ريال از محل درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي با تأييد سازمان  20،000تا سقف  - 3•

ميليارد دالر بعالوه باقيمانده سهميه سال قبل آن با رعايت ضوابط تبصره  30منابع مالي خارجي تا سقف معادل ريالي  - 4•

.قانون بودجه) 3(

از جمله استفاده از منابع نهادهاي فعال بازار سرمايه) سرمايه گذار(آورده بخش خصوصي  - 5•

تسهيالت مالي بانك عامل و نهادهاي فعال در بازار سرمايه - 6•

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است براي پروژه هاي استاني، منابع تعهدشده دولت را از اعتبارات تملك : تبصره•

.دارايي هاي سرمايه اي استان تعيين و از ظرفيت اين آيين نامه استفاده نمايد
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1397بودجه سال  19ظرفيت هاي تبصره 

انواع جلب همكاري مردم

واگذاري پروژه ها

)انتقال كامل مالكيت و منافع(
خصوصي -مشاركت عمومي 

طرح هاي جديد، نيمه تمام و 
بهره برداري طرح هاي تكميل شده يا 

در حال بهره برداري

پديدآوري، : حوزه هاي مشاركت
طراحي، ساخت، بهره برداري، تجهيز، 

...نوسازي، تعمير و نگهداري و

، BOT ،BOOانواع روش ها مانند 
...اجاره و

طرح هاي حاكميتي و تصدي گري
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1397قانون بودجه سال  19تجهيز منابع مالي در تبصره 

مقدار واحد محل تأمين منابع

4389 ميليارد تومان از محل بودجه عمومي

2000 ميليارد تومان درصد درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي 50از محل 

30 ميليارد دالر )قانون بودجه 3تبصره (سقف منابع مالي خارجي 

پروژه در قالب بسته مالي از محل آورده بخش خصوصي 

پروژه در قالب بسته مالي فعالي در بازارهاي پولي و مالي آورده بانك عامل و ساير نهادهاي

پروژه در قالب بسته مالي سپرده گذاري منابع صندوق توسعه ملي وفق نظام نامه

1950 ميليارد تومان
 طبـق (درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سـرمايه اي اسـتاني    20اختصاص 

)قانون احكام دائمي 31بند ب ماده  3تبصره 

، منابع تعهدشده دولت را از اعتبارات تملك دارايي هـاي  براي پروژه هاي استانيمجاز است برنامه ريزي و توسعه استان شوراي : تبصره

اختصـاص  (قانون احكام دائمي ) 31(ماده » ب«بند ) 3(موضوع تبصره : استفاده نمايد) 19(تبصره سرمايه اي استان تعيين و از ظرفيت 

)درصد اعتبارات طرح هاي تملك در قالب كمك هاي فني و اعتباري 20
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19پروژه هاي معرفي شده در بخش دوم پيوست يك قانون بودجه مرتبط با تبصره 

تعداد پروژهبخش
براي بخش  مجموع منابع عمومي

)ميليون ريال(
نسبت منابع از كل

%17516,332,00136آب

% 814,240,50010آب و فاضالب

% 3711,497,88725حمل و نقل

% 124,780,00010شهري

% 691,221,0043سالمت

% 243,875,0008انرژي

% 313,716,6938متفرقه

44643,894,647مجموع
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:1397قانون بودجه  19تبصره  9بند  

هاي موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات مذكور در ايـن   )پروژه(دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مجازند طرح  

قـانون محاسـبات عمـومي    ) 115(موضوع مـاده  (تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون اخذ مصوبه هيأت وزيران 

.به فروش برسانند) كشور

:قانون محاسبات عمومي 115ماده 

فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود باسـتثناء امـوال    

به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و با رعايت ساير مقـررات  بنا )ذكر شده در قانون(غير منقول 

.مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود 
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1397تبصره بودجه  11بند 

، )پـروژه (هرگونه فرآيند اجرايي اعم از فرآيند ارجاع طـرح   

تضامين در چهارچوب دستورالعمل مصـوب شـوراي اقتصـاد    

قانون الحاق برخي مواد به قـانون تنظـيم   ) 27(موضوع ماده 

.صورت مي پذيرد) 2(بخشي از مقررات مالي دولت 
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:تكليف به سازمان برنامه و بودجه براي تهيه پيش نويس آيين نامه•

اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشـنهاد  آيين نامه •

.سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد

:تهيه آيين نامه و ابالغ توسط هيات وزيران•

پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصـل  به  1397/3/13هيات وزيران در جلسه •

كـل كشـور،    1397قانون بودجـه سـال    19قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و تبصره  138

هــ   55341ت /33989طي شـماره   1397/3/22در تاريخ آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را  

.ابالغ نمود
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1397بودجه سال  19حوزه هاي مشمول در تبصره 

سالمت حمل و نقل

ل 
ي قاب

حوزه ها
ي

ذار
واگ

ورزش صنعت و معدن

فرهنگي و هنري آب و فاضالب

انرژي ارتباطالت و فناوري اطالعات

آموزش عالي آبمنابع 

آموزش عمومي و فني و حرفه اي كشاورزي
ميراث فرهنگي و گردشگري

طرح ها و پروژه هاي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و در حال بهره برداري و فعاليت هاي وابسته كليه �

مناقصاتقانون برگزاري ) 1(ماده » ب«به آنها، مربوط به دستگاه هاي اجرايي موضوع بند 

بـا عنـوان   ) 2(قـانون الحـاق   ) 27(طريـق دسـتورالعمل مـاده    واگذاري طرح ها از فرآيند اجرايي �

دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديـد، نيمـه تمـام، تكميـل     «

.  ، مصوب شوراي اقتصاد انجام مي شود»شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتي
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1397بودجه سال  19گردش كار تبصره 
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1397بودجه سال  19گردش كار تبصره 
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1397بودجه سال  19گردش كار تبصره 
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1397بودجه سال  19گردش كار تبصره 
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1397بودجه سال  19گردش كار تبصره 
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1397بودجه سال  19تعاريف و ظرفيت هاي آيين نامه اجرايي تبصره 

خصوصي است كه در آن اجراي پروژه هاي منتخب جديد و نيمه تمام  -منظور قرارداد مشاركت عمومي : قرارداد مشاركت

و بهره برداري آنها و همچنين فعاليت هاي وابسته به آنها از طرف دولت به بخش خصوصي محـول مـي شـود و تمـام يـا      

بخشي از وظايف و مسئوليت هاي دولت در حوزه هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و 

.تعمير و نگهداري به بخش خصوصي واگذار مي شود

قراردادي كه بين دستگاه اجرايي، بانك عامل و سرمايه گذار منعقد مي شود و در آن نحـوه توديـع منـابع    : قرارداد عامليت

.تعهد شده دولت و تعهدات بانك عامل و سرمايه گذار مشخص مي شود

قراردادي است كه بر اساس قرارداد عامليت، مابين سرمايه گذار و بانك عامل براي تأمين مالي بخشي از : قرارداد تأمين مالي

.منابع مورد نياز پروژه منعقد شده و در آن ميزان و نرخ تسهيالت، نوع وثايق و تعهدات دو طرف مشخص مي شود
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1397بودجه سال  19تعاريف و ظرفيت هاي آيين نامه اجرايي تبصره 

دستگاه اجرايي موظف است شرايط و منابع تعهد شده دولت و همچنين گواهي ها و تضامين قابل ارائه و ساير حمايت هاي 

.اعالم نمايداسناد فراخوان مورد نظر را در 

.برسانند فروشدستگاه هاي اجرايي مجازند پروژه هاي موضوع اين تبصره را بدون اخذ مصوبه هيأت وزيران به 

) ث(بنـد  ) 2(و ) 1(جزءهاي  معافيت مالياتيدرآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري بخش خصوصي در قراردادهاي مشاركت از 

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظـام مـالي كشـور    ) 31(قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده ) 132(ماده 

.برخوردار است

درصـد و بـراي دوران   ) 6.6(در دوران سـاخت قـرارداد مشـاركت معـادل شـش و شـش دهـم         حق بيمه كاركنان شاغل

.بهره برداري سازمان تأمين اجتماعي موظف به دريافت ليست و حق بيمه كاركنان شاغل و ارائه مفاصا حساب است
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1397بودجه سال  19تعاريف و ظرفيت هاي آيين نامه اجرايي تبصره 

) قيمـت تكليفـي  (در صورتي كه در چارچوب مقررات براي محصول طرح هاي اين آيين نامه، قيمت اداري و غيراقتصـادي  

را  مابه التفاوت قيمت تكليفـي بـا قيمـت بـازار    تعيين شود، دستگاه اجرايي مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني، 

.تأمين نمايد

در خصوص محصول طرح هايي كه قيمت بازار ندارد، مابه التفاوت مذكور بر اساس مدل مالي منضم بـه قـرارداد   :  تبصره

.مشاركت تعيين مي شود

به مسئوليت  كارگروه مشتركيبه منظور تسريع و تسهيل فرآيندهاي اجرايي و رفع مشكالت اجرايي و مديريت چالش هاي آن، 

سازمان و با عضويت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، شوراي هماهنگي تشكل هاي مهندسي، صنفي و 

.حرفه اي كشور و ساير اشخاص و تشكل هاي بخش خصوصي و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي تشكيل مي شود

تعين تكليف نيروهاي انساني پروژه هاي در حال بهره برداري وفق سازوكار قانون مديريت خدمات كشوري و ديگر ضوابط
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1397بودجه سال  19انتخاب پروژه ها براي تبصره 

:پيشنهاد مي شود اين اولويت ها مدنظر باشد

.و بااليي برخوردار باشندپيشرفت فيزيكي مناسب از كه  پروژه هاي نيمه تمامي•

.كه نياز به خريد محصول دولت نمي باشدخودگردان پروژه هاي در •

به گروه بندي پروژه ها بر اساس مقدار نياز به حمايت مالي نسبت غيرخودگردان پروژه هاي در •

.دارندپروژه هايي كه نياز به حمايت مالي كمتري و اقدام 

در حـال  طـرح هـاي   با توجه ضرورت كاهش هزينه هاي جاري و چابك سازي دولت، همچنين •

.گيردقرار نيز در اولويت بهره برداري 
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