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خ-قوانين و مقررات مشاركت ع

:خصوصي–قوانين و مقررات مشاركت عمومي 

شامل مجموعه تمامي قوانين و مقرراتي است كه بيان كننده چگونگي پيـاده سـازي مشـاركت    •

.خصوصي مي باشد -عمومي 

باشد كه معموالً از رعايـت ديگـر   ) PPP Law( بصورت قانوني مستقلاين مجموعه مي تواند •

باشد كه در كنار يكديگر  مجموعه اي از قوانين و مقررات يك كشورقوانين معاف است يا شامل 

.خصوصي را فراهم مي آورد -چارچوب قانوني براي اجراي مشاركت عمومي 

قوانيني از قبيل قانون مالي و معامالتي، قوانين بودجه و تأمين اعتبار، قوانين و مقررات بخشـي  •

و همچنين قوانين مرتبط با محيط زيست، مالكيت، زمين، مجوزهاي دولتي، ماليات و كار



خ-قوانين و مقررات مشاركت ع

تأمين مالي

ارجاع كار

تضامين

محيط زيست

تعرفه ها

مشوق ها

حل اختالفمالكيتحق اختراع

مقررات بخشيقانون كار    بيمه و ماليات



قوانين و مقررات

:خصوصي–ويژگي هاي ضروري براي قوانين و مقررات مرتبط با مشاركت عمومي 

پيش بيني سازوكار ارائه تضامين طرفين قرارداد•

امكان توثيق دارايي هاي پروژه يا قرارداد مشاركت جهت اخذ تسهيالت بجاي وثايق درجه يك•

نسـبت بـه   ) انتخاب سرمايه گـذار (انعطاف پذيري باال در فرآيند ارجاع كار پروژه هاي مشاركتي •

فرآيندهاي مصرح در قانون برگزاري مناقصات و ديگر قوانين و مقررات موضوعه

تنظيم مقررات بخشي در راستاي نزديك كردن تعرفه كاربران به بهاي تمـام شـده محصـول    •

پروژه و توسعه بازار محصول پروژه هاي زيرساختي

ايجاد صندوق يا نهاد مالي جهت ارائه تسهيالت مالي توسـعه اي در دوران احـداث يـا خريـد     •

.محصول در پروژه هاي غيرخودگردان كه توسط بخش غيردولتي به بهره برداري رسيده است

تسهيل فرآيندهاي حل اختالف و تشكيل دادگاه هاي تخصصي•

نهادسازي و توسعه نقش نهادهاي تخصصي غيردولتي•



قوانين و مقررات
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قانون بصورت 
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خ-ع

 82از ميان 
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قوانين و مقررات

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور  •

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

قانون مديريت خدمات كشوري•

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت •

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت •

قوانين و مقررات  

فرابخشي

مرتبط با  (

حوزه هاي مختلف  

)زيرساختي

قانون برنامه ششم توسعه كشور•

قانون برنامه پنجم توسعه كشور•

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

قانون تشويق سرمايه گذاري در طرح هاي آب كشور  •

قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت •

بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور  

)61ماده (انرژي قانون اصالح الگوي مصرف •

قوانين و مقررات  

بخشي

مرتبط با يك  (

)حوزه زيرساختي



بسترسازي مشاركت: قوانين و مقررات فرابخشي

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تأمين «از قبيل » خصوصي -مشاركت بخش عمومي «روش هاي اجرايي مناسب بكارگيري : 34بند ب ماده •

طرح و سـاخت  «، »تأمين منابع مالي، ساخت و بهره برداري«، »منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري

با پيش بيني تضمين هاي كافي و تدابير بودجه اي» ساخت، بهره برداري و مالكيت«و يا » كليد در دست

)2(قانون الحاق 

واگذاري طرح هاي تملك دارايي هـاي سـرمايه اي جديـد، نيمـه تمـام و تكميـل شـده و آمـاده         : 27ماده •

بهره برداري به بخش غيردولتي در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 

كمك در پرداخت اصل و فرع سرمايه گذاري توسط وزارت نفت و نيرو در پروژه هايي كه منجر به : 12ماده •

صرفه جويي، كاهش هزينه در توليد يا خدمات، بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي 

.و بهينه سازي مصرف انرژي مي شوند



كوچك سازي دولت: قوانين و مقررات فرابخشي

قانون برنامه ششم كشور

واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غيردولتي، حـذف واحـدهاي   : 28بند الف ماده •

غيرضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پستهاي سازماني، انحالل و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاري 

برخي از وظايف دستگاههاي اجرائي به شهرداري ها و دهياري ها و بنياد مسكن انقالب اسالمي

)2(قانون الحاق 

واگذاري واحدهاي خدماتي، رفاهي و مجتمع هاي فرهنگي، هنري و ورزشي بصورت اجاره: 5ماده •

قانون مديريت خدمات كشوري

از طريق توسعه بخش تعـاوني و خصوصـي و   ، فرهنگي و خدماتي  انجام امور تصدي هاي اجتماعي: 13ماده •

نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صالحيت شده و با نظارت و حمايت دولت 

واگذاري امور تصدي هاي اقتصادي به بخش غيردولتي: 15ماده •

تكليف به دستگاه هاي اجرايي براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيالت و كمك هاي مالي، رفع  :22ماده •
موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي 

درصد از آنها در طي هر برنامه  20شناسايي وظايف قابل واگذاري به بخش غيردولتي و واگذاري : 24ماده •
و كاهش استخدام در امور غيرحاكميتي



كوچك سازي دولت: قوانين و مقررات فرابخشي

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران شناسي و فرهنگستان ها و مركز اجازه : 33ماده •

آموزش مديريت دولتي و بيمارستان هاي آموزشي جهت اجاره ساختمان ها و امكانات موجود خود، به صـورت  

موقت اجاره يكساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز

به مدت يك سال يا (اجاره ساختمان ها و امكانات موجود وزارتخانه ها و مؤسسات، به صورت موقت : 43ماده •

به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز) كمتر

واگذاري مراكز مختلف خدماتي، فرهنگي، رفاهي، اجتماعي، آموزشي، درماني و گردشگري بـه سـه   : 88ماده •

روش خريد خدمات از بخش غيردولتي، مشاركت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت به بخش غيردولتي

.ا. ق) 44(قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 

تعيين تكليف وظايف حاكميتي و وظايف تصدي گري جهت واگذاري به بخش غيردولتي•

قانون برنامه پنجم توسعه كشور

اصالح ساختار و تغيير اساسنامه راه آهن جمهوري اسالمي ايران با تفكيك وظايف حـاكميتي و  : 164ماده •

تصدي گري در حمل و نقل و واگذاري بخش هاي غيرحاكميتي آن به بخش هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد 

ظرفيتهاي جديد توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد زمينه اسـتفاده از منـابع داخلـي و خـارجي     

 براي رشد و توسعه فعاليت هاي ريلي 



خريد خدمات و كاال: قوانين و مقررات فرابخشي

قانون برنامه ششم توسعه كشور

در ) بـه جـاي توليـد خـدمات    (خريد خدمات از بخـش خصوصـي و تعـاوني    : 25بند الف ماده •

چهارچوب استانداردهاي كيفي  به منظور افزايش بهره وري و ارتقاي سـطح كيفـي خـدمات و    

مديريت بهينه هزينه

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

طرح ها و پـروژه هـاي قابـل واگـذاري از بخـش      ) كاال و خدمات(اجازه خريد محصول : 7ماده •

خصوصي تا سقف بهاي تمام شده براي دولت

قانون الحاق

به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش اعتبارات هزينه اي، نسبت به خريد خدمات، : 46ماده •

براي انجام ماموريتها و وظايف قانوني غير حاكميتي خود از بخش غير دولتي بـه شـرطي كـه    

.متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد



آب و فاضالب: قوانين و مقررات بخشي

قانون برنامه ششم توسعه كشور

خريد تضميني آب شيرين شده در شهرهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان: 36ماده •

استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي و سازمان هاي بين المللي در ازاي : 37ماده •

واگذاري پساب استحصالي

)2(قانون الحاق 

خريد آب استحصالي و پساب تصفيه  شده از سرمايه گذاران اعـم از داخلـي و خـارجي، آب    : 20ماده •

مازاد ناشي از صرفه جويي حقĤبه داران در بخشهاي مصرف و هزينه هـاي انتقـال آب توسـط بخـش     

غيردولتي را حسب مورد با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه

قانون برنامه پنجم توسعه كشور

)2(قانون الحاق  20مشابه ماده : 142بند الف ماده •



حمل و نقل: مقررات بخشيقوانين و 

قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشـاركت بانـك هـا و    

تبصره  هاي الحاقي+ ساير منابع مالي و پولي كشور 

قانون برنامه ششم توسعه كشور

مشـاركت بـا شـركت هـاي معتبـر      اجازه به سازمان بنادر و دريانوردي جهـت  : 51بند الف ماده •

، براي تشكيل شركت هايي جهت سرمايه گـذاري و بهـره بـرداري از    )داخلي و خارجي(بين المللي 

بنادر اصلي با كاركرد بين المللي و فرودگـاهي بـه اسـتثناي خـدمات كمـك نـاوبري و نشسـت و        

برخاست هواپيما

واگذاري حق بهره برداري و مديريت بنادر كوچك و محلي، اعطاي مجوز احـداث  : 51بند ب ماده •

بنادر كوچك جديد به اشخاص غيردولتي با حفظ وظايف حاكميتي

تكليف دولت براي تكميل و اجراي طرح هاي حمل ونقـل ريلـي، دوخطـه كـردن     : 57بند الف ماده •

خصوصي -مسيرها و احداث خطوط برقي و سريع السير از طريق مشاركت هاي دولتي



منابع آب، كشاورزي و محيط زيست: مقررات بخشيقوانين و 

قانون تشويق سرمايه گذاري در طرح هاي آب

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع

حفظ و احياء و اصالح و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتـع و بيشـه هـاي    واگذاري : 3ماده •
طبيعي و اراضي جنگلي

)قانون برنامه پنجم توسعه 194بند ل ماده (اساسنامه شركت شهرك هاي كشاورزي 

قانون برنامه پنجم توسعه كشور

سرمايه گذاري و مالكيت، مديريت و بهره برداري سدها و شبكه هاي آبرساني با : 142بند ب ماده •

حفظ كليه حقوق حقابه بران، توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشـهاي تعـاوني و   

خصوصي

تحويل آب موردنياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگـوي كشـت هـر    : 143بند ب ماده •

منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي



انرژي: مقررات بخشيقوانين و 

قانون برنامه پنجم توسعه كشور

پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك از طريـق عقـد   : 133بند الف ماده •

قراردادهاي بلندمدت يا ارائه تسهيالت براي تبديل نيروگاه گازي به سيكل تركيبي

انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي هاي نو و انرژي هاي : 133بند ب ماده •

پاك

توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچـك توليـد   حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در : 133بند ج ماده •

برق

افزايش توان توليدي برق از طريق سرمايه گذاري بخش هاي عمومي، تعاوني و خصوصي به : 133بند د ماده •

BOTو  BOOصورت روش هاي متداول سرمايه گذاري از جمله 

قانون اصالح الگوي مصرف انرژي

بـادي،  (عقد قرارداد بلندمدت خريد تضميني از توليدكنندگان غيردولتي برق از منـابع تجديدپـذير   : 61ماده •

خورشيدي، زمين گرمايي، آبي كوچك، دريايي و زيست توده



ارتباطات و فناوري اطالعات: مقررات بخشيقوانين و 

قانون برنامه ششم توسعه كشور

مشاركت و سرمايه گذاري با بخش خصوصي در طرح هاي فيبر نوري و طرح هاي زيرساختي : 67بند الف ماده •

ICTماهواره هاي سنجشي و مخابراتي و توسعه زيرساخت هاي علوم و فناوري فضايي ،

ارتباطات بين الملل با مشـاركت و سـرمايه گـذاري    ) ترانزيت(شركت انتقال اجازه تأسيس : 67بند الف ماده •

مشترك با بخش هاي خصوصي و عمومي غيردولتي و شركتهاي خارجي به منظور حضور مـؤثر در بازارهـاي   

منطقه اي و بين المللي صدور خدمات فني و مهندسي پهناي باند

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شركت ملـي پست جمهـوري اسـالمي ايـران    تكليف : 68بند خ ماده •

نسبت به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات روسـتايي بـا اسـتفاده از مشـاركت     

)صدور مجوز ساالنه حداقل دو هزار دفتر(بخش خصوصي 

استفاده از مشاركت بخش غيردولتي در اجراي برنامه هوشمندسازي مـدارس، امكـان دسترسـي    : 69ماده •

به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره ) نرم افزاري و محتوا -سخت افزاري(الكترونيك 

تحصيلي، بازي هاي رايانه اي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارت هـاي حرفـه اي، مهـارت هـاي فنـي و      

براي كليه دانش آموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگاجتماعي 

بخشنامه نحوه مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي در ارائه خدمات الكترونيكي



آموزش: مقررات بخشيقوانين و 

)2(قانون الحاق 

.خريد خدمات آموزشي در مناطقي كه ظرفيت كافي در مدارس دولتي وجود ندارد: 41ماده •

قانون الحاق

مراكز جانبي از قبيل از مراكز آموزشي، رفاهي، تفريحـي، آموزشـي و   اداره خودگردان : 44ماده •
ورزشي

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

نمي شـود  واگذاري اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصت هايي كه از آنها استفاده : 7بند ب ماده •

جهت بهره برداري آموزشي



تأمين مالي: قوانين و مقررات بخشي

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

هزار ميليارد تومان بـا اسـتفاده از    19با سرمايه اوليه  »صندوق توسعه حمل و نقل«مجوز ايجاد : 48ماده •

به منظور ايجـاد سـازوكارهاي    دارايي هاي در اختيار وزارت راه و شهرسازي و سازمان ها و شركتهاي تابعه

حمايت و مشـاركت    و ناوگان حمل و نقل كشور تشويق،  تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت

در سرمايه گذاري زيرساخت ها، بيمه سرمايه گذاري ها در حوزه حمل ونقل و مشاركت در ساخت، توسـعه و  

نگهداري شبكه ها و زيرساخت ها

قانون برنامه پنجم توسعه كشور

از محل منابع داخلـي شـركتهاي وابسـته بـه وزارت راه و     پرداخت در قالب وجوه اداره شده : 163بند د ماده •

ترابري به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانـه هـاي مسـافري و    

 باري و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني

كل كشور 1396قانون بودجه سال 

اهرم سازي منابع مالي دولت، بانك عامل و بخش خصوصي: 19بند الف تبصره •



تأمين مالي: قوانين و مقررات بخشي

:قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

اجازه ارائه تسهيالت توسط بانك ها حداقل معادل سه برابر ارزش حاصل شده از محـل فـروش   : 24ماده •

.طرح هاي تملك و يا ساير اموال مازاد دولتي كه براي افزايش سرمايه بانك مصرف مي شود

):2(قانون الحاق 

ارائه تسهيالت به سرمايه گذار از محل اعتبارات بودجه عمومي و يا كمك هاي فني و اعتباري: »ل«بند  28ماده •

هـزار نفـر و كمتـر از     20ايجاد منابع پايدار براي ارتقاي سالمت روستاها و شهرهاي با جمعيت : 37ماده •

محل تخصيص يك درصد از ماليات بر ارزش افزوده بعنوان ماليات سالمت

ايجاد منابع پايدار براي توسعه زيرساخت هاي ورزشي و امور جوانـان از محـل اختصـاص يـك     : 53ماده •

.ك. خ. قانون م 5درصد از بودجه دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 

دريافت مبالغ مورد نياز براي توسعه شبكه آبرساني و جمع آوري و تصفيه فاضـالب از متقاضـي   : 54ماده •

اشتراك بعنوان پيش دريافت

ايجاد منابع پايدار براي ارتقاي سالمت از محل اخذ عوارض از نوشـيدني هـاي قنـدي داخلـي و     : 69ماده •

وارداتي و اخذ عوارض از خرده فروشي سيگار

درصد درآمد ناشي از فروش گازوييل 20ايجاد منابع پايدار براي توسعه حمل و نقل ريلي از محل : 70ماده •



تأمين مالي: قوانين و مقررات بخشي

قوانين بودجه سنواتي

.اعتبارات و رديف هاي بودجه كه به منظور اعطاي تسهيالت به بخش غيردولتي در نظر گرفته شده است•

)2قانون الحاق  52اساسنامه و ماده (صندوق توسعه ملي 

آب، درصد از منابع ورودي صندوق به بخش هـاي   10به ميزان  تسهيالت ريالياعطاي : 52بند الف و ب ماده •

كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و محيط زيست، صادرات محصوالت كشاورزي، صنعت، 

معدن، گردشگري و صادرات كاالهاي صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت مسكن

به صنعت نفـت، صـنعت و معـدن، حمـل و نقـل و گردشـگري، آب و كشـاورزي و         تسهيالت ارزيپرداخت •

فناوري هاي نوين

صندوق هاي توسعه اي مانند صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك و صندوق توسعه صنايع دريايي

بانك هاي توسعه اي مانند بانك جهاني، بانك توسعه اسالمي، بانك توسعه زيرساخت آسيا

بازار پول و بازار سرمايه



خيرين: قوانين و مقررات

)2(قانون الحاق 

استفاده ظرفيت هاي خيرين در پروژه هاي نيمه تمام  : 10ماده •

استفاده از ظرفيت هاي خيرين در طرح هاي تملك كه در آن اصل تسهيالت توسط خير و سود : 18ماده •

.و كارمزد توسط دولت از محل اعتبارات طرح پرداخت مي شود



ديگر قوانين و مقررات

خريد خدمات راهبردي سالمت: قانون برنامه پنجم توسعه 38ماده ) ز(آيين نامه اجرايي بند 

قانون اصالح اليحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون شهري 

در داخل  شهر تهران

)قانون برنامه چهارم توسعه 114بند ز ماده (اساسنامه صندوق احيا و بهره برداري اماكن تاريخي 

بهره برداري از بناها و اجازه به تمامي دستگاه هاي اجرايي واگذاري :  قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه 72ماده 

به بخش خصوصي و تعاوني) به استثناي نفايس ملي(فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي . اماكن تاريخي 

95/2/15ضوابط مشاركت و سرمايه گذاري در مناطق طبيعي كشور 

)فيپا(قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 

)قانون برنامه پنجم توسعه 20ماده يك قانون احكام دائمي و بند ب ماده (آيين نامه هاي مالي و معامالتي دانشگاه ها 



و دستورالعمل شوراي اقتصاد) 2(قانون الحاق  27ماده 

:اقدامات زير را به عمل آوردمي شود به دولت اجازه داده 

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

نحـوه تـأمين   با تعيـين  مورد تصويب شوراي اقتصاد و شرايط 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 قـرارداد بـه   

بخش غيردولتي با حفظ كاربري

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

بـا 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



و دستورالعمل شوراي اقتصاد) 2(قانون الحاق  27ماده 

در قانون برنامه پنجم توسعه كشور 220مشابه ماده 

سوابق دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد

)1394/07/04مورخ  142600شماره ( 1394ويرايش اول در مهرماه سال •

)1395/04/05مورخ  586206شماره ( 1395ويرايش دوم در تيرماه سال •

)1396/05/25مورخ  1342590شماره ( 1396اصالحيه در مردادماه •



ويرايش اول دستورالعمل): 2(قانون الحاق  27ماده 

تعريف فرآيند رقابتي انعطاف پذير متناسب با شرايط و پيچيدگي هاي انتخاب سرمايه گذار

تمركززدايي فرآيند واگذاري پروژه و تسهيل و پشتيباني از جانب سازمان

تغيير جهت گيري دولت نسبت به كاهش حداكثري اختصـاص منـابع مـالي بودجـه اي در     
دوران احداث پروژه؛ و تاكيد بر اختصاص منابع مالي پايدار به سرمايه گذاران جهت خريد 

تضميني محصول پروژه در دوران بهره برداري

تبيين انواع مشوق ها در بستر قوانين و مقررات موجود كشور 

واگذاري طرح ها با استفاده از انواع روش ها و الگوهاي شناخته شده



ويرايش دوم دستورالعمل): 2(قانون الحاق  27ماده 

مسئوليت و اختيار بيشتر به دستگاه هاي اجرايي در واگذاري پروژه ها

سازمان و سازمان استاني بعنوان ناظر بر حسن اجراي دستورالعمل

تأكيد در اجراي پروژه هاي جديد با اولويت استفاده از مشاركت بخش خصوصي

بعنوان آورده سرمايه گذاري در مدل مالي... پيش بيني امكان منظور شدن مطالبات پيمانكاران و

ايجاد سازوكار حل مشكل پروژه هايي كه عرصه آن در اختيار دستگاه اجرايـي نيسـت بـا    
استفاده از ظرفيت استانداران

اضافه نمودن روش هاي جديد واگذاري پروژه

پيش بيني امكان اجاره پروژه به مدت بيش از يكسال بر اساس مدل مالي

.نفر يا بيشتر از آن باشد 3عدم نياز به تعيين قيمت اوليه در روش فروش در صورتيكه متقاضي 



اصالحيه): 2(قانون الحاق  27ماده 

اضافه شدن نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به كارگروه واگذاري

واگذاري خارج از فرآيند رقابت عمومي با تصويب كارگروه واگذاري يا كارگروه واگذاري استان

.شرايط فراخوان محدود نيز مطابق چارچوب ابالغي سازمان انجام مي گيرد

لزوم انطباق شرايط متقاضيان سرمايه گذاري نهادهاي عمومي غيردولتي با شـرايط مـذكور در   
.ضروري است) 44(قانون اجراي سياست هاي كلي اصل  7و  6،  1قانون اصالح مواد ) 6(ماده 

تعيين ميزان، انواع و شرايط تضامين طرفين قرارداد بر حسب نوع پروژه و شـرايط موجـود در   
چارچوب موافقتنامه قرارداد ابالغي، توسط كارگروه واگذاري يا كارگروه واگذاري استان

فسخ قرارداد واگذاري در تمامي موارد صرفاً با درخواست عالي ترين مقام دسـتگاه اجرايـي و   
.تصويب كارگروه واگذاري يا واگذاري استان صورت مي پذيرد

رفع اختالف از طريق مذاكره، ارجاع به كارشناس يا از طريق داوري توسط كارگروه واگذاري



عملكرد كلي): 2(قانون الحاق  27ماده 

:ميليارد ريال شامل 28000پروژه به ارزش سرمايه گذاري اوليه  192تعداد 

وزارت ورزش و جوانان

ميليارد ريال 480پروژه به ارزش سرمايه گذاري حدود  48تعداد كل •

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

ميليارد ريال 710پروژه به ارزش سرمايه گذاري حدود  44تعداد •

پروژه هاي استاني

 15100به ارزش ) اكثراً اماكن ورزشي، مرمت بناهاي تاريخي و آب و فاضالب(پروژه  83تعداد •
ميليارد ريال

آب و فاضالب

ميليارد ريال 12000پروژه به ارزش حدود  17تعداد •



تعاريف مهم): 2(قانون الحاق  27ماده 

گزارش تصميم به واگذاري

گزارش ارزيابي است كه در آن شاخص هاي فني، اقتصادي، مالي و قـراردادي و سـاز و كـار پيشـنهادي بـراي      •

در صورتي كه دستگاه بهره بردار . واگذاري پروژه مورد بررسي قرار گرفته و توسط دستگاه اجرايي تهيه مي شود

.متفاوت باشد، اين گزارش توسط دستگاه بهره بردار تهيه مي شود) كه مجري پروژه است(با دستگاه اجرايي 

قيمت اوليه

قيمت فروش، اجاره و يا ساير روش هاي واگذاري كه توسط كارشناس قيمت گذاري بر اساس اسناد هزينه كـرد  •

طرح يا پروژه، قيمت روز و يا ارزش بازدهي سرمايه گذاري در طرح يا پروژه محاسبه شـده و توسـط كـارگروه    

.واگذاري مورد تأييد قرار مي گيرد

طرح هاي خودگردان

پروژه هايي كه داراي توجيه مالي براي سرمايه گذار بوده و عوايد ناشي از پروژه، هزينـه هـا و سـود مـورد نظـر      •

.سرمايه گذار را پوشش مي دهد

طرح هاي غيرخودگردان

داراي ) اعم از تضمين خريد محصول، تضمين حداقل تقاضا و مانند اينهـا (پروژه هايي كه در صورت عدم حمايت •

.توجيه مالي براي سرمايه گذار نيست



تعاريف مهم): 2(قانون الحاق  27ماده 

كارگروه واگذاري

كارگروهي كه به رياست باالترين مقام دستگاه مركزي يا نماينده وي و عضويت معاون وي يـا رئـيس دسـتگاه    •

اجرايي تابعه ذي ربط حسب مورد، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، 

نماينده وزارت دادگستري، نماينده اتاق بازرگاني، صـنايع، معـادن و كشـاورزي ايـران و يـك نفـر كارشـناس        

صاحب نظر به تشخيص رئيس دستگاه مركزي تشكيل مي گردد

كارگروه واگذاري استان

كارگروهي كه به رياست باالترين مقام دستگاه اجرايي استاني يـا نماينـده وي و عضـويت نماينـده اسـتاندار،      •

نماينده سازمان امور اقتصادي و دارايي استان، نماينـده سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان، نماينـده اداره كـل        

دادگستري استان، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان و يك نفر كارشناس صاحب نظر بـه  

تشخيص رئيس دستگاه اجرايي تشكيل مي گردد



فرآيند اجرايي): 2(قانون الحاق  27ماده 

واگذاريمرحله شناسايي، تصويب و مطالعات پروژ ه هاي قابل 

خالصه گزارش 

تصميم

نمونه گزارش  

1 -تصميم 

نمونه گزارش  

2 -تصميم 

نمونه گزارش  

3 -تصميم 

نمونه گزارش  

4 -تصميم 

راهنماي تدوين 

گزارش تصميم

مصوبه  

كارگروه فرعي
گزارش  

كارگروه فرعي

شيوه نامه داخلي 

وزارت ورزش



فرآيند اجرايي): 2(قانون الحاق  27ماده 

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

از سـوي سـازمان و   هيچ گونه تغييري را در روند تخصيص اعتبـارات  انعقاد قرارداد واگذاري، 

.دستگاه اجرايي ذ ي ربط ايجاد نمي كند

اقـدام  قابـل واگـذاري   رأساً نسبت به تعيين پروژه هـاي  سازمان يا سازمان استاني مي تواند •

.به اجراي آن استنموده و دستگاه اجرايي مكلف 

چنانچه پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان ماشين آالت و تجهيزات و تأمين كننـدگان مـالي   •

باشند  داراي مطالبات تأييد شده از دولتو يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي كه ) فاينانسور(

، بعنوان سرمايه گذار انتخاب گردنـد و در فرآيند رقابتي واگذاري تصريح شده در دستورالعمل 

بعنوان سرمايه گذاري اوليـه در پـروژه   مطالبات آنها در روش هاي مشاركتي  با درخواست آنان

؛ همچنين در روش فروش بعنوان پرداخت قسـمتي  تلقي شده و در مدل مالي منظور مي گردد

.از قيمت اوليه پروژه تلقي مي شود



فرآيند اجرايي): 2(قانون الحاق  27ماده 

واگذاريمرحله شناسايي، تصويب و مطالعات پروژ ه هاي قابل 

نمونه تصويب 

گزارش

نمونه تصويب 

گزارش

نمونه تصويب 

گزارش



فرآيند اجرايي): 2(قانون الحاق  27ماده 

ارزيابي صالحيت: انتخاب سرمايه گذارمرحله 

نمونه فراخوان 

نوبت اول

نمونه فراخوان 

نوبت دوم

نمونه فراخوان 

نوبت اول

نمونه فراخوان 

نوبت دوم



فرآيند اجرايي): 2(قانون الحاق  27ماده 

ارزيابي صالحيت: انتخاب سرمايه گذارمرحله 



فرآيند اجرايي): 2(قانون الحاق  27ماده 

ارزيابي طرح تجاري پروژه: انتخاب سرمايه گذارمرحله 

صورتجلسه  
انتخاب 

سرمايه گذار

نمونه قرارداد صورتجلسه  
انتخاب 

سرمايه گذار

صورتجلسه  
انتخاب 

سرمايه گذار



فرآيند اجرايي): 2(قانون الحاق  27ماده 

باشند، ارزيابي ها بـر اسـاس   كمتر از سه نفر در مواردي كه متقاضيان در روش فروش پروژه •

.تعيين قيمت اوليه انجام  شود

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

.انجام دهد ارزيابي مالي

» ارزيابي طرح تجاري پروژه«و » صالحيت سرمايه گذارارزيابي «تواند مراحل ميپذير سرمايه•

.در يك مرحله انجام دهدرا 

، مرحلـه ارزيـابي   نياز به ارزيـابي فنـي ندارنـد   پروژه هايي كه به تشخيص سرمايه پذير براي •

. شودپيشنهادهاي فني از فرآيند انتخاب سرمايه گذار حذف 

پـذير ارائـه شـود،    بـه سـرمايه   گـذار پيشنهاد پروژه جديد از طـرف سـرمايه  در صورتي كه •

ضروري است با بررسي و در صورت نياز تكميـل آن و اخـذ مجوزهـاي الزم، از    پذير  سرمايه

، پروژه مورد نظـر را بـه منظـور ايجـاد فرآينـد      دستورالعملطريق فرآيندهاي اشاره شده در 

.گذاردرقابتي در انتخاب سرمايه گذار به فراخوان عمومي 



روش هاي واگذاري): 2(قانون الحاق  27ماده 

:  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•



تأمين مالي ساخت و بهره برداري): 2(قانون الحاق  27ماده 

در دوره ساخت هيچگونه اعتباري از منابع و بودجه عمومي بغير از تـأمين زمـين و پـيش پرداخـت     
خريد محصول از طرف سرمايه پذير به سرمايه گذار پرداخت نخواهد شد

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

بـا  . منابع مالي پايدار و مطمئن در دوره بهره برداري براي پرداخت به سرمايه گذار پيش بيني مي شـود 
محاسبه بهاي قيمت تمام شده در بخش عمومي و ارزش خالص فعلي پرداختي 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 تقاضاي محصول پـروژه را تضـمين نمايـد و يـا جهـت      
.توجيه پذيري بخشي از قيمت تمام شده محصول را 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•



مشوق ها): 2(قانون الحاق  27ماده 

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 صندوق . 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

.خريد تضميني يا قيمت تمام شده باشد

امكان فروش گواهي ظرفيت توليد در بازارهاي مالي توسط سرمايه گذار. 7

امكان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهي انتشار عدم آالينده هاي زيست محيطي. 8



مشوق ها): 2(قانون الحاق  27ماده 

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 ها و رديـف هـاي مصـوب    

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

واگذاري امتيازات، حقوق، مستحدثات،  منافع و تعهدات پروژه به اشخاص 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 اسالمي، . 12

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 بودجه و در . 13

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

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

.شوراي پول و اعتبار، از طريق بانك عامل در اختيار سرمايه گذار قرار دهد



با تشكر از توجه شما


