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هاي حوزه راه و شهرسازي و  گذاري در پروژهبمنظور ايجاد نظم و انضباط در تعامل با متقاضيان سرمايه
ها و كاستن از زمان انجام  كاري و همچنين با هدف جلوگيري از دوبارهحاكميتي  -انجام  مكاتبات ستادي 

در دفتر مشاركتها و جذب هاي ذيل  العملدستورگذاري،  فرآيندهاي مرتبط با امور تامين مالي و سرمايه
  .گذاري وزارت راه و شهرسازي تهيه و تنظيم شده است سرمايه

  
  ها بندي طرحها و پروژه دستور العمل اولويت) الف
  دستورالعمل ساختار و نحوه تامين مالي) ب
  دستورالعمل ساز و كار تامين مالي) پ
  هاي عمومي و پشتيباني دستورالعمل) ت
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  )يحوزه حمل و نقل ریلی و جاده ا(راه و شهرسازي  ها بندي پروژه اولویت دستورالعمل )الف

  بندي ضرورت اولویت) 1-الف

الزم جهت تکمیل  اتاعتبارتعداد قابل توجه طرحهاي پیوست قانون و وجود اختالف فاحش و معنادار بین با توجه به 
ها از حیث میزان اهمیت و اثرگذاري آن در  ضرورت دارد طرحتخصیص و تحقق یافته، اي  منابع بودجه وها  این طرح

اي بوجود آید که بتوان   هاي اولویتی د و در واقع گروهنبندي شو و نقل کشور اولویت شبکه حمل اقتصاد و توسعه
کاهش مصرف  فی همچون منابع صندوق توسعه ملی،هاي مختل متناسب با میزان منابع مالی قابل تأمین از کانال

انکها و موسسات مالی و ، فاینانس، بازار سرمایه، ب، اوراق مشارکت، سهام دولتی)93بند ق بودجه ( سوخت انتشار
باید  بندي می نکته دیگر آنکه این اولویت. نمودهاي مذکور اقدام  نسبت به انجام طرح... و  اعتباري داخلی و بین المللی

ها وجود دارند که به لحاظ استراتژیک و اهمیت  سبب که برخی طرح فارغ از معیارهاي تأمین مالی صورت بگیرد، بدین
هاي مالی توجیه اقتصادي باالیی نداشته  اي هستند که لزوماً ممکن است به لحاظ شاخص ویژه اقتصادي حائز شرایط

  .باشند
با نگاهی بدون جهت گیري و تواند  تنها بخشی است که می ریزي و اقتصاد حمل و نقل نکته آخر آنکه معاونت برنامه

ها  بندي یکپارچه و همه جانبه کلیه طرح ویتها به اول هاي هر یک از دستگاه نسبت به طرحوجهی کارشناسانه و چند
  .اقدام کند

  ها معیارها و شاخص) 2-الف

ابالغی مقام معظم رهبري در بخش حمل و نقل، احکام قانون برنامه پنجم توسعه و  ،هاي کلی نظام اساس سیاست بر
شاخص به عنوان  8ن، سند طرح جامع حمل و نقل کشور و طرح آمایش سرزمی ،برنامه پیشنهادي مقام عالی وزارت

  .هاي مندرج در قانون بودجه احصاء شده است بندي میزان اهمیت طرح هاي الزم و کافی براي تشخیص و رتبه شاخص
  :هاي مزبور عبارتند از شاخص

 کاهش مصرف سوخت - 1

 تن در مسیرهاي ترانزیتی و شریانیقرار گرف - 2

 اي وازن منطقهایجاد ت - 3

 افزایش ایمنی - 4

 در تکمیل شبکهتسریع  - 5

 میزان تقاضا  - 6

 شاخص درآمدزایی - 7
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هاي  محیطی به عنوان شاخص غیرعامل و حداقل اثرات زیست بندي و دو شاخص پدافند هاي رتبه به عنوان شاخص
 ).گردد بدان معنا که اول این دو شاخص بررسی و در صورت تأیید، شش شاخص دیگر درخصوص آنها اعمال می(الزم 

  بندي لویتروش او) 3-الف
تلف در وزارت خهاي زمانی م هاي متنوع استانداردي وجود دارد و اسناد متعددي در دوره براي انجام این کار روش

وزن دهی ساده، : هاي  توان به روش از آن جمله می. ها بحث و جلسات کارشناسی ارایه شده است متبوع پس از ساعت
  .اشاره کرد لگزینه ایده آو شباهت به  تحلیل سلسله مراتبی

هاي  باالدستی شاخص داسناها و تحقیقات مذکور و سپس مقایسه آن با رویکرد  آوري و بررسی روش پس از جمع
  . معرفی شده تشخیص و سهم وزنی هر یک تعیین گردید

 اي است که مقایسه همه آنها با یکدیگر در یک فهرست هاي مصوب قانون به گونه نکته دیگر آنکه تنوع ماهیت طرح
در همین . اند بندي شده اي از یکدیگر جدا و سپس اولویت هاي ریلی و جاده لذا در این سند طرح. باشد پذیر نمی امکان

ها  که قابل مقایسه با سایر طرح(هاي افزایش ظرفیت ریلی  و نوسازي ناوگان و طرح  هاي با ماهیت توسعه راستا طرح
ها و  شاخص ،زیرجدول دو در . اند وع بصورت ویژه معرفی شدهبه عنوان دو اولویت باالي وزارت متب) نبودند

در گام نهایی پس از . گیري هستند ها همگی کمی و قابل اندازه زیرشاخص. هاي هر بخش ارایه شده است زیرشاخص
  .بندي خواهند شد ها قرار گرفته و اولویت ها در قالب این شاخص ها کلیه طرح تصویب شاخص
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  اي هاي جاده بندي طرح هاي اولویت شاخص

 توازن منطقه اي شریانیترانزیت و  کاهش مصرف سوخت شاخص
پیشرفت فیزیکی (تسریع در تکمیل

 )و هزینه باقیمانده براي اتمام پروژه
 درآمدزایی تقاضا افزایش ایمنی 

 %10 %12.5 %12.5 %12.5  %12.5 %20 %20 امتیاز

 امتیاز شاخص امتیاز شاخص امتیاز شاخص امتیاز شاخص امتیاز شاخص امتیاز شاخص امتیاز  شاخص

روانسازي
 

4 ≤
∆l < 푚푎푥 −

푚푖푛  

5 

واقع در  طرح
کریدورهاي 

  ترانزیتی
5  

سیتان (جنوب شرقی 
و بلوچستان و خراسان 

 )جنوبی

5 

هاي با طول  براي پروژه
  :کیلومتر 100کمتر از 

بی بعد شده پیشرفت 
   فیزیکی

 
بعد  بی

سازي 
مطابق 

فرمول و 
سازي  مرتب
 5تا  1بین 

تبدیل راه 
اصلی یافرعی 

 به بزرگراه

5 
سطح سرویس 

F 
5 

پوشش 
 مالی طرح

تا  5بین 
 درصد 30

2 

3 ≤
∆l <

4   

4 
طرح واقع در مسیر 

 شریانی
4  

ایالم و (غرب 
 )کردستان و کرمانشاه

5 

هاي با طول  براي پروژه
 200و  100بین 

  :کیلومتر
  متوسط حالت اول و سوم 

  

سطح سرویس  4 احداث آزاد راه
E 

4 

پوشش 
مالی طرح 

تا 30 بین
 درصد 60

3 

کاهش 
 طول

2 ≤
∆l <

3   

3 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مرکز کشور     
کهکیلویه و بویراحمد (

و چهارمحال و 
 )بختیاري

فیزیکی 4
باقیمانده

هاي با طول  براي پروژه 
تبدیل راه   : کیلومتر 200بیش از 

فرعی به راه 
 اصلی

3 
سطح سرویس 

D 
3 

پوشش 
مالی طرح 

تا  60 بین
 درصد 90

4 

≤
∆l <

2   

2  
بوشهر و (جنوب    

 ) هرمزگان
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سطح سرویس 
C 

2 
پوشش 

مالی طرح 
 90باالي 

 درصد

5 1 ≤ ∆l <
  

1 
خراسان (شمال شرق 

 )شمالی
3 

سطح سرویس 
B 

1 

تبدیل راه اصلی 
 به بزرگراه

1 
اردبیل و (شمال غرب

 )آذر غربی
3 

سطح سرویس 
A 

0 

راههاي  روکش
 موجود

1 
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  ریلیهاي  بندي طرح هاي اولویت شاخص

 شاخص
کریدورهاي  ترانزیت و

 درآمدزایی تقاضا )پیشرفت فیزیکی و باقیمانده هزینه(تسریع در تکمیل  توازن منطقه اي  اصلی بار 

 %15 %15 %20 %20 %30  وزن

 امتیاز شاخص امتیاز شاخص امتیاز شاخص امتیاز شاخص امتیاز شاخص

  
  5  طرح واقع در کریدورهاي ترانزیتی

سیتان و (جنوب شرقی 
 )بلوچستان و خراسان جنوبی

5  
  :کیلومتر 100هاي با طول کمتر از  براي پروژه

   بی بعد شده پیشرفت فیزیکی
 

بی بعد سازي 
فرمول و  مطابق

مرتب سازي بین 
 5تا  1

بینی حمل  پیش
  تن کیلومتر: بار 

بینی  پیش
: جابجایی مسافر 

 نفر کیلومتر

بی بعد سازي 
تقاضا و مرتب 

  سازي بین
 5تا  1

پوشش مالی طرح 
 درصد 30تا  5بین 

2 

  
 طرح واقع در کریدورهاي اصلی بار

4  
ایالم و کردستان و (غرب 

 5  )کرمانشاه
  :کیلومتر 200و  100هاي با طول بین  براي پروژه

  متوسط حالت اول و سوم
  

پوشش مالی طرح 
 60تا 30 بین

 درصد

3 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کهکیلویه و (مرکز کشور     
بویراحمد و چهارمحال و 

 )بختیاري

4 

پوشش مالی طرح   : کیلومتر 200هاي با طول بیش از  براي پروژه 
 90تا  60 بین

 درصد

4 

   4 ) بوشهر و هرمزگان(جنوب    
  
  
  
  
  

پوشش مالی طرح 
 درصد 90باالي 

5 
 3 )خراسان شمالی(شمال شرق 

اردبیل و آذر (شمال غرب
 )غربی

3   
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  ها ها و زیرشاخص معرفی شاخص) 4-فال

  کاهش مصرف سوخت) 1- 4-الف
هاي نفتی است و ارز حاصل پشتوانه تأمین مالی  با توجه به اینکه منبع اصلی درآمد کشور، صادرات نفت و فرآورده

وسعه حمل و قانون ت - ب و ها قوانین هدفمندي یارانه -الفگیرد، مطابق با  هاي استراتژیک کشور قرار می بسیاري از طرح
سازي و کاهش مصرف سوخت از  قانون برنامه پنجم تمدید گردیده، بهینه 162نقل و مدیریت مصرف سوخت که در ماده 

اي  هاي جاده هاي ریلی اولویت واضحی نسبت به طرح در این راستا اصوالً پروژه. باشد هاي اجرایی کشور می الزامات دستگاه
از % 20وزن  ،اما بدلیل اهمیت موضوع. به عنوان طرح ویژه معرفی شده است دارند و همچنین طرح نوسازي ناوگان

میزان "اي به وضوح  جاده پروژه هايگیري و کمی این شاخص در  شاخص کل براي آن تعیین و معیارهاي قابل اندازه
نحوه . باشند یهاي روکش آسفالت م روانسازي ترافیک از طریق تبدیل راه اصلی به بزرگراه و طرح"کاهش طول مسیر

  :باشد اي به شرح جدول زیر می هاي جاده امتیاز در طرح 5بندي و محاسبه این معیار از  بارم
  

  5امتیاز از   شاخص  ردیف

1  4 ≤ ∆l < 푚푎푥 − 푚푖푛  5 

2  3 ≤ ∆l < 4   4 

3  2 ≤ ∆l < 3   3 

4  ≤ ∆l < 2   2 

5  1 ≤ ∆l <   1 

 1 تبدیل راه اصلی به بزرگراه  6

 1 راههاي موجود روکش  7

 *∆L  :باشد میزان کاهش طول مسیر می.  
*MAX :ها بیشترین کاهش طول محاسبه شده در کلیه پروژه.  
* MIN  :ها کمترین کاهش طول محاسبه شده در کلیه پروژه.  
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  ترانزیتی و شریانیهاي قرارگرفتن در مسیر) 2- 4-الف

هاي شریانی کشور مورد  سازي جریان ترافیک در راه هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی، توسعه ترانزیت و روان اساس سیاست بر
ها در کریدورهاي ترانزیت و شریانی کشور از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در این  تأکید واقع شده و لذا قرار گرفتن طرح

  .از شاخص کل را به خود اختصاص داده است% 20گرفته و وزنی معادل سند مورد توجه قرار 
مبناي تعیین مسیرهاي شریانی و ترانزیتی تعاریف رسمی ( دو معیار قرار گرفتن طرح در کریدور ترانزیت و مسیر شریانی

ردیده و امتیازهایی براي این شاخص تعیین گ )ایران می باشد. ا.ارائه شده از طرف سازمان راهداري و شرکت راه آهن ج
اختصاص امتیاز براي معیارهاي دوگانه فوق به روش منطقی  .امتیاز براي آنها تعیین شده است 5از  4و  5بترتیب 

  .یعنی طرح در این مسیر قرار گرفته و یا نگرفته است) 1یا  0(باشد  می
 

  5امتیاز از   معیار  ردیف
  5  طرح واقع در کریدورهاي ترانزیتی  1

  4 اقع در مسیر شریانیطرح و  2

  

  اي توازن منطقه ایجاد) 3- 4-الف

در قانون برنامه پنجم و هاي ابالغی مقام معظم رهبري  جمله تأکیداتی است که در سیاست زاي هم ا موضوع توازن منطقه
و در این  زدایی مبتنی بر آمایش سرزمین لحاظ گردیده توسعه در حوزه حمل و نقل، به منظور ایجاد تعادل و محرومیت

براي این . دنشو گردند، تأکید می زدایی منطقه مؤثر واقع می هایی که به نحوي در ایجاد توازن و یا محرومیت راستا طرح
  :باشد معیارهاي تعیین شده براي این حوزه به شرح ذیل می .در نظر گرفته شده است% 15شاخص وزن 

  
  5امتیاز از   معیار  ردیف

 5 )وچستان و خراسان جنوبیسیتان و بل(جنوب شرقی   1

 5 )ایالم و کردستان و کرمانشاه(غرب   2

کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و (مرکز کشور       3
 )بختیاري

4 

 4 ) بوشهر و هرمزگان(جنوب      4

 3 )خراسان شمالی(شمال شرق   5

 3 )اردبیل و آذر غربی(شمال غرب  6
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  )ینه باقیمانده براي اتمام پروژهفیزیکی و هز پیشرفت(شاخص تسریع در تکمیل ) 4- 4-الف

باشد که مدنظر  هاي عمرانی می هاي ارزیابی پیشرفت روند اجرایی طرح ترین شاخص معیار پیشرفت فیزیکی یکی از عمده
  .ها بوده است بندي طرح جمهور در اولویت ریزي و نظارت راهبردي رییس معاون محترم برنامه

شاخص کل مشخص گردیده و در معیارهاي تعیین شده براي آن، پارامترهاي طول طرح و  از% 15براي این شاخص وزن 
  .نیز هزینه باقیمانده تا تکمیل آن مدنظر قرار گرفته که جزئیات آن به شرح جدول ذیل ارایه شده است

  
  5امتیاز از   معیار  ردیف

  :کیلومتر 100با طول کمتر از هاي  پروژهبراي   1
  فیزیکیبی بعد شده پیشرفت 

سازي  مقیاس بی
مطابق فرمول و 

 1سازي بین  مرتب
  5تا 

  :کیلومتر 200و  100با طول بین هاي  پروژهبراي   2
  متوسط حالت اول و سوم

3  
  : کیلومتر 200با طول بیش از هاي  پروژهبراي  

  پیشرفت فیزیکی نمودن مقیاسبی 
 بی بعدشده هزینه باقیمانده

 
بندي نمود، ابتدا  امتیاز  5میزان پیشرفت فیزیکی و نیز هزینه باقیمانده جهت اتمام طرح در قالب امتیاز تعیین شده از  براي اینکه بتوان: توضیح

  .گیرد بندي صورت می اولویت 5تا  1، سپس با اختصاص امتیاز بین نموده مقیاس هر کدام را بی
  

  شاخص افزایش ایمنی) 5- 4-الف

هاي  ها در اسناد باالدستی مانند قانون برنامه پنجم توسعه و نیز سیاست ر شاخصموضوع افزایش ایمنی هم مشابه سای
ابالغی مقام معظم رهبري در حوزه حمل و نقل مورد تأکید بوده و به همین منظور هم بعنوان شاخص مهم در برنامه 

شده براي این شاخص به  معیارهاي مشخص .از شاخص کل قرار گرفته است% 15ها با امتیازي معادل  بندي طرح اولویت
  :دنباش شرح جدول ذیل می

  
  5امتیاز از   معیار  ردیف

 5 تبدیل راه اصلی یافرعی به بزرگراه  1

 4 احداث آزاد راه  2

 3 تبدیل راه فرعی به راه اصلی  3
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  شاخص تقاضا) 6- 4-الف

ود تقاضا براي جابجایی مسافر و هاي عمرانی حوزه حمل و نقل مبتنی بر وج طرح توجه به اینکه ماهیت وجودي اجرايبا 
باشد و این موضوع در کلیه مطالعات تطبیقی انجام شده مورد تأکید قرار گرفته، به عنوان یک شاخص مهم  حمل بار می
اساس سطح  مبناي امتیازدهی براي هر طرح بر. از شاخص کل تعیین شده است% 15بندي با وزنی معادل  براي اولویت

و به  )جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه 415نشریه (ها  شریه طرح هندسی راهخدمتی است که مطابق ن
  :شرح جدول ذیل مشخص شده است

  
  5امتیاز از   معیار  ردیف

 F 5سطح سرویس   1

 E 4سطح سرویس   2

 D 3سطح سرویس   3

 C 2سطح سرویس  4

 B 1سطح سرویس  5

 A 0سطح سرویس  6

  

  آمدزاییشاخص در) 7- 4-الف

حوزه راه منطقی است اقتصادي بودن طرحها هاي  پروژهبا عنایت به محدودیتهاي دولت در تامین مالی طرحها و 
عمل نماید لذا براي این  ها پروژهمیبایست مورد توجه وزارت قرار گرفته و بعنوان یکی از شاخصهاي اثرگذار در انتخاب 

مبناي امتیاز دهی براي هر طرح بر اساس میزان پوشش . استاز شاخص کل تعیین شده % 15شاخص وزنی معادل 
  .هزینه هاي ساخت طرح از محل کارکرد اقتصادي و درآمد زایی می باشد

  

  5امتیاز از   معیار  ردیف
درصدي هزینه هاي ساخت از  100پوشش   1

 محل کارکرد اقتصادي طرح
5 

پوشش درصدي از هزینه هاي ساخت از محل   2
 رحکارکرد اقتصادي ط

3 
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روش مبتني بر  –روشهاي مبتني بر بدهي  –روشهاي مبتني بر سرمايه (ساختار تامين مالي  )ب
  ):بودجه عمراني

با دو متغير اصلي ميزان اولويت و ميزان  ،ها پروژه) Structure Of Finance(در جهت تعيين ساختار تامين مالي 
  . اقتصادي بودن پروژه مواجه مي باشيم

ها  را براساس اين دو متغير استخراج و بر اساس ماهيت پروژه ها پروژهدسته از  12توان با عنايت به نمودار ذيل مي
مالي و معرفي شده توسط  هاي متقاضي تامين پروژه. روشهاي تأمين مالي را در قالب جدول زير پيشنهاد نمود

توان در قالب جدول  وب و پس از اخذ كد تامين مالي ميبايست در شوراي تامين مالي مص دستگاههاي زير مجموعه مي
  .تامين مالي آن اقدام نمود فرآينددر خصوص اجرايي نمودن مذكور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

1

 توجيه ماليمحور

  اولويت بندي محور 

+ 

+ 

- 

- 
-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

  نرخ سود  24%

  نرخ سود  12%

ده اولويت    ده اولويت اول 

23 

456 

789 

١١ ١٠ 12 

نرخ سود پروژه هاي 
  مشمول قانون مشاركت 

نرخ تنزيل اعالمي از 
سوي معاونت برنامه 

ريزي و نظارت راهبردي 
  رياست جمهوي  
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  و روشهاي پيشنهادي با هدف تأمين مالي ها پروژهليست 

  رديف
  روش تأمين مالي پيشنهادي پروژهنوع

بندي  اولويت
  وزارتي

  نرخ سود
  روشهاي مبتني بر بدهي  روشهاي مبتني بر سرمايه  )توجه مالي(

  %24باالي   ده اولويت اول  1
PPP يا مشوقهاي ويژه دولت از جمله

تضمين پرداخت مابه التفاوت نرخ سود (
  ...)و سود بازار و % 24

-  

با بهره برداري از برخي مشوقهايPPP  % 24باالي   ده اولويت دوم   2
  -  دولتي بند اول

با نظارت و مسئوليت شركتها و  PPP  % 24باالي   فاقد اولويت   3
  -  سازمانهاي تابعه وزارت

  -  % 23تا 12بين   ده اولويت اول   4

اوراق مشاركت با تضمين 
خود شركتها و سازمانهاي 
تابعه، بازار سرمايه، صندوق 

  ملي توسعه

  -  % 24تا  12بين   دو اولويت سوم   5

اوراق مشاركت با تضمين 
خود شركتها و سازمانهاي 
تابعه، بازار سرمايه، صندوق 

  توسعه ملي

  -  % 24تا  12بين   فاقد اولويت   6

توسط  ها پروژهجذاب سازي 
شركتها و سازمانهاي تابعه و 

با  ها پروژهتأمين مالي 
  تضمين خود ايشان

  -  % 13زير   ده اولويت اول   7
فاينانس، اوراق مشاركت با 
تضمين دولت، اوراق خزانه 

  اسالمي

  -  % 12زير   ده اولويت دوم   8
فاينانس، اوراق مشاركت با 
تضمين دولت، اوراق خزانه 

  اسالمي
  -  .از دستور كار خارج شود  % 12زير   فاقد اولويت بندي   9

بودجه عمراني و اختصاص   -  نرخ سود منفي   ده اولويت اول   10
  رديف اعتباري

بودجه عمراني و اختصاص   -  نرخ سود منفي  ده اولويت دوم   11
  رديف اعتباري

  -  .از دستور كار خارج شود  نرخ سود منفي   فاقد اولويت   12
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   :كند را در سه گروه زير ارائه ميساختار تأمين مالي زير  جداول
   ها پروژهتوجيه مالي  –جدول روشهاي تأمين مالي  
   ها پروژهتوجيه مالي  – ها پروژهجدول  
   ها پروژه –جدول روشهاي تأمين مالي  

  

  اولويتهاي وزارتي  –نرخ سود : ها پروژهتوجيه  مالي  –جدول روشهاي تأمين مالي 
ابزارها و 

هاي تأمين  شيوه
  مالي

بندي  متغيرهاي رتبه
  متغير اولويتهاي وزارتي  سرمايهمتغير نرخ سود و بازگشت   ها پروژه

 X‹ 0  شيوه ها  ابزارها
12  x ≤ 

012  
24  

x ≤ 
≤ 12  

  
24›X 

ده 
اولويت 
  اول

ده 
اولويت 
  دوم

بدون 
  اولويت

مبتني بر 
  سرمايه

P.P.P  
)B.O.T-B.L.T-

B.R.T( 
              

لي
مـا

ن 
ميـ

ي تأ
 ها
ش
 رو

ا و
اره

ـز
اب

  

مبتني 
بر 

  بدهي

                اوراق مشاركت

            اسالمياوراق خزانه
                صكوك

                فاينانس
                صندوق توسعه ملي

               صندوق بودجه 
بانكها و مؤسسات مالي 
و اعتباري داخلي و 

 )خارجي
              

صندوق توسعه حمل و
                نقل

مبتني بر بودجه 
  عمراني

تعريف رديف اعتباري 
براي طرح در پيوست 

  قانون
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  اولويتهاي وزارتي  –نرخ سود و بازگشت  :ها پروژهتوجيه  مالي  – ها پروژهجدول 
نوع و حوزه 

  ها  پروژه
بندي  متغيرهاي رتبه

  متغير اولويتهاي وزارتي  متغير نرخ سود و بازگشت سرمايه  ها پروژه

 ›X  حوزه كاري  نوع پروژه
0 

12  x ≤ 
012  

24  x ≤ 
≤ 12  

  
24›X 

ده 
اولويت 
  اول

ده 
اولويت 
  دوم

بدون 
  اولويت

  ساخت  

               ريلي 
               جاده اي 

               هوايي 
               بندري   –دريايي 

زه 
ـو
و ح

وع 
نـ

وژه
پر

  ها 

  توسعه 

               ريلي 
               جاده اي 

               هوايي 
               بندري   –دريايي 

 نوسازي 

               ريلي 
               جاده اي 

               هوايي 
               بندري   –دريايي 

تعميرات و 
  نگهداري 

               ريلي 
               جاده اي 

               هوايي 
               بندري   –دريايي 
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  ها پروژهنوع و حوزه : ها پروژه –جدول روشهاي تأمين مالي 
ابزارها و 

روشهاي 
  تأمين مالي

نوع و 
حوزه  
هاي  پروژه

مشمول 
تأمين 
  مالي 

  تعميرات و نگهداري   نوسازي   توسعه   ساخت 

 بندري   هوايي   جاده ريلي   بندري  هوايي  جاده ريلي  بندري   هوايي  جاده  ريلي  بندري   هوايي  جاده ريلي   روشها   ابزارها

  مبتني بر سرمايه

P.P.P  
)B.O.T-

B.L.T-  
B.R.T(  

                      

  

        

لي
مـا

ن 
ميـ

ي تأ
 ها
ش
 رو

ا و
اره

ـز
اب

  

مبتني 
بر 

  بدهي

اوراق 
                        مشاركت

  
        

اوراق 
خزانه 
  اسالمي

                      

  

        

                        صكوك
  

        

                        فاينانس
  

        

صندوق 
توسعه 

  ملي
                      

  

        

صندوق 
                        93بودجه 

  
        

بانكها و 
مؤسسات 

مالي و 
اعتباري 

داخلي و 
  )خارجي

                      

  

        

صندوق 
توسعه 

حمل و 
  نقل

                      

  

        

بتني بر بودجه م
  عمراني

تعريف 
رديف 

اعتباري 
براي طرح 
در بودجه 

  سنواتي
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  هاي تامین مالی هاي مربوط به ساز و کار و روشفرآیندو دستورالعمل ) پ 
 فاینانس(هاي اصلی مربوط به تأمین مالی خارجی دستورالعمل و فرآیند ( 

 دستورالعمل و فرآیندهاي مرتبط با B.O.T ) ریزي و نظارت راهبردي ریاست  معاونت برنامه 469نشریه وفق
 )جمهوري

 گذاري در قالب قانون مشارکت  سرمایه)P.P.P (ها مختص آزادراه 

 فرآیند مربوط به انتشار اوراق مشارکت از طریق بانک مرکزي 

 فرآیندهاي صندوق توسعه ملی  
  قانون اساسی 44شرکتهاي دولتی مشمولی اصل فرآیندهاي مربوط به تامین مالی از طریق تهاتر و با سهام 

  93بودجه ›› ق‹‹فرآیند بهره برداري از ظرفیت بند 

  بورس –بازار سرمایه (دستورالعمل و فرآیند تأمین مالی داخلی( 

  بانک توسعه اسالمی، بانک جهانی و بانک اکو –فرآیند استفاده از تسهیالت مالی بلند مدت دستورالعمل و 

  



  
 

19 
 

 ) فاينانس(هاي اصلي مربوط به تأمين مالي خارجي فرآينددستورالعمل و ) 1- پ

  هاي مربوط به پروژه فرآيند •
  مربوط به متقاضي فاينانسهاي فرآيند •

  
  هاي مربوط به پروژه فرآيند) 1- 1-پ

 زير مجموعه وزارت و ستاد) شركتهاي و سازمانهاي( يسفارش دستگاهها - 

 ) و اقتصاد حمل و نقل ريزي برنامه دفتر( هانجام مطالعات نيازسنجي در حوزه تقاضا شد - 

 ) مشاور وزارت متبوعهاي  شركت(انجام مطالعات پيدايش  - 

هاي  شركت) (توجيه فني، اقتصادي، مالي طرحها يا مطالعات F.S(دو  –يك  -تهيه مطالعات فازهاي صفر - 
 ) مشاور وزارت متبوع

توجيه فني، (برنامه پنجم توسعه جهت اخذ مجوز الزم  215به كميسيون ماده  همعرفي طرح مطالعه شد - 
 ) و اقتصاد حمل و نقل ريزي مهبرنامعاونت ) (اقتصادي، مالي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل

و نظارت  ريزي برنامهمعاونت (تعريف رديف اعتباري در قوانين بودجه سنواتي و الحاقي آن در پيوست قانون  - 
 ) راهبردي رياست جمهوري

سياستگذاري هماهنگي شوراي  –و جذب مشاركتها گذاري  سرمايهدفتر (براي طرح مورد نظر  فاينانستقاضاي  - 
 ) تأمين مالي خارجي

به همراه گذاري  سرمايهو معرفي آن به سازمان  فاينانسمتقاضي هاي  پروژهگرفتن طرح در ليست  قرار - 
 ) مركز تأمين منابع مالي خارجي(مستندات مورد نياز 

 ارزي  به بانك مركزي جهت اقدام در خصوص انسداد سهميهگذاري  سرمايهانعكاس درخواست از سوي سازمان  - 

به بانك عامل مورد نظر دستگاه اجرايي جهت برنامه طرح و گذاري  سرمايهانعكاس درخواست از سوي سازمان  - 
 اعالم نظر در خصوص عامليت

و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت  ريزي برنامهبه معاونت گذاري  سرمايهانعكاس درخواست از سوي سازمان  - 
 ومي كشور قانون محاسبات عم 62اخذ مصوبه ماده 

 ) مركز تأمين منابع مالي خارجي(گذاري  سرمايهاعالم مسدودي سهميه ارزي توسط بانك مركزي به سازمان  - 

صدور مصوبه شوراي اقتصادي و اعالم آن به دستگاه اجرايي، بانك مركزي، متقاضي و مركز تأمين منابع مالي  - 
 سازمان 
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بيني اصل و فرع اقساط  ي رئيس جمهور مبني بر تأمين و پيشريزي و نظارت راهبرد اعالم تأييدبه معاونت برنامه - 
 بازپرداخت تسهيالت در بودجه سنواتي كشور 

 و بانك مركزي ) سازمان زير مجموعه وزارت/ شركت (عقد قرارداد سه جانبه بين وزارت، دستگاه اجرايي  - 

هاي كارشناسي به  جهت انجام بررسياعالم تأييد و پذيرش اوليه عامليت بانكي و اخذ اسناد و مدارك مورد نياز  - 
 منظور صدور مصوبه نهايي اعتباري از سوي بانك عامل به دستگاه و مركز تأمين مالي سازمان 

مفاد  يهبه بانك عامل جهت بررسي و انطباق آن با مقررات ارزي و صدور تأييد هارسال قرارداد تجاري منعقد - 
 سنادي توسط بانك عامل و اعالم به بانك مركزي قرارداد و اعالم بالمانع بودن گشايش اعتبار ا

 ) بار دهندهتاع( فاينانسي اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه برا - 

از سوي بانك مركزي به بانك عامل و اعالم بالمانع بودن انعقاد قرارداد ) فاينانس(تعيين و معرفي اعتبار دهنده  - 
 فرعي 

 )سفارش نظارت بر مبادالت بازرگانيدفتر ثبت (انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگاني  - 

و كمكهاي فني و گذاري  سرمايهبه سازمان  هانعقاد قرارداد مالي گشايش اسناد اعتباري و ارسال قرارداد منعقد - 
 اقتصادي ايران

  انسفاينصدور ضمنانت نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت  - 

 حمل و نقل كاال، ارائه و معامله اسناد استفاده از تسهيالت و پرداخت وجوه  - 

 پرداخت هزينه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالي  - 

 راه اندازي طرح  - 

 باز پرداخت اقساط و سود مكتوب  - 
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  فاينانسهاي مربوط به متقاضي فرآيند) 2- 1-پ
  :شوند كه عبارتنداز فعاليت عمده است كه به صورت موازي با يكديگر انجام مي 4داراي  فرآينداين 

  تشريفات داخل وزارت متبوع -
  خارجي گذاري  سرمايهاز هيأت گذاري  سرمايهاخذ مجوز  -
  ارزي –گشايش اعتبارات اسنادي خارجي  -
 و تجهيزات آالت ورود ماشينفعاليتهاي مرتبط با  -

  
  متبوعتشريفات داخل وزارت  

 ) دبيرخانه شوراي سياستگذاري تأمني مالي خارجي(گذاري به وزارت راه و شهرسازي  ارائه خدمات سرمايه - 

 مذاكراتي با متقاضي  فرآيندطرح درخواست متقاضي در جلسه شوراي سياستگذاري و اخذ مصوبه جهت تداوم  - 

و جذب مشاركتهاي راه و شهرسازي و ارائه فرمها جهت گذاري  سرمايهدعوت از متقاضي جهت مراجعه به دفتر  - 
 جهت بررسي توان فني و مالي گذاري  سرمايهتعيين اهميت 

 گذاري توسط متقاضي و اخد مدارك توسط دفتر سرمايه گذاري تكميل فرمهاي اهميت سرمايه - 

و ) توان مالي يدتايدر خصوص (صالح در خصوص اهميت متقاضي از جمله بانك مركزي  استعالم از مراجع ذي - 
  )امنيتيدر خصوص بررسي موضوعات (حراست 

 جهت انجام مذاكرات اوليه گذاري  سرمايهدعوت از متقاضي  - 

در صورت حصول توافق اوليه و تعيين نقشه راه طي ) M.O.U(گذاري  سرمايهامضاء صورتجلسه متقاضي  - 
 با معرفي پروژه  فرآيند

در صورت توافق در خصوص ابعاد اجرايي طرح و ) M.O.U(ذاري گ سرمايهامضاي يادداشت تفاهم با متقاضي  - 
 تأمين مالي آن 

 Contract Agreement & Trade(گذاري  سرمايهامضاء موافقت نامه قرارداد و قرارداد تجاري با متقاضي  - 

Contract ( جهت راه اندازي و اجرايي نمودن پروژه 

بانك عامل جهت اخذ مسدودي ارزي و تأييد مفاد قرارداد و گذاري  سرمايهارسال قرارداد تجاري به سازمان  -
 و بانك عامل) تجارتي توسط بانك مركزي(
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  خارجي گذاري  سرمايهاز هيأت گذاري  سرمايهاخذ مجوز  
توسط گذاري  سرمايهبراي طي مراحل صدور مجوز گذاري  سرمايهارائه درخواست و مدارك الزم به سازمان  - 

  سرمايه گذاران/ سرمايه گذار

 گذاري  سرمايهخارجي سازمان گذاري  سرمايهدر هيأت گذاري  سرمايهبررسي درخواست  - 

توسط گذاري  سرمايهسرمايه گذاران با امضاء مجوز / خارجي به سرمايه گذار گذاري  سرمايهابالغ تصميم هيأت  - 
 مقام عالي وزارت اقتصاد 

رود تسهيالت خارجي به صورت نقدي به خارجي و نيز وگذاري  سرمايهورود سرمايه نقدي به عنوان سهم  - 
 سيستم بانكي از طريق بانك عامل ايران 

 خارجيگذاري  سرمايهتوسط هيأت گذاري  سرمايهصدور مجوز  - 

 ارزي -بارات اسنادي خارجيگشايش اعت 

 گذاري به بانك مذبور  مراجعه متقاضي سرمايه - 

 و امضاء مجاز  مهر هور نمودن آنها بهممطالعه و تكميل فرمهاي و م - 

ثبت سفارش توسط  دمزاعالم كاراقدامات الزم،  ني جهتتكميل فرم ثبت سفارش، تحويل فرم به وزارت بازرگا - 
 8وزارت بازرگاني و پرداخت آن به صورت حواله اي و تحويل كپي حواله به وزارت بازرگاني جهت دريافت كد 

 رقمي 

تهيه و تكميل فرم گشايش و فرم بيمه نامه و فرم ثبت سفارش و فرم تعهد نامه و مدارك مرحله پذيرش و ارائه  - 
 آنها به بانك 

 بانك توسط متقاضي  نزدافتتاح حساب ارزي  ،بررسي وضعيت متقاضي توسط بانك و در صورت تأييد - 

 . تعيين ميزان سپرده و نوع وثايق الزم جهت انعقاد قرارداد - 

 مين وثايق و ارائه مدارك مرحله انعقاد قرارداد به بانك تأ - 

 انعقاد قرارداد حقوقي با متقاضي و گشايش اعتبار اسنادي ارزي و پذيرش شرايط مندرج در آن توسط متقاضي  - 
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دستگاه شورا و دبيرخانه سرمايه گذاري بانك عامل معاونت راهبردي بانك مركزي

LOIدريافت تقاضا  MOMتقاضا   اعالم

جلسه و دريافت مستندات  برگزاري

استعالم از مراجع ذيصالح

تاييد اهليتدريافت و

با فايننسورMOUMOUبررسي و امضاء

CAتهيه CAبررسي و امضاء

TCتهيه  TCبررسي و امضاء 

TCبررسي و تاييد و تأييد آنTC دريافت

مركزي، وزارت عقد قرارداد سه جانبه بانك
و دستگاه

دريافت پروژه هاي تاييد شده براي  

اطالع رساني

قرار دادن پروژه در ليست پروژه هاي   درخواست مجوز شوراي اقتصاد و  

62درخواست مجوز ماده 

درخواست ترك تشريفات

دريافت نامه درخواست مسدودي ارزي از
دفتر سرمايه گذاري

انجام مسدودي ارزي

با بانك عامل  انتخاب و مذاكره

معرفي پروژه و بانك عامل
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  ماشين آالت و تجهيزات  
دانش -3ارز نقدي و - 2ماشين آالت،  ورود - 1آالت و تجهيزات شامل مراحلي در خصوص  فعاليتهاي مرتبط با ماشين

  :شود فني است كه در هر مرحله اقدامات زير انجام مي
  آالت ورود ماشين 

  صنعت، معدن، تجارتثبت سفارش ماشين آالت و تجهيزات در وزارت  - 

 ورود اقالم مذكور به گمرك كشور  - 

 رخيص اقالم مذكور از گمرك كشور ت - 

 صدور پروانه گمركي يا پروانه ورودي  - 

به منظور ثبت آورده در گذاري  سرمايهبه سازمان ) دستگاه(پذير  ارسال پروانه ورودي توسط واحد سرمايه - 
 گذاري  سرمايهدفاتر سازمان 

 ارز نقدي  

 خارجي به سيستم بانكي كشور گذار  سرمايهحواله ارز نقدي توسط  - 

 پذير  توسط بانك عامل به درخواست واحد سرمايهگذاري  سرمايهصدور گواهي ورود ارز به نام سازمان  - 

 گذاري  سرمايهفاتر سازمان د ثبت آورده خارجي در - 

  دانش فني يا تكنولوژي  
 ورود دانش فني يا تكنولوژي به كشور  - 

 گذاري  سرمايهآن به سازمان پذير مبني بر ورود دانش فني به كشور و اعالم  تأييد واحد سرمايه - 

بررسي كارشناسان سازمان و همچنين تأييد ورود دانش فني توسط دستگاه ذيربط و اعالم آن به سازمان  - 
 گذاري  سرمايهجهت ثبت دانش فني در دفاتر سازمان 
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ستاد وزارتخانه/دفتر سرمايه گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت/ گمرك دستگاه

دريافت ابالغ مسدودي ارزي از بانك مركزي و انجام امور   ثبت سفارش ماشين آالت

صدور پروانه گمركي يا پروانه ورودي دريافت پروانه گمركي يا پروانه ورودي دريافت پروانه گمركي يا پروانه ورودي 

ثبت به عنوان آورده متقاضي

دريافت حواله ارز نقدي 

دريافت ابالغ مسدودي ارزي از بانك مركزي

خارجي دريافت حواله ارز نقدي از سرمايه گذار

دريافت درخواست صدور گواهي ورود ارز از

صدور گواهي ورود ارز

دريافت صدور گواهي ورود ارز

ثبت آورده خارجي به عنوان آورده متقاضي

دريافت ابالغ مسدودي ارزي از بانك مركزي ورود دانش فني يا تكنولوژي به كشور

صدور تاييديه ورود دانش فني و اعالمصدور تاييديه نهايي ورود دانش فني و  دريافت تاييديه و بررسي و تاييد آن 

ثبت به عنوان آورده متقاضي
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  ) معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 469وفق نشريه ( BOTهاي مرتبط با فرآينددستور العمل و ) 2-پ
و معرفي متقاضي به دستگاه ذيربط اعالمي هاي  پروژهدر خصوص گذاري  سرمايهانجام مذاكرات اوليه با متقاضي  - 

 جهت تداوم مذاكرات تخصصي

 و تعيين خطوط اصلي مشاركت در خصوص مسايل فني، مالي و حقوقي ) M.O.U(امضاء تفاهم نامه  - 

ريزي نظارت  سوي معاونت برنامهاز  يدفترچه راهنمايي اعالم وفقموافقت نامه "در خصوص مفاد  انجام مذاكرات - 
 ) 469نشريه (راهبردي 

 امضاء موافقت نامه  - 

بين شركت پروژه و گذاري  سرمايهبين شركت پروژه و سرمايه پذير و موافقت نامه  B.O.Tعقد موافقت نامه  - 
 سرمايه گذاران 

  EPCبين شركت پروژه و پيمانكار  EPCعقد قرارداد  - 

 عقد قرارداد تأمين و تدارك بين شركت پروژه و تأمين كنندگان  - 

 عقد قرارداد بهره برداري و نگهداري بين شركت پروژه و پيمانكار بهره برداري و نگهداري  - 

 عقد موافقت نامه خريد محصول بين شركت پروژه و خريدار محصول پروژه  - 

 ين مالي بين شركت پروژه و وام دهندگان عقد موافقت نامه تأم - 

 عقد موافقت نامه بيمه بين شركت پروژه و بيمه گران  - 

تجهيز مالي و دريافت مجوزهاي الزم از جمله مجوز سرمايه گذاري، مجوزهاي زيست محيطي، پدافند غيرعامل،  - 
 غيره اراضي و  استمالك

 روژه قطعيت اجراي پروژه بر مبناي توافقنامه و تأسيس شركت پ - 

 ) دوره احداث(طراحي، ساخت و تأمين مواد و نصب تجهيزات  - 

  پذير به سرمايه گذار از سوي سرمايه  پروژهبهره برداري تجاري از پروژه و اخذ درآمد و استهالك سرمايه انتقال  - 
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وام دهندگان دستگاهبيمه گران وزارت متقاضي پيمانكار تامين كنندگان پيمانكار نگهداري و 

و معرفي به دستگاه انجام مذاكرهارائه درخواست 

ECقرارداد پيمان  عقد

تامين و تدارك عقد قرارداد

عقد قرارداد بهره برداري و نگهداري

عقد قرارداد تامين مالي

عقد قرارداد بيمه

انجام مذاكرات اوليه با متقاضي

با متقاضي MOUامضاء 

موافقت نامه قرارداد با متقاضي امضاء

دريافت نسخه تفاهم نامه و موافقتنامه
قرارداد

دريافت نسخه تفاهم نامه و موافقتنامه 

شركت تاسيس

بر احداث نظارت احداث پروژه در چارچوب ضوابط فني

بهره برداري، اخذ درآمد و استهالك
حسابرسي

برررسي ضوابط فني انتقال

انتقال
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  ها آزادراهمختص ) P.P.P(گذاري در قالب قانون مشاركت  سرمايهدستورالعمل و فرآيند ) 3-پ
  :هستندباشند به شرح ذيل  مي)  P.P.Pگذاري در قالب  سرمايه(اصلي كه در ارتباط مستقيم با قانون مشاركت  فعاليتهاي

 .زيرمجموعه وزارت و ستاد) هاي ها و سازمان شركت(ها  سفارش دستگاه -

 انجام مطالعات نيازسنجي در حوزه تقاضا شده  -

 انجام مطالعات پيدايش -

 ) ها توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح – F.S(مطالعات فاز صفر، يك و دو تهيه  -

توجيه فني، اقتصادي، مالي، (برنامه پنجم توسعه جهت اخذ مجوز الزم  215معرفي طرح مطالعه شده به كميسيون ماده  -
 ) محيطي و پدافند غيرعامل زيست

 پيوست قانون نواتي و الحاق آن درتعريف رديف اعتباري در قوانين بودجه س -

هاي عمراني راه و  گذاري در چارچوب قانون مشاركت براي احداث پروژه  هانتشار فراخوان شناسايي متقاضيان سرماي -
 .ترابري

گيري درخصوص  گذاري متقاضي، اخذ مدارك و مستندات و انجام مذاكرات اوليه و تصميم بررسي درخواست سرمايه -
 .صالحيت متقاضي

 .گذار عات مقدماتي به سرمايهارايه اطالعات و مطال -

 .درآمد –گذار و گزارش هزينه  دريافت گزارش برآوردهاي انجام شده توسط سرمايه -

 .گيري درخصوص تصويب آن گذار و تصميم درآمد تهيه شده توسط سرمايه –بررسي گزارش هزينه  -

 .هاي كلي موضوع اوليه مشاركت و تعيين چارچوب) M.O.U(نامه  مبادله تفاهم -

 ).نامه هيأت وزيران تصويب(است صدور مجوز انعقاد قرار مشاركت از هيأت دولت درخو -

 .زيست زيربنايي، صنعت و محيط صدور مجوز قرارداد مشاركت از كميسيون امور -

 .اخذ مجوز انعقاد قرارداد مشاركت -

 ).برداري از آزادراهها شركت احداث، نگهداري و بهره( گذار ثبت شركت سرمايه -

 .گذار س قرارداد مشاركت و مستندات مربوطه و امضاء قرارداد مشاركت و مبادله آن با سرمايهنوي تهيه پيش -

 )پيمانكار باشد گذار، اگر سرمايه( توافق براي قيمت انجام كار و اخذ مجوزهاي داخلي -

 .ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه از معاونت برنامه -

 .قرارداد پيمانكاري و آغاز عمليات اجراييمبادله  -

 )پيمانكار نباشد ،گذار اگر سرمايه(انتشار فراخوان انتخاب پيمانكار  -

 .برگزاري تشريفات مناقصه -

 .تعيين پيمانكار و توافق بر روي قيمت انجام كار -

 .مانكاري و آغاز عمليات اجرايييمبادله قرارداد پ -
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سرمايه گذارشركتهاي مشاور دستگاه وزارتخانه/ معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل معاونت راهبردي هيات دولت

انجام مطالعات پيدايش

انجام مطالعات نيازسنجي
.F.Sانجام مطالعات

نتيجه مطالعات و بررسيدريافت

215طرح به كميسيون ماده  معرفي

بررسي طرح معرفي شده در  
  215كميسيون 

و مجوزهاي   215دريافت مصوبه 
الزم

تعريف رديف اعتباري در قانون
بودجه سنواتي

دريافت رديف هاي تعريف شده و
ارسال به دستگاه تخصصي

دريافت سفارش از دستگاه ها

دريافت رديف اختصاصي

اعالم فراخوان متقاضيان  
سرمايه گذاري

دريافت اطالعات اوليه از دستگاه  مذاكره با متقاضيان

انجام بررسي و تهيه گزارش  
هزينه درآمد دريافت گزارش هزينه درآمد

تصميم گيري در خصوص  
تصويب

با متقاضي MOUامضاء 

شركت ثبت

دستگاه و درخواست   از MOUدريافت 
مجوز انعقاد قرارداد مشاركت  

صدور مجوز قرارداد مشاركت از  
كميسيون امور زيربنايي

  تصويب نامه هيات وزيران و  صدور
مجوز انعقاد قرارداد مشاركت

امضاء قرارداد مشاركت با  دريافت تصويب نامه و ابالغ به دستگاه
سرمايه گذار

ترك تشريفات و/ برگزاري مناقصه
تعيين پيمانكار

مبادله قرارداد و اغاز عمليات  
اجرايي
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   مربوط به انتشار اوراق مشاركت از طريق بانك مركزي فرآينددستورالعمل و ) 4-پ
  مجري وزارت امور اقتصادي و دارايي ) 1-4-پ

ي عمران و انتفاعي ها طرح/  3ماده ( اجرايي قانون مذكورنامه  آئينرجوع به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و  -
 )دولت

تي كشور و اجازه انتشار به انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه سنواتصويب سقف مورد نظر دولت براي  -
 ها دستگاه

عاونت منمايندگان ( براي انتشار اوراق مشاركتها  دستگاهتشكيل كميته سه نفره جهت بررسي سقف  -
 )بانك مركزي -وزارت امور اقتصادي و دارايي –و نظارت راهبردي  ريزي برنامه

 انتشار فرآينداعتباري هر دستگاه صورتجلسه نمودن آن جهت اجرايي نمودن در مورد سقف گيري  تصميم -

 مشمول استفاده از انتشار اوراق مشاركتهاي  دستگاهابالغ صورتجلسه كميته سه نفره به  -

اخذ  به شركت ها و سازمان هاي تابعه خود جهتها  دستگاهستاد توسط مورد تأييد كميته سه نفره  سقفاعالم  -
 .فق سقف مورد تاييدمتقاضي واي ه پروژهليست 

و نظارت راهبردي  ريزي برنامهي متقاضي توسط ستاد و اعالم آن به معاونت ها طرحتجميع نمودن ليست نهايي  -
 رياست جمهوري

 اجرايي نموده انتشار مشاركتنامه  آئين 1به هيأت تشخيص موضوع ماده ها  دستگاهيست اعالمي ارسال ل -

 .ي مشمولها طرحدر ارسالي در هيأت تشخيص و نهايي نمودن آن با تصويب  ها طرحبررسي انتفاعي بودن  -

و نظارت راهبردي به بانك  ريزي برنامهاعالم تضمين بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشره توسط معاونت  -
 .مركزي

 .بررسي و تاييدي عامل جهت ها بانكتوسط دستگاه اجرايي به  موضوع انتشار يها توجيهي طرحارسال گزارش  -

 ي عامل و اعالم آن به بانك مركزيها بانكتوجيهي توسط  يها تاييد و تصويب گزارش -

 اجراييهاي  دستگاهي عامل و ها بانكصدور مجوز انتشار توسط بانك مركزي به  -
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معاونت راهبردي  وزارتخانه دستگاه هاي تابعه بانك مركزي بانك عامل

دريافت صورتجلسه و نامه اعالم نيازها

دريافت گزارش توجيهي طرح

بررسي و تاييد گزارش و اعالم نتيجه
به بانك مركزي

تشكيل كميته سه نفره جهت تعيين دريافت صورتجلسه كميته

توابع و   ارسال صورتجلسه به
درخواست براي اعالم نيازها

دريافت ليست نيازهاي 
دستگاه ها

دريافت ليست اولويت بندي شده  
در چارچوب سقف وزارتخانه

بررسي ليست در هيات تشخيص 
و بررسي انتفاعي بودن طرحها

اولويت بندي نيازها

تصويب طرحها

معاونت راهبردي دريافت مصوبه از
دريافت مصوبه و درخواست ارائه  
طرحهاي توجيهي براي طرحهاي

مصوب به بانك عامل

اعالم تضمين بازپرداخت اصل و  
فرع اوراق

اعالم تاييدوبررسي مجوز انتشارمجوز انتشار
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تضمين خود شركتها و خودگردان، بدون تضمين دولت، با (مجري شركت هاي دولتي و شهرداريها ) 2-4-پ
  )شهرداري

 )طرحهاي عمراني و انتفاعي دولت 3ماده (اجرايي نحوه انتشار اوراق مشاركت نامه  آئينرجوع به قانون  -

 تعيين سقف انتشار در قوانين بودجه سنواتي -

 .اجرايي به دستگاهها و تعيين سقف انتشار هر دستگاهنامه  آئين و ابالغ هيات دولتمصوبه اخذ  -

 مشمول انتشار در حد سقف اعالمي به بانك مركزيهاي  پروژهارسال ليست  -

 اعالم موافقت اصولي بانك مركزي نسبت به ليستهاي ارسالي -

 ارسال ليست طرحها به شوراي اقتصاد جهت بررسي و تاييد انتفاعي بودن طرحهاي اعالمي -

 تصويب طرحها در شوراي اقتصاد و ابالغ به دستگاههاي متقاضي -

 ل گزارش توجيهي طرحها به بانكهاي عاملارسا -

 بررسي گزارشهاي توجيهي توسط بانك عامل يا تاييد و تصويب آن -

 مل بانك مركزياتوسط بانك ع ها طرحاعالم  -

 .صدور مجوز اتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به بانك عامل و دستگاهها -

 به بانك مركزي  مين الزم توسط شركتهاااعالم تض -
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وزارتخانه دستگاههاي تابعه بانك مركزي شوراي اقتصاد بانك عامل

دريافت گزارش توجيهي طرح

بررسي و تاييد گزارش و اعالم نتيجه
به بانك مركزي

دريافت ابالغيه آيين نامه اجرايي   دريافت آيين نامه و ارسال ليست 
پروژه هاي مشمول انتشار

دريافت ليست پروژه ها

دريافت ليست پروژه ها و ارسال  
آنها به بانك مركزي

دريافت موافقت اصولي

دريافت مصوبه شوراي اقتصاد

اعالم تاييدوبررسي مجوز انتشارمجوز انتشار

بررسي و اعالم موافقت اصولي 
دريافت ليست پروژه ها و موافقت  

دريافت مصوبه شوراي اقتصادبررسي و تاييد انتفاعي بودن طرحها

دريافت مجوز انتشار

اعالم تضامين الزم
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  هاي صندوق توسعه مليفرآينددستورالعمل و ) 5-پ
شركتها و سازمانهاي (ارسال درخواست متقاضي استفاده از تسهيالت صندوق توسعه ملي به دستگاه تخصصي  -

 )تابعه

و اقتصاد  ريزي برنامهمعاونت (درخواست متقاضي توسط دستگاه تخصصي وارسال آن به ستاد وزارت  اوليهتاييد  -
 )و جذب مشاركت هاگذاري  سرمايهدفتر  قلنحمل و 

جهت ) تصويب آن(گذاري تامين مالي داخلي و اخذ مصوبه  مطرح نمودن درخواست ارسالي شوراي سياست -
 معرفي طرح به صندوق و توسعه ملي 

اين نظام . تامين مالي طرحها صورت خواهد پذيرفتبندي  اولويتاخذ مصوبه در شورا در چارچوب نظام  -
 .هاي اعالمي صندوق توسعه ملي تدوين گردد مبتني بر اولويت بايست مي

توسط متقاضي و اخذ تاييديه بانك و معرفي بانك به همراه ارسال مستندات به ستاد وزارت  عاملانتصاب بانك  -
 )شورا(متبوع 

 معرفي طرح به همراه مصوبه شورا به بانك عامل اعالمي توسط متقاضي -

 اساس اولويت هاي اعالمي صندوق توسعه ملي توسط بانك عامل برپذيرش طرح  -

اساسنامه صندوق، قرارداد عامليت و نظامنامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيالت  ببررسي طرحها در چارچو -
 )ارزيابي (

 بررسي و تصويب توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح در اركان اعتباري بانك عامل -

 طرح مصوب به صندوق توسعه مليارسال فهرست و شناسنامه  -

مالحظه شناسنامه طرح در چارچوب اساسنامه صندوق، قرارداد عامليت و نظامنامه ضوابط و شرايط اعطاي  -
 و تاييد آن) كمتيه ارزيابي طرحهاي متقاضي استفاده از تسهيالت صندوق توسعه ملي) (ارزيابي(تسهيالت 

 ك مركزيريالي طرحهاي مصوب به بان/ اعالم مبلغ ارزي  -

 واريز مبلغ طرحهاي مصوب به حساب بانك عامل و اعالم آن به صندوق توسعه ملي -

 .ها و پرداخت تسهيالت انعقاد قرارداد با متقاضي، اخذ تضميني -

 بازپرداخت اصل و فرع تسهيالت از طرف متقاضي درچارچوب جدول زماني تعيين شده -



متقاضي دستگاه شورا و دبيرخانه سرمايه گذاري
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بانك عامل

دريافت تاييديه

دريافت درخواست

بررسي اولويت

اعالم نتيجه و درخواست توجيه فني

اعالم نتيجه 
منفي

مثبت
ارائه راهكار و مسير

دريافت درخواست متقاضي براي 

دريافت موافقت اوليه بررسي 
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مداركبررسي

دريافت كليه اسناد و مدارك

معرفي طرح و متقاضي

دريافت رونوشت معرفي نامه
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اصل  اتر با سهام شركتهاي دولتي مشمولهاي مربوط به تامين مالي از طريق تهفرآينددستورالعمل و ) 6-پ
  قانون اساسي 44

 )مطالبات پيمانكاران(درج ضوابط تامين مالي از كانال  تهاتر يا سهام شركتهاي دولتي در قانون بودجه سنواتي  -

ي جهت ارسال صورتهاي مالي مورد تاييد  مكاتبه با شركتها، سازمانها و ادارات كل تابعه وزارت راه و شهرساز -
 به وزارت ذيحسابي

 وزارت اقتصاد جهت بررسي اسناد مالي و ارائه تاييديه به وزارتحسابرسي قراردادهاي حسابرسي با سازمان  عقد -

 حسابرسي توسط  وزارت متبوع به وزارت امور اقتصادي و دارايي فرآينداعالم تاييديه  -

 كل كشور داري خزانهتاييد وزير اقتصاد و اعالم دستور تهاتر به  -

سهام شركتهاي فروش  كشور از محل كل داري خزانهتوسط واريز مبلغ تاييد شده به حساب وزارت متبوع  -
 قانون اساسي 44مشمول اصل 

 تسويه حساب با مطالبات پيمانكاران و يا تأمين مالي طرحهاي خاص -
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وزارتخانهپيمانكاران دستگاههاي تابعه سازمان حسابرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي خزانه داري كل كشور

دستور انجام تهاتر به

واريز مبلغ به حساب

دريافت صورتهاي مالي از

تاييديه از سازمان دريافت
حسابرسي و ارسال به وزارت 

تسويه حساب

اعالم واريز مبلغ

دريافت تاييديه

بررسي و تاييد اسناد

ارسال درخواست صورتهاي مالي از 
دستگاههاي تابعه و ادارت كل دريافت نامه درخواست 

دريافت صورتهاي مالي

عقد قراردادهاي حسابرسي با
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   93بودجه ›› ق‹‹بهره برداري از ظرفيت بند  فرآينددستورالعمل و ) 7-پ
مصرف  سازي بهينهسازمان (و وزارت نفت ) شركتها و سازمانهاي تابع(انجام مذاكره بين وزارت راه و شهرسازي  -

 متقاضيهاي  پروژهرائه گزارش توجيهي و ا) سوخت

 تائيد وزارت نفت در خصوص گزارش توجيهي و ارسال آن به شوراي اقتصاد -

 )مصرف سوخت سازي بهينهسازمان (تائيد شوراي اقتصاد و اعالم تائيديه به وزارت نفت  -

مصرف  سازي بهينهسازمان (و وزارت نفت ) نامه تضمين(عقد قرارداد نهايي في مابين وزارت راه و شهرسازي  -
 )سوخت

 اخذ تسهيالت از صندوق توسعه ملي به صندوق توسعه ملي جهت) نامه تضمين(ارائه قرارداد نهايي  -

 شدهبيني  جويي پيش صرفهو تحقق ميزان  93بودجه ›› ق‹‹ساخت پروژه متقاضي بند  -

 )سازمان( محقق شده به وزارت نفتجويي  صرفهاعالم ميزان  -

 صورت پذيرفتهجويي  صرفهو تائيد ميزان ) سازمان(ارزيابي ارقام اعالمي توسط وزارت نفت  بررسي و -

 به پروژه متقاضي 93بند ق بودجه  محقق شده از محلجويي  صرفه) ريالي(تخصيص معادل ارزي  -
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وزارت راه و شهرسازي وزارت نفت ( سازمان بهينه سازي)  شوراي اقتصاد
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بانك عاملصندوق توسعه ملي

بررسي تائيد و اعالم پذيرش عامليت به
صندوق توسعه ملي

تأمين معادل ارزي صرفه جويي 
93بودجه ›› ق‹‹از محل بند 

طرح مذاكره و ارائه گزارش توجيهي

ارسال قرارداد به همراه مستندات

تاييد و معرفي طرحبررسي،

عقد قرارداد بين وزارت راه و 
وزارت نفت

پرداخت تسهيالت به وزارت راه
و شهرسازي وفق نظامنامه

در دستگاهها و يا (پروژه  اجراي اعالم تحقق صرفه جويي 

ارزيابي پرداخت

مكاتبه و اعالم نتيجهو اعالم نتيجهبررسي 
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  )بورس –بازار سرمايه (تأمين مالي داخلي دستورالعمل و فرآيند ) 8-پ
  :هستندباشند به شرح ذيل  مي) بورس –بازار سرمايه (اصلي كه در ارتباط مستقيم با تأمين مالي داخلي  فرآيندهاي
  ها افزايش سرمايه شركت 
  )ساختمان –صندوق زمين (گذاري  سرمايه هاي صندوق 
 هاي سهامي عام شركت 

  اوراق مشاركت شركتي 
  صكوك 
  گذاري دار ويژه سرمايه گواهي سپرده مدت 
 ) Fund Project(پروژه  صندوق  
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  :ها هاي مربوط به افزايش سرمايه شركتفرآينددستورالعمل و ) 1-8-پ
نياز از محل افزايش سرمايه به روش معين، به ميزان مشخص و در مصارف از  بررسي لزوم تأمين منابع مالي مورد - 

 .پيش تعيين شده

 .پيشنهاد در هيأت مديره به منظور تأييد آنارايه  - 

 .تأييد و تصويب در هيأت مديره - 

 .تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه - 

 .ارسال گزارش توجيهي براي حسابرس - 

 .بررسي گزارش توجيهي توسط حسابرسي - 

 .نمايندگان شركت با حسابرس يبرگزاري جلسات كارشناس - 

 .تأييد و تصويب گزارش توسط حسابرس - 

 .نياز به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش توجيهي حسابرسي شده به همراه مدارك موردارسال  - 

 .بررسي درخواست توسط سازمان بورس و اوراق بهادار - 

 .تأييد درخواست و صدور مجوز افزايش سرمايه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار - 

 .العاده برگزاري مجمع فوق - 

 .آن در مجمع به منظور تصويب آن طرح موضوع افزايش سرمايه و مجوز - 

 .تصويب افزايش سرمايه توسط مجمع - 

 .نويسي و افزايش سرمايه پذيره - 
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شركتهاي تابعهسازمان بورس حسابرس ( مورد تاييد سازمان بورس ) 

تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه 

دريافت گزارش توجيهي

دريافت گزارش توجيهي

بررسي گزارش

برگزاري جلسه با نماينده
شركت

تاييد و تصويب گزارش

درخواستارسال گزارش و ارائه

بررسي، تاييد و صدور مجوز
افزايش سرمايه

دريافت مجوز  افزايش سرمايه

برگزاري مجمع فوق العاده

تصويب افزايش سرمايه

پذيره نويسي و افزايش سرمايه
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 )صندوق زمين و ساختمان(گذاري  يههاي سرما هاي مربوط به صندوقفرآينددستورالعمل و ) 2-8-پ

 .گذاري زمين و ساختمان هاي سرمايه اندازي صندوق راهطرح از محل مورد نياز بررسي لزوم تأمين منابع مالي  - 

 .ارايه درخواست تأسيس صندوق به سازمان بورس و اوراق بهادار - 

 .ن بورس و اوراق بهادارابررسي درخواست توسط سازم - 

 .تأييد درخواست و صدور موافقت اصولي تأسيس صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار - 

 .ر اطالعات موردنيازتهيه گزارش توجيهي و ساي - 

 ).هاي سازمان بورس و اوراق بهادار نامه وفق شيوه(مذاكره و چانه زني با اركان صندوق  - 

 .قبولي سمت توسط اركان - 

 .به سازمان بورس و اوراق بهادارمورد نياز ارسال گزارش توجيهي به همراه مدارك  - 

 سندبايد  واحدهاي ممتازصاحبان ( ثبت صندوق و صدور مجوز تأسيس آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  - 
 ).زمين موردنظر را به نام صندوق زمين و ساختمان تغيير دهند

 .گذاري صندوق عرضه عمومي واحدهاي سرمايه - 

 .ها به مرجع ثبت شركتمورد نياز ارسال مجوز تأسيس و ساير مدارك  - 

 .ها صندوق نزد مرجع ثبت شركتثبت  - 

 .دريافت مجوز فعاليت صندوق از سازمان بورس و اوراق بهادار - 

 .هاي صندوق در پايان طرح فروش دارايي - 

 .گذاران گذاري صندوق به سرمايه بازپرداخت مبالغ اصل و سود واحدهاي سرمايه - 
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شركتهاي تابعه سازمان بورس اركان صندوق اداره ثبت شركتها

تهيه گزارش لزوم تامين منابع مالي از محل
راه اندازي صندوق و ارائه درخواست 

تاييديه از سازمان بورسدريافت 

مذاكره  شركت با اركان

دريافت گزارش و درخواست

بررسي گزارش و درخواست

درخواست و صدور موافقتتاييد
اصولي با راه اندازي صندوق

دريافت گزارش توجيهي

بررسي گزارش و تاييد

دريافت مدارك و مجوز تاسيس

اعالم شماره ثبت به سازمان بورس

صدور مجوز فعاليت

تهيه گزارش توجيهي

ثبت صندوق در بورس

صدور مجوز تاسيس

مجوز تاسيس صندوقدريافت

عرضه عمومي واحدهاي
سرمايه گذاري صندوق

ارسال مجوز تاسيس و ساير
مدارك به اداره ثبت شركتها

ثبت صندوق

دريافت شماره ثبت صندوق

دريافت مجوز فعاليت و آغاز بكار صندوق

انجام فعاليت طي دوره مشخص

فروش دارايي صندوق

بازپرداخت اصل و فرع
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 هاي سهامي عام مربوط به شركتهاي فرآينددستورالعمل و ) 3-8-پ

تأسيس شركت سهامي عام و يا تبديل يك شركت سهامي خاص به يك شركت سهامي عام وفق قوانين مدني،  - 
 .تجارت و محاسبات عمومي

 .اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط - 

و يا ) سهامي عاماز سهامي خاص به (العاده به منظور اخذ مجوز تبديل شركت  برگزاري مجمع عادي به طور فوق - 
 .تشكيل هيأت مؤسس براي تأسيس شركت

 .نويسي مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ثبت و اخذ مجوز پذيره - 

 .بررسي درخواست توسط سازمان بورس و اوراق بهادار - 

 .نويسي عمومي از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذيره صدورثبت و  - 

 .ها و مؤسسات تجاري هاي كثيراالنتشار از اداره ثبت شركت نويسي در روزنامه مجوز انتشار اعالميه پذيره صدور - 

 .نويسي عمومي پذيره - 

ها و  سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت نزد اداره ثبت شركتانتشار و فروش سهام توسط نهايي  يهتأييد صدور - 
 .مؤسسات تجاري
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تاسيس شركت سهامي عام

پذيره نويسيدريافت مجوز

دريافت درخواست ثبت و اخذ

بررسي درخواست

ثبت و صدور مجوز پذيره نويسي
عمومي

صدور مجوز نهايي انتشار و

صدور مجوز انتشار اعالميه
پذيره نويسي

پذيره نويسي دريافت مجوز

و اعالم به  پذيره نويسي عمومي
سازمان بورس

خاص به  از(اخذ مجوز تبديل شركت 

نهايي انتشاردريافت مجوز

ثبت
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سازمان بورس و اوراق  –) وزارتي(شركتي (هاي مربوط به اوراق مشاركت فرآينددستورالعمل و ) 4-8-پ
  )بهادار

 .نياز طرح از محل انتشار اوراق مشاركت لزوم تأمين منابع مالي مورد - 

 .نياز جهت طرح پيشنهاد در هيأت مديره شركت آوري اسناد و مدارك مورد جمع - 

 .به منظور تأييد آنارايه پيشنهاد در هيأت مديره  - 

 .تأييد و تصويب طرح در هيأت مديره - 

 .تهيه گزارش توجيهي انتشار اوراق مشاركت - 

 .ارسال گزارش توجيهي براي حسابرسي - 

 .بررسي گزارش توسط حسابرسان - 

 .تأييد و تصويب گزارش توسط حسابرسان - 

 .زني با اركان انتشار اوراق مذاكره و چانه - 

 .قبولي سمت توسط اركان - 

 .به سازمان بورس و اوراق بهادارمورد نياز ارسال گزارش توجيهي حسابرسي شده به همراه مستندات  - 

 .بررسي درخواست توسط سازمان بورس و اوراق بهادار - 

 .تأييد درخواست و صدور موافقت اصولي انتشار اوراق مشاركت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار - 

 .نويسي، ضمانت و بازارگرداني با اركان مرتبط هدپذيرها بانك، تعبانعقاد قرارداد عامليت  - 

 .صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار - 

 .العاده برگزاري مجمع عادي به طور فوق - 

 .طرح موضوع انتشار اوراق و مجوز آن در مجمع به منظور تصويب آن - 

 .تصويب انتشار اوراق مشاركت توسط مجمع - 

 .يسينو پذيره - 

 .بازارگرداني - 

 .تبديل اوراق مشاركت به سهام در سررسيد و يا بازپرداخت اصل وجه اوراق به صاحبان آن - 

  



48

س
بور

ت 
وري

مح
 با 

ت -
ارك

مش
اق 

اور
به 

ط 
ربو

د م
آين

فر

شركتهاي تابعه / وزارت حسابرس اركان انتشار اوراق سازمان بورسبانك عامل

تهيه گزارش توجيهي انتشار اوراق مشاركت دريافت گزارش 

بررسي گزارش و تاييد آن

انعقاد قرارداد عامليت

بررسي درخواست و تاييد آن

صدور موافقت اصولي

صدور مجوز انتشار اوراق

مذاكره اركان با شركت

ارسال درخواست به همراه 

دريافت موافقت اصولي

انتشار اوراق دريافت مجوز

برگزاري مجمع عادي فوق العاده

تصويب انتشار اوراق مشاركت

پذيره نويسي

بازارگرداني

به سهام در سررسيد وتبديل اوراق
يا بازپرداخت اصل و فرع اوراق

تعهد پذيره نويسي،(انعقاد قراردادها
)ضمانت و بازارگرداني
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  هاي مربوط به انتشار صكوكفرآينددستورالعمل و ) 5-8-پ
 .صكوكطرح از محل انتشار مورد نياز بررسي لزوم تأمين منابع مالي  - 

 .جهت طرح پيشنهاد در هيأت مديرهمورد نياز آوري اسناد و مدارك  جمع - 

 .ارايه پيشنهاد در هيأت مديره به منظور تأييد آن - 

 .تأييد و تصويب طرح در هيأت مديره - 

 .تهيه گزارش توجيهي انتشار صكوك - 

 .ارسال گزارش توجيهي براي حسابرس - 

 .بررسي گزارش توسط حسابرس - 

 .حسابرستأييد گزارش توسط  - 

 .زني با اركان انتشار صكوك مذاكره و چانه - 

 .قبولي سمت توسط اركان - 

 .به سازمان بررسي و اوراق بهادارمورد نياز ارسال گزارش حسابرسي شده به همراه مدارك  - 

 .بررسي درخواست ارسالي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار - 

 .سازمان بورس و اوراق بهادارتأييد درخواست و صدور موافقت اصولي انتشار صكوك توسط  - 

 ) .S.P.V(تشكيل نهاد واسط  - 

 .نويسي، ضمانت و بازارگرداني يا اركان وفق قوانين سازمان ا بانك، تعهد پذيرهبانعقاد قرارداد عامليت  - 

 .نويسي صكوك توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صدور مجوز پذيره - 

 .يسينو   پذيره - 

 .بازارگرداني - 

 .ر مقاطع زماني معينپرداخت سود صكوك د - 

 .پرداخت اصل وجه اوراق بهادار به صاحبان آن در سررسيد - 
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              } }}

 صكوك

 غيرانتفاعي

 الحسنه اوراق قرض

 اوراق وقف
}

 انتفاعي

 مشاركتي

 معامالتي

}
  مزارعه
  وكالت

  احضاريه
  مساقات
 مشاركت

 اي مبادله

 دارايي به پشتوانه

  سلم

 مرابحه

  اجاره
  منفعت

 استصناع
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شركتهاي تابعه / وزارت حسابرس اركان انتشار صكوك سازمان بورس  Sبانك عامل P V. .

تهيه گزارش توجيهي انتشار صكوك پيرو   دريافت گزارش 

بررسي گزارش و تاييد آن

انعقاد قرارداد عامليت

بررسي درخواست و تاييد آن

صدور موافقت اصولي

صدور مجوز پذيره نويسي

مذاكره اركان با شركت

ارسال درخواست به همراه  

دريافت موافقت اصولي

پذيره نويسي دريافت مجوز

پذيره نويسي

بازارگرداني

پرداخت سود صكوك در مقاطع 
زماني معين

تعهد پذيره نويسي،(انعقاد قراردادها
)ضمانت و بازارگرداني

قبولي سمت نهاد واسطتشكيل



  
 

52 
 

ها و  انكويژه ب(گذاري  دار ويژه سرمايه مدت هاي مربوط به گواهي سپردهفرآينددستورالعمل و ) 6-8-پ
 )مؤسسات مالي و اعتباري

 .گذاري خاص مالي طرح از محل انتشار اوراق گواهي سپرده ويژه سرمايهبررسي لزوم تأمين  - 

 .جهت طرح پيشنهاد در هيأت مديرهمورد نياز آوري اسناد و مدارك  جمع - 

 .ارايه پيشنهاد به هيأت مديره به منظور تأييد آن - 

 .تأييد و تصويب آن در هيأت مديره - 

 .تهيه گزارش توجيهي انتشار اوراق - 

 ).اعتباري مالي و مؤسسهبانك يا (ارسال گزارش توجيهي براي عامل  - 

 ).بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري( عاملزني با  مذاكره و چانه - 

 .قبولي سمت توسط اركان وفق مقررات موجود - 

 ).بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري(بررسي گزارش توجيهي توسط عامل  - 

 ).يا مؤسسه مالي و اعتباريبانك (تأييد و تصويب گزارش توسط عامل  - 

 ).بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري(به بانك مركزي توسط عامل مورد نياز ارسال گزارش توجيهي به همراه مدارك  - 

 .بررسي درخواست توسط بانك مركزي - 

 .تأييد درخواست و صدور مجوز انتشار - 

 .العاده برگزاري مجمع عادي به طور فوق - 

 .ز آن در مجمع به منظور تصويب آنطرح موضوع انتشار اوراق و مجو - 

 .تصويب انتشار اوراق توسط مجمع - 

 .نويسي و بازارگرداني انعقاد قراردادهاي ضمنات، تعهد، پذيره - 

 .نويسي پذيره - 

 .بازارگرداني - 

 .بازپرداخت اصل وجه اوراق به صاحبان آن - 
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شركتهاي تابعه / وزارت عامل ( بانك يا موسسه اعتباري)  اركان بانك مركزي

تهيه گزارش توجيهي انتشار اوراق سپرده 
پيرو مصوبه هيات مديره

بررسي درخواست و تاييد آن

صدور مجوز انتشار

مذاكره اركان با شركت

دريافت مجوز انتشار

برگزاري مجمع عادي فوق العاده

پذيره نويسي

بازارگرداني

بازپرداخت اصل وجه اوراق به
صاحبان آن

تعهد پذيره نويسي،(انعقاد قراردادها 
)ضمانت و بازارگرداني

دريافت گزارش

بررسي گزارش و تاييد آن

ارسال درخواست به همراه

قبولي سمت

تصويب انتشار اوراق توسط مجمع
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هاي عمراني  طرح ويژه – project Fund(پروژه هاي مربوط به صندوق فرآينددستورالعمل و ) 7-8-پ
  )حوزه حمل و نقل

 .پروژه –اندازي صندوق  بررسي لزوم تأمين مالي مورد نياز طرح از محل راه - 

 .در اين خصوص) سپهر(هاي تأمين سرمايه  انجام مذاكرات با شركت - 

سنجي تأمين مالي آنها در  هاي موردنظر و بررسي امكان همكاري جهت معرفي طرح) M.O.U(نامه  انعقاد تفاهم - 
 .P.Fقالب 

 .هاي تأمين سرمايه جهت پيشبرد آن و عقد قرارداد با شركت  Feasibleهاي  تعيين ليست پروژه - 

 .پروژه به سازمان بورس و اوراق بهادار –ارايه درخواست تأسيس صندوق  - 

 .ان بورس و اوراق بهاداربررسي درخواست توسط سازم - 

 .پروژه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار –تأييد درخواست و صدور موافقت اوليه و اصولي با تأسيس صندوق  - 

 .طرحمورد نياز تهيه گزارش توجيهي و ساير اطالعات  - 

 .زني با اركان صندوق پروژه وفق قوانين و مقررات بورس مذاكره و چانه - 

 .قبول سمت توسط اركان - 

به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تأييد نهايي وصدور مورد نياز ارسال گزارش توجيهي طرح به همراه مدارك  - 
 .مجوز ثبت صندوق پروژه

 .ثبت صندوق پروژه و صدور مجوز تأسيس آن توسط سازمان بورس اوراق بهادار - 

اند سبدي از منابع تأمين مالي را تو اين نوع صندوق مي(پروژه  –گذاري صندوق  عرضه عمومي واحدهاي سرمايه - 
 ).طراحي نمايد

 .ها به مرجع ثبت شركتمورد نياز ارسال مجوز تأسيس و ساير مدارك  - 

 .ها ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركت - 

 .دريافت مجور فعاليت صندوق از سازمان بورس و اوراق بهادار - 

 .ته در قالب تأمين ماليگذاري صورت گرف برداري از پروژه جهت استهالك سرمايه ساخت و بهره - 

 .گذاران پروژه به سرمايه -گذاري صندوق  سرمايهفرع بازپرداخت مبالغ اصل و  - 
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اركان صندوق پروژه 

ساختار تامين مالي پروژهتعريف انجام مذاكره

M.O.Uانعقار تفاهم نامه

به ثبت شركتهاارسال مجوزها

انجام ثبت حقوقي

ليست پروژه هاي تعيين

عقد قرارداد با شركتهاي تامين 

دريافت و بررسي گزارش توجيهي

صدور مجوز ثبت صندوق

صدور مجوز تاسيس صندوق

صدور مجوز فعاليت صندوق

درخواست تاسيس صندوقدريافت

بررسي درخواست تاسيس صندوق

درخواست و صدور موافقتتاييد
دريافت موافقت اصولياصولي

تهيه گزارش توجيهي تشكيل  مذاكره

قبولي پست

دريافت مجوزها
دريافت مجوزها

ساخت و بهره برداري از پروژه

بازپرداخت مبالغ اصل و فرع

عرضه عمومي
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بانک توسعه اسالمی، بانک جهانی و  –فرآیند استفاده از تسهیالت مالی بلند مدت دستورالعمل و ) 9-پ
  بانک اکو 

ریزي به عنوان پروژه داراي اولویت به  معرفی پروژه توسط باالترین مقام دستگاه مجري به سازمان سرمایه گذاري و معاونت برنامه - 
  ت انعکاس به بانک گذاري جه سنجی به سازمان سرمایه همراه ارسال گزارش امکان

  تهیه برنامه همکاري چند ساله ایران و بانک توسط سازمان سرمایه گذاري و بانک  - 
 سازي و ارزیابی پروژه توسط بانک و برگزاري جلسات با دستگاه مجري اعزام هیات هاي  آماده - 

 بر تخصیص ردیف وامی و ریالی ریزي مبنی برنامه پنجم بین دستگاه مجري و معاونت برنامه 215انعقاد موافقتنامه ماده  - 

  ریزي  اخذ مصوبه شوراي اقتصاد توسط دستگاه مجري از معاونت برنامه - 
 بینی معادل ریالی اقساط بازپرداخت در بودجه سنواتی بر پیش مبنیریزي توسط دستگاه مجري  اخذ تاییدیه معاونت برنامه - 

بانک مرکزي در صورتی که براي اجراي پروژه نیاز به خرید کاال و قانون محاسبات توسط دستگاه مجري با  62امضا قرارداد ماده  - 
 خدمات از خارج از کشور وجود داشته باشد

 گواهی مسدودي ارزي از بانک مرکزي اخذ - 

 تصویب اعتبار در هیات مدیره بانک به نفع دستگاه مجري و اعالم مراتب به سازمان سرمایه گذاري - 

  بانک مرکزي  - دستگاه مجري - ط بانک به منظور بررسی توسط سازمان متبوعارسال پیش نویس موافقتنامه مالی توس - 
انعکاس نظرات بانک مرکزي، شرکت ذینفع و سازمان سرمایه گذاري درخصوص مفاد موافقتنامه تامین مالی به بانک و درخواست  - 

  ارسال نسخ اصل موافقتنامه
  ر نظریه حقوقی توسط دستگاه مجريامضاي موافقتنامه هاي مالی توسط دستگاه مجري و بانک و صدو - 
 سازمان سرمایه گذاري/ امضا ضمانتنامه توسط وزارت اقتصاد و بانک و صدور نظریه حقوقی توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی - 

  اعالم الزم االجرا شدن پروژه توسط بانک به سازمان سرمایه گذاري - 
  پیمانکار و شروع عملیات اجرایی توسط دستگاه مجري راهبري برگزاري مناقصه و انتخاب مشاور مدیریت پروژه و - 
  PIARهاي دوره اي در حین پیشرفت پروژه تهیه گزارش - 

Project Implementation Assessment Report  
  ها از طریق اعزام هیاتهاي نظارتی بانکنظارت بر اجراي پروژه - 
  PCRتکمیل پروژه و ارائه گزارش تکمیل پروژه  - 

(Project Completion Report)  
 عزام هیات ارزیابی نهایی پروژه و تهیه گزارش ارزیابی پروژه  ا - 

(Project Evaluation Report)  
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برنامه  215انعقاد موافقتنامه ماده  - 

پنجم بين دستگاه مجري و معاونت 
رديف ريزي مبني بر تخصيص  برنامه

 وامي و ريالي
اخذ مصوبه شوراي اقتصاد توسط  - 

  ريزي  دستگاه مجري از معاونت برنامه
ريزي توسط  اخذ تاييديه معاونت برنامه - 

بيني  دستگاه مجري مبني بر پيش
معادل ريالي اقساط بازپرداخت در 

 بودجه سنواتي
قانون محاسبات  62امضا قرارداد ماده  - 

توسط دستگاه مجري با بانك مركزي 
در صورتي كه براي اجراي پروژه نياز به 

خريد كاال و خدمات از خارج از كشور 
 وجود داشته باشد

گواهي مسدودي ارزي از بانكاخذ-

تصويب اعتبار در هيات مديره -
و  به نفع دستگاه مجريبانك 

اعالم مراتب به سازمان سرمايه 

موافقتنامهارسال پيش نويس -
ك به منظور بررسي بان توسطمالي 

دستگاه  - توسط سازمان متبوع
 بانك مركزي-مجري

انعكاس نظرات بانك مركزي،  -
سرمايه ذينفع و سازمان شركت 
درخصوص مفاد موافقتنامه  گذاري

تامين مالي به بانك و درخواست 
  ارسال نسخ اصل موافقتنامه

امضاي موافقتنامه هاي مالي  -
توسط دستگاه مجري و بانك و 

حقوقي توسط صدور نظريه 
 دستگاه مجري

توسط وزارت ضمانتنامهامضا -
نظريه صدور و اقتصاد و بانك 

حقوقي توسط وزارت امور 
سازمان /اقتصادي و دارايي

اعالم الزم االجرا شدن پروژه  - 
سرمايه توسط بانك به سازمان 

  گذاري
  

راهبري برگزاري مناقصه و  - 
مشاور مديريت پروژه انتخاب 

پيمانكار و شروع عمليات و 
  اجرايي توسط دستگاه مجري

هاي دوره اي درتهيه گزارش -
  PIAR حين پيشرفت پروژه

Project 
Implementation

ها از نظارت بر اجراي پروژه - 
طريق اعزام هياتهاي نظارتي 

  بانك

تكميل پروژه و ارائه گزارش -
  PCRتكميل پروژه 

(Project Completion 

عزام هيات ارزيابي نهايي ا - 
پروژه و تهيه گزارش ارزيابي 

 دستگاه مجري

معرفي پروژه توسط باالترين - 
مقام دستگاه مجري به سازمان 

و معاونت سرمايه گذاري 
ي به عنوان پروژه ريز برنامه

ارسال داراي اولويت به همراه 
سنجي به سازمان  گزارش امكان

بهسرمايه انعكاس جهت گذاري

چند ساله تهيه برنامه همكاري  - 
ايران و بانك توسط سازمان 

  سرمايه گذاري و بانك 

سازي وآمادههاي اعزام هيات - 
بانك و پروژه توسط ارزيابي 

برگزاري جلسات با دستگاه 
 مجري
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  هاي عمومي و پشتيباني دستورالعمل) ت
 حاكميتي –انجام مكاتبات ستادي  د و فرآين دستور العمل) 1-ت

اري متمركز و اجراي غيرمتمركز در جهت تخصيص بهينه منابع، تعيين اولويتهاي مصارف، ايجاد ذبا هدف سياستگ
بخشي، حفظ انسجام سازماني و وحدت رويه تشكيالتي، اعمال كنترل و نظارت مؤثر  بخشي و بين ي درونها هماهنگي

نويس و انجام هرگونه  كاري، تهيه پيش اجتناب از موازي گزارشگيري منظم در وزارت وبر فرآيندهاي حاكميتي، 
گذاري و غيره با شامل فاينانس، سرمايه "تأمين مالي"حاكميتي براي اخذ مجوزها در حوزه  -مكاتبات ستادي

و گذاري  سرمايهازمان و نظارت راهبردي، بانك مركزي، س ريزي برنامهسازمانها و نهادهاي مرتبط از جمله معاونت 
و غيره،  ها پروژه، صندوق توسعه ملي، بانكهاي مورد نظر براي عامليت فتهاي اقتصادي و فني ايران، وزارت ن كمك
گذاري و جذب مشاركتهاي راه و دفتر سرمايه(و اقتصاد حمل و نقل  ريزي برنامهبايست در هماهنگي با معاونت  مي

  .صورت پذيرد) تامين مالي شهرسازي به عنوان دبيرخانه شورا
كه به تاييد شوراي تامين مالي رسيده پذيرد  مييي صورت ها پروژهبديهي است كه اين مكاتبات صرفاً در ارتباط با 

  .باشند

  
  تعامل با متقاضيان سرمايه گذاري نحوهو فرآيند دستور العمل  )2-ت

دفتر مشاركت و (وزارت راه و شهرسازي گذاري  سرمايهبايست با مراجعه به سامانه گذاري ميمتقاضي سرمايه - 
اطالعات عمومي، اطالعات فني، (نسبت به ثبت نام و تكميل فرمها موجود ) راه و شهرسازيگذاري  سرمايهجذب 

اقدام و پس از بارگزاري فايل اسناد مرتبط با درخواست رسمي، رزومه ) اطالعات حقوقي و اطالعات مديريتي
مسكن، ريلي، جاده اي، هوايي و (مديريتي، با مشخص نمودن حوزه عالقه مندي -فني كاري و توانمندي

 . مورد نظر كد رهگيري دريافت نمايدهاي  پروژهو يا ) دريايي

براساس ثبت نام و اعالم آمادگي شركت، وزارت با دعوت از نمايندگان شركتها و سازمانهاي زيرمجموعه نسبت  - 
را در اختيار ايشان قرار گذاري  سرمايهم و اطالعات اوليه مورد نياز در حوزه به برگزاري جلسه با شركت اقدا

 .دهد مي

را به صورت ) بانكي B.C.L(نمايد تا مستندات الزم در خصوص توانمندي مالي وزارت از شركت درخواست مي - 
 .مكتوب ارائه نمايد

خصوص اهليت شركت از مراجع ذيصالح نظير  اساس مستندات اخذ شده استعالمات الزم را در وزارت بر - 
حراست وزارتخانه، بانك مركزي، وزارت امور خارجه و دستگاههاي تخصصي زيرمجموعه وزارت، اقدام و در 
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از طرف سامانه كد كاربري و رمز عبور در  ها پروژهصورت تاييد مستندات جهت مالحظه نمودن اطالعات جزئي 
 . اختيار ايشان قرار خواهد گرفت

انتخابي به دستگاه تخصصي زير هاي  پروژه/ وزارت به صورت مكتوب شركت متقاضي را بهمراه ليست پروژه - 
مجموعه جهت برگزاري جلسات كارشناسي و فني معرفي تا دستگاه تخصصي و شركت پس از انجام مذاكرات 

دداشت تفاهم و قرارداد در صورت رسيدن به تفاهم با هماهنگي وزارت نسبت به امضاء اسناد همكاري مانند يا
 .تجاري اقدام نمايند

 .باشد قابل معرفي به ساير متقاضيان مي M.O.Uانتخابي تا پيش از مرحله امضاء هاي  پروژهليست : 1نكته 

ارداد تجاري در سه نسخه تهيه، امضاء و در دبيرخانه دستگاه تخصصي ثبت و يك نسخه از آن در قر: 2نكته 
 .در اختيار شركت و نسخه ديگر در اختيار وزارت قرار خواهد گرفتاختيار دستگاه، يك نسخه 
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متقاضي دستگاه شورا و دبيرخانه سرمايه گذاري
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دريافت اولويتها و مستندات الزم

دريافت پاسخ استعالمها

دريافت درخواست

توان فني، / دريافت نامه ارائه مدارك

Presentationاولويتها ودرخواست

جهت معرفي به متقاضي

اولويتها و مستندات دريافت ليست

استعالم توان فني

دريافت مدارك

بانك مركزي،  /استعالم از مراجع ذيصالح

مثبت

استعالم دريافت

دريافت نامه معرفي ليست طرحها

جهت مذاكره انتخاب پروژه برگزاري جلسه
و انعقاد قرارداد
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  فرآيند مربوط به بهره برداري و نرخ گذاري در آزادراههادستورالعمل و ) 3-ت
 برداري از آزادراه دريافت تاييديه شركت ساخت مبني بر شروع بهره - 

 ذيحسابي معاونت ساخت و توسعه آزادراهها وضعيت پيمانكار از سوي دريافت تاييديه صورت - 

وزارت دارايي، معاونت نظارت  آئين نامه قانون مشاركت با حضور نمايندگان 52برگزاري جلسه كميسيون ماده  - 
 )شركت آزاد راه(راهبردي، شركت ساخت، وزارت راه و شهرسازي و سرمايه گذار 

 ون مشاركتآيين نامه قان 52تصويب ترتيب وصول عوارض موضوع ماده  - 

 دريافت گزارش هزينه درآمد آزادراه - 

 تعيين و بررسي نرخ عوارض محاسبه شده - 

 و نرخ عوارض محاسبه شده 52ارسال نامه به مقام عالي وزارت مبني بر صورتجلسه كميسيون ماده  - 

  اخذ تاييديه مقام عالي وزارت ابالغ عوارض و روش ترتيب وصول آن  - 
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شركت ساخت و توسعه وزارتخانه شركت آزادراهي دفتر وزارتي

دريافت تاييديه ها و گزارشات

مبني بر شروع  ارسال تاييديه
بهره برداري از آزادراه

صورت وضعيت  ارسال تاييديه
پيمانكار 

52برگزاري جلسه كميسيون ماده 

تصويب ترتيب وصول عوارض ماده 

درآمد آزادراه- ارسال گزارش هزينه

تعيين و بررسي نرخ عوارض محاسبه و  52دريافت صورتجلسه كميسيون ماده 

دريافت تاييديه مقام عالي وزارت در

ابالغ ترتيب وصول عوارض و نرخها
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  تامين ماليسامانه ) 4-ت
ريزي بهتر و موثرتر  سازي اطالعات، كاهش بروكراسي اداري و همچنين كمك به برنامه اين سامانه با هدف شفاف

اندازي اين سامانه،  با راه .شود اندازي مي گذاري، سامانه تامين مالي تهيه و راه بر امور تامين مالي و سرمايه
نامه اين سامانه كه  طرح .گيرد گذاري تا حد امكان توسط سامانه انجام مي فرآيندهاي مرتبط با امور سرمايه

  .كند به شرح زير است اندازي آنرا بيان مي اهداف و چگونگي طراحي و راه
  

   اهميت و ضرورت طرح) 1-4-ت
هاي درون بخشي و بين  در تخصيص بهينه منابع، ايجاد هماهنگيبا توجه به ضرورت سياستگذاري متمركز 

هاي مصارف، حفظ انسجام سازماني و وحدت رويه تشكيالتي، اعمال كنترل و  بخشي در تعيين و تثبيت اولويت
-گيري منظم در وزارت راه و شهرسازي، طرح راه نظارت مؤثر بر فرايندهاي حاكميتي و همچنين امكان گزارش

منظور مكانيزه شدن فرايندهاي اداري و اجرايي تأمين  انه تأمين مالي در حوزه راه و شهرسازي بهاندازي سام
  . گرددخانه، تدوين مي مالي در راستاي اهداف دولت الكترونيك و ارائه خدمات مكانيزه به مراجعين اين وزارت

  

  اهداف طرح ) 2-4-ت
است؛ پايگاه  ار اين سامانه از دو پايگاه اطالعاتي تشكيل شدهساخت: ها و متقاضيان ايجاد پايگاه اطالعاتي پروژه •

هاي مصوب قانون بودجه و  شامل پروژه(خانه  هاي وزارت اطالعاتي متعلق به متقاضيان و پايگاه اطالعاتي مربوط به پروژه
صورت سيستمي انجام  بهها به متقاضيان  در اين دو پايگاه ثبت متقاضي و اخذ مستندات و اختصاص پروژه). ها ساير پروژه
  .خواهد شد

گذاري هاي سرمايه منظور دسترسي آزاد و متقارن متقاضيان  به اطالعات مرتبط با فرصت به :شفاف سازي اطالعات •
نمايد تا همگان با دسترسي برابر و برخط ونقل و شهرسازي، اين سامانه فضايي را فراهم مي هاي حملموجود در بخش

  .به ارايه تقاضاي خود اقدام نمايند اطالعات يادشده، نسبت

با عنايت به انجام مكاتبات اداري متعدد و در بعضي موارد موازي و اتالف زمان در فرايندهاي  :كاهش بوروكراسي اداري •
ها و تبيين فرآيند  هاي اطالعاتي جامع از متقاضيان و پروژه است تا با ايجاد پايگاه جاري، در اين سامانه تالش شده

  .عمل آيد هاي متعدد جلوگيري به ي كاريروي متقاضيان، ميزان مكاتبات اداري غير الزم كاهش و از مواز پيش

گذاري، اين سامانه  هاي سرمايه روز بودن اطالعات مرتبط با متقاضيان و فرصت به توجه به به :خطگيري بر امكان گزارش •
  . كند هاي مربوطه را فراهم مي گيري برخط از وضعيت هريك از متقاضيان در ارتباط با پروژه امكان گزارش

اين سامانه با فراهم كردن امكان كنترل برخط مسير فرايند اجرايي با : نظارت بر فرايند اجراييامكان كنترل و  •
  . كند هاي اجرايي كمك مي شركت متقاضي به شناسايي و رفع گلوگاه
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ها و  ، در اين سامانه دو پايگاه اطالعاتي مربوط به پروژه1مطابق با مندرجات بند  :مديريت صحيح منابع و مصارف •
تواند به عنوان ابزار كارآمد نظام جامع مديريت منابع و مصارف در خدمت مديريت  است كه مي بيني شدهضيان پيشمتقا

هاي وزارت راه و شهرسازي همراه با روش تأمين مالي مشخص شده براي آنها كدگذاري  تمامي پروژه. ستادي قرار گيرد
ها در سامانه، از تداخل احتمالي در زمينه اختصاص يك يا چند  با برقراري ارتباط بين متقاضيان و پروژه. خواهند شد

  . آيد طرح به طور همزمان به يك يا چند متقاضي جلوگيري بعمل مي

ريزي متمركز و اجراي غير با توجه به رويكرد فرآيند برنامه: ريزي متمركز و اجراي غير متمركز كمك به برنامه •
  .باشد ، ابزار مؤثري  در تحقق اين رويكرد مي5تا  1اي ذكرشده در بندهاي ه متمركز، سامانه تأمين مالي با قابليت

  

  )ساختار(مكانيزم اجرايي سامانه ) 3-4-ت
هاي زير قرار داشته باشد كه  وضعيت 7تواند در يكي از  بيني شده براي تأمين مالي، متقاضي مي در فرايند اجرايي پيش

  .باشد خانه مي ژه و وزارتنشان دهنده وضعيت متقاضي در ارتباط با پرو
 ي همكاري، ارسال مدارك و مستندات متقاضي  ي عالقمندي، انتخاب نحوه ثبت درخواست، اعالم حوزه :ثبت -

 بررسي اوليه درخواست متقاضي و مدارك وي توسط كارشناس تأمين مالي: بررسي اوليه -

ي حمل و نقل و شهرسازي و ارايه مدارك  حوزه انجام مذاكرات ابتدايي براي آشنايي بيشتر متقاضي با: مذاكره اوليه -

 تكميلي

 .انجام استعالمات الزم فني، مالي و اهليت متقاضي از سوي مراجع ذيربط انجام خواهد شد: بررسي استعالمات -

 انجام مذاكرات نهايي براي انتخاب پروژه و روش تأمين مالي: مذاكره نهايي -

 اري بين وزارت راه و شهرسازي و متقاضينامه همك انعقاد تفاهم: نامه انعقاد تفاهم -

 انعقاد قرارداد تجاري بين متقاضي و وزارت راه و شهرسازي: انعقاد قرارداد تجاري -

اين دو فرايند در قالب اين . است سامانه تأمين مالي در دو سطح ثبت متقاضي و اختصاص پروژه به ايشان طراحي شده
  .پذيرد اي در اين چارچوب صورت مي تبهسامانه مديريت و راهبري شده و هرگونه مكا

  

  )ثبت متقاضي(پايگاه اطالعاتي متقاضيان ) 4-4-ت
 :تواند آمادگي خود را به وزارت اعالم نمايد گذاري به دو شكل مي متقاضي سرمايه 

به ستاد يا سازمانها و شركتهاي تابعه، شركت متقاضي به ثبت درخواست در  L.O.Iپس از ارايه : مكاتبه مستقيم - 
 .سامانه هدايت خواهد شد تا فرايند ثبت را طي نمايد

متقاضي با مراجعه مستقيم به سامانه، عمليات ثبت را انجام و موارد درخواست شده را در سامانه : مراجعه به سامانه - 
  .كند بارگذاري مي
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 اطالعات فني و) مشخصات عمومي و ب) بايست نسبت به تكميل دو نوع فرم؛ الفثبت مي متقاضي در فرايند 
در اين مرحله . حقوقي اقدام و مستندات مربوطه نظير رزومه و درخواست رسمي را در سامانه بارگذاري كند

درج در پايگاه هاي من هاي مورد نظر از ميان پروژه ي عالقمندي خود و انتخاب پروژه متقاضي با اعالم حوزه
 .نمايد ها،  پروفايل خود را تكميل مي اطالعاتي پروژه

تواند در تمامي مراحل، وضعيت كار  شود كه متقاضي مي كد رهگيري به متقاضي ارايه مي 2ي  از طي مرحله پس 
 .خود را از طريق اين كد در سامانه مشاهده نمايد

ها را از  پردازش اوليه اطالعات دريافتي، نتيجه بررسي پس از ثبت و اخذ كد رهگيري، كارشناس تأمين مالي با 
 .كند اعالم مي Emailطريق 

تواند  وسيله آن مي شود كه به در صورت تكميل و تأييد مدارك، يك كد كاربري و رمز عبور به متقاضي ارسال مي 
 .چنين جزئيات مطالعات پروژه دسترسي يابد به پروفايل خود و هم

 

  ها اطالعاتي پروژهپايگاه ) 5-4-ت
هاي  توانند جزئيات تمامي پروژههاي تابعه وزرات مي ها و سازمان شود كه شركت نحوي طراحي مي اين سامانه به 

هاي خود در قالب  ريزي و اقتصاد حمل و نقل در آن قرار داده و به معرفي پروژه خود را پس از تأييد دفتر برنامه
هاي مصوب قانون بودجه  تواند شامل پروژه هاي اعالمي مي پروژه. بپردازند گذاري و تأمين ماليفرصتهاي سرمايه
 : بايد داراي سه نوع اطالعات در سامانه باشند هاي معرفي شده مي پروژه. باشد ها  و يا ساير پروژه

 مشخصات عمومي پروژه - 

  ) در صورت وجود(سنجي طرح  مطالعات امكان - 
 خالصه فني، اقتصادي و مالي طرح - 

شوند، پس از بارگذاري اطالعات يادشده  عنوان فرصتهاي تأمين مالي معرفي مي هايي كه در اين سامانه به پروژه 
معناي  اخذ كد تأمين مالي به. كنند ي تأمين مالي در شوراي تأمين مالي، كد تأمين مالي اخذ مي و تعيين شيوه
ها اقدام به اخذ  اً براي اين دسته از پروژهخانه براي تأمين مالي پروژه بوده و ستاد وزارت صرف تأييد وزارت

 . نمايد مجوزهاي الزم جهت تأمين مالي مي

دستگاهها و شركتهاي تابعه وزارت متبوع موظند تا براي هر يك از پروژه هايي كه در سامانه ثبت و معرفي شده  
) Gun Chart(يك برنامه زمانبتدي ) Work Break Down(اند با مشخص نمودن ساختار  شكست پروژه 

در اين برنامه مراحل مختلف كار از مذاكرات اوليه، اخذ مجوزها، مذاكرات نهايي و عقد يادداشت . ارائه نمايند
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اين بخش از سامانه مي تواند با سامانه پايش پروژه هاي عمراني . (تفاهم و قرارداد تجاري پيش بيني شده باشد
 .لينك شود) سبا(وزارتخانه 

 

  ها اضيان و پايگاه اطالعات پروژهپايگاه اطالعات متقارتباط ) 6-4-ت
با عنايت به اين نكته كه در اين سامانه دو پايگاه اطالعاتي متقاضيان و پروژه ها در نظر گرفته شده است لذا مي بايست با 

اي مرحله ثبت در فرايند ثبت نام، متقاضي سرمايه گذاري در انته. دو كد مشخص اين دو پايگاه به يكديگر متصل شوند
در فرايند ثبت پروژه نيز در پايان مسير به آن . كد رهگيري اخذ مي نمايد كه به عنوان كد شناسايي متقاضي مي باشد

در سامانه دو كد رهگيري و كد تامين . پروژه يك كد تامين مالي ارائه كه به عنوان كد شناسايي پروژه مالك مل مي باشد
متقاضي با كد رهگيري به عنوان كد كاربري و رمز . ن دو پايگاه اطالعاتي موجود مي باشندمالي ابزار برقراري ارتباط بي

عبوري كه سامانه بدان اختصاص مي دهد وارد محيط سامانه شده و با وارد نمودن كد تامين مالي سامانه اقدام به 
سطح دسترسي متقاضي . برداري نمايدفراخواني اطالعات پروژه خاص نموده و متقاضي ميتواند از اطالعات موجود بهره 

در حد ديدن اطالعات بوده و امكان ويرايش اطالعات تنها در موارديكه متقاضي خود پروژه را تعريف نموده امكان پذير 
  .خواهد بود

  

  بندي اجرا برنامه زمان) 7-4-ت
باشد  ت ميسازي و فاز استقرار و تسمراحل اجرايي كار شامل مواردي چون فاز شناخت، فاز تحليل، فاز طراحي، فاز پياده 

  :كه برنامه زمانبندي ذيل براي آن پيشنهاد مي گردد
  جدول زمانبندي اجراي 

  )هفته(زمان مورد نياز  عنوان فازهاي فعاليت رديف
  2 فاز شناخت 1
  1 فاز تحليل 2
  1 فاز طراحي 3
  4 فاز پياده سازي 4
  4 فاز استقرار و تست 5
  ماه 3هفته معادل  12 جمع كل زماني 6

.  
  
  

  




