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  تعالی باسمه
  خصوصی -مشارکت عمومیالیحه 

  
  کلیات - اول فصل
  :روند می کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات قانون، این در - 1ماده

 در که خدماتی یا و کاالهاتأمین  منظور به عمومی طرف آن در که سازوکاری :خصوصی - عمومی مشارکت - 1
 این در. نماید می استفاده خصوصی طرف های ظرفیت از وی، به متعلق های دارایی مولدسازی یا باشد می وی وظایف شرح

 حسب و دارد عهده به را وظایف این دو هر یا و خدمت یا کاال ارائه یا گذاری سرمایه مسؤولیت خصوصی طرف سازوکار
 مالی،تأمین  ساخت، طراحی، پدیدآوری، مانند خدمات و کاالها اینتأمین  های مسؤولیت و وظایف از بخشی یا تمام مورد

 نظارت بر عالوه عمومی طرف مقابل در. بگیرد عهده به تواند میرا  نیز نگهداری و تعمیر و برداری بهره نوسازی، تجهیز،
  .نماید می اقدام خصوصی طرف از الزم های حمایت ارائه به نسبت خدمات، و کاالها ارائه زمان و کیفیت کمیت، بر

 شده منعقد قانون این چهارچوب در که پروژه شرکت و عمومی طرف بین است قراردادی: مشارکت قرارداد - 2
  .شود می تعیین )14(ماده موضوع موارد مطابق مدنظر الزامات و شرایط و

 هایشرکت و اتمؤسس ها، سازمان ها، وزارتخانه از اعم ایران اسالمی جمهوری گانه سه قوای: عمومی طرف - 3
 همچنین و است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که واحدهایی و دستگاهها و دولت به وابسته و دولتی

  فاضالب و آب های شرکت و ها دهیاری و ها شهرداری
 و داخلی از ترکیبی یا و خارجی داخلی، از اعم تعاونی و خصوصی بخش اشخاص: خصوصی طرف - 4
 هر به و غیرمستقیم یا مستقیم طور به آنان، کنترل و مدیران تعیین حق یا و الشرکه سهم سهام، اینکه بر مشروط خارجی
 خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر قانون) 2( ماده در مندرج اشخاص دیگر یا و عمومی طرف به متعلق میزان،
  .نباشد آنها به وابسته های شرکت و مؤسسات یا 15/2/1398 مصوب ایرانی کاالی از حمایت و کشور

 کشور بودجه و برنامه سازمان :سازمان - 5
 از دارد عهده بر را تابع عمومی طرف واحدهای راهبری و سیاستگذاری وظیفه که دستگاهی :مرکزی  دستگاه - 6

 سازمان عهده بر مرکزی دستگاه تشخیص. باشند نمی وابسته ها وزارتخانه به که دولتی مستقل های سازمان و ها وزارتخانه جمله
 .است

 های پروژه یا ها طرح قبیل از برداری بهره حال در و برداری بهره آماده تمام، نیمه جدید، های پروژه :پروژه - 7
 تسهیل برای که خصوصی طرف پیشنهادی های پروژه و عمومی طرف های پروژه سایر و ای سرمایه های دارایی تملک
 .است عمومی طرف قانونی وظایف انجام

 و انعقاد برای منتخب خصوصی طرف توسط کشور جاری قوانین طبق که حقوقی شخص :پروژه شرکت - 8
 .شود می منحل مشارکت قرارداد اتمام از پس و تأسیس مشارکت قرارداد اجرای

  قانون این) 5( ماده موضوع خصوصی - عمومی مشارکت ملی راهبری شورای :ملی راهبری شورای - 9
 قانون این) 9( ماده موضوع خصوصی - عمومی مشارکت توسعه کارگروه :کارگروه - 10
 آن عمر چرخه با متناسب پروژه انجام برای خارجی یا و داخلی مالی نظام از مالی منابع تجهیز :مالیتأمین  - 11

 .قانون این چهارچوب در
 ایران تعاون اتاق و ایران کشاورزی و معادن  صنایع، بازرگانی، اتاق :ها اتاق - 12
 تشخیص به پروژه گذاری سرمایه حجم و پیچیدگی تناسب به که گزارشی :مشارکت سنجی امکان مطالعات - 13
 اقتصادی، اجتماعی، پدافندغیرعامل، محیطی، زیست فنی، مطالعات از مواردی یا تمام شامل بخشی، راهبری شورای
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 خطرپذیری مطالعات پروژه، محصول یا اجاره قیمت مالی،) مدل( الگوی مالی،تأمین  نحوه قراردادی، و حقوقی مالی،
 .باشد می ها محدودیت اعالم و مشارکت برای پیشنهادی  کار سازو و) ریسک(

 تعهدات پایه بر که پروژه انجام برای خصوصی طرف با عمومی طرف مالی روابط و برنامه :مالی) مدل( الگوی - 14
 مشارکت، روش و پروژه با متناسب مالی الگوی در. شود می تدوین مشارکت قرارداد طرف دو میان مخاطرات تسهیم و

 الگوی اجزای تعیین و محاسبه شیوه و شده تبیین قرارداد های دوره در پروژه شرکت نقدینگی گردش و مالیتأمین  ساختار
 ارز، برابری و تنزیل تورم، های نرخ درآمدها، عمومی، طرف تعهدات جاری، و ثابت های هزینه مانند آنها روابط و مالی

 اثر مخاطرات، پوشش هزینه تولید، بهای و ظرفیت بهای پروژه، محصول بهای ها، معافیت و قانونی کسور استهالک،
 تعیین های شاخص و قرارداد حساب تسویه پروژه، انتقال بهای و انتقال ضمانتنامه مبلغ ها، خسارت پذیر، تعدیل های بخش
  .شود می بینی  پیش خصوصی طرف انتظار مورد سود

 :است زیر شرح به قانون این تبیین برای حاکم اصول - 2ماده
 هر و نماید فراهم را پروژه هر اطالعات به آزاد دسترسی شرایط باید عمومی طرف: رقابت ایجاد و برابر فرصت - 1
  .شود حاضر خصوصی طرف انتخاب مراحل در پذیر بینی پیش و شفاف رقابتی، یفرآیند در بتواند گذاری سرمایه متقاضی

 قرار برابر جایگاه در قراردادی و حقوقی های چهارچوب در خصوصی طرف و عمومی طرف: برابر رفتار - 2
  .دارند

 خطرپذیری و ها مسؤولیت قراردادی اسناد در): ریسک( خطرپذیری و مسؤولیت تسهیم در تناسب - 3
  .شود می تعیین مشارکت طرفین بین آن اهداف با متناسب پروژه های) ریسک(

 که گیرد قرار استفاده مورد نحوی به عمومی طرف اختیار در منابع: عمومی بخش منابع از کارآمد استفاده - 4
  .باشد صرفه به متداول های روش سایر به نسبت مشارکت قرارداد در عمومی بخش تعهدات
 فنی، توان و ظرفیت از حداکثری گیری بهره: خصوصی بخش مدیریتی و فنی ظرفیت از کارآمد استفاده - 5
 انتقال و ایجاد نوآوری، و خالقیت ایجاد مهارت، و دانش توسعه راستای در خصوصی بخش مدیریتی و مالی ،اجرائی
  .شود حاصل خدمات و کاالها کیفیت و کمیت بهبود که نحوی به کار، و کسب رونق و کارآفرینی فناوری،

  خصوصی - عمومی مشارکت توسعه برای سیاستگذاری - دوم فصل
 تمام، نیمه های پروژه برداری بهره و اتمام و جدید های پروژه اجرای برای است موظف عمومی طرف - 3 ماده

 انتخاب و شناسایی. نماید استفاده خصوصی - عمومی مشارکت های روش از خود برداری بهره حال در و شده تکمیل
 انتخاب و شناسایی در را زیر الزامات است مکلف عمومی طرف. شود می انجام فراخوان طریق از مشارکت متقاضیان

  :نماید رعایت مشارکت قرارداد طرف
 با دوم  فراخوان اول، مرحله فراخوان در متقاضی با قرارداد انعقاد امکان عدم بر مبنی کارگروه تأیید صورت در - 1
 .شود می انجام پروژه در جدید های ظرفیت ایجاد و مشارکت سنجی امکان گزارش سازی نگامه به و اصالح

 .نماید شرکت تواند می خصوصی طرف فقط دوم و اول های فراخوان در - 2
 فراخوان در مقرر مهلت در قرارداد انعقاد و مشارکت طرف شناسایی به منجر دوم فراخوان که صورتی در - 3
 تعاریف در که اشخاصی سایر و خصوصی طرف حضور امکان با و دوم فراخوان شرایط حفظ با سوم فراخوان نشود،
 .شود می انجام گیرند، نمی قرار خصوصی و عمومی طرف

 فراخوان در مقرر مهلت در قرارداد انعقاد و مشارکت طرف شناسایی به منجر سوم فراخوان که صورتی در - 4
 :نماید اقدام زیر روشهای از یکی به تواند می عمومی طرف نشود،

 دستگاه رئیس پیشنهاد به قبل، فراخوان شرایط با و صالحیت صاحب حقوقی و حقیقی اشخاص انتخاب - الف
 وزیران هیأت تصویب و مرکزی

 گزارش اصالح و جدید های ظرفیت ایجاد با و ابتدا از مشارکت طرف انتخاب و شناسایی فرآیند تجدید - ب
 مشارکت سنجی امکان
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  مقررات و قوانین سایر چهارچوب در پروژه اجرای - ج
 کارگروه در آن تصویب و عمومی طرف توسط توجیهی گزارش تهیه صورت در جدید های پروژه در - 1تبصره

 قانونی، نظیر ها محدودیت برخی دلیل به خصوصی - عمومی مشارکت روش به پروژه فراخوان امکان عدم بر مبنی
اجراء  مقررات و قوانین سایر چهارچوب در را جدید پروژه تواند می عمومی طرف حفاظتی، بندی طبقه دارای و امنیتی
  .نماید

 با را خود برداری بهره حال در و شده تکمیل تمام، نیمه های پروژه ساالنه است موظف عمومی طرف - 2تبصره
 انتشار صورت در. نماید منتشر سامانه در و شناسایی مشارکت قابل مناسب های پروژه و غربالگری سازمان کمک

  .شود می مشخص اقدام نحوه و قبلی تعهدات و قراردادها تکلیف تعیین خصوصی، طرف انتخاب فراخوان
 و عام مقررات و قوانین در مندرج گذاری تعرفه شمول از مشارکت قرارداد در  پروژه محصول بهای - 4ماده

 تعرفه دریافت از جلوگیری یا و گذاری تعرفه نظام در دخالت تکلیفی، قیمت تعیین صورت در. است مستثنی خاص
 بر شده محاسبه محصول قیمت التفاوت مابه باید نموده دخالت امور این در که شخصی هر پروژه، محصول بهای برای
 وضع از ناشی خصوصی طرف به وارد زیان جبران عمومی، طرف. نماید  پرداخت را تکلیفی قیمت و مالی الگوی مبنای
  .دارد عهده بر را اعطایی مجوز اساس بر پروژه محصول صادرات توقف یا ممنوعیت جمله از جدید مصوبات یا قوانین

 و محصول بهای اصل پرداخت به مکلف محصول، بهای پرداخت از خودداری درصورت کننده مصرف - تبصره
  .باشد در وجه شرکت پروژه می پرداخت روز در تورم نرخ به شده تعدیل محصول، بهای برابر دو میزان به جریمه،

  خصوصی - عمومی مشارکت اجرائی فرآیند و ساختار - سوم فصل
 و ها سیاست تنظیم و خصوصی - عمومی مشارکت بر عالیه نظارت و هدایت مشارکت، توسعه منظور به - 5ماده

  . شود می تشکیل زیر اعضای ترکیب با ملی راهبری شورای مقررات، و ضوابط تعیین
  )شورا رئیس( سازمان رئیس - 1
  جمهور رئیس حقوقی معاون - 2
  دارایی و اقتصادی امور وزیر - 3
  وزیران هیأت انتخاب به وزرا از نفر دو - 4
  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس - 5
  بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس - 6
  کشور کل دادستان - 7
  ایران فنی و اقتصادی های کمک و گذاری سرمایه سازمان رئیس - 8
 ایران کشاورزی و معادن  صنایع، بازرگانی، اتاق سیرئ - 9
 ایران تعاون اتاق رئیس - 10
  رأی حق بدون و مورد حسب مرکزی دستگاه مقام باالترین یا وزیر - 11
  شورا رئیس تأیید و ها اتاق سایرؤ معرفی با خصوصی بخش نظر صاحب نفر چهار - 12
 ربط ذی های کمیسیون معرفی با محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون عضو یک و عمران کمیسیون عضو یک - 13

   ناظر عنوان هب اسالمی شورای مجلس انتخاب و
 تعیین شورا رئیس توسط سازمان مدیران بین از آن دبیر و باشد می مستقر سازمان در شورا این دبیرخانه - 1تبصره

  . نماید می شرکت جلسات دررأی  حق بدون و شود می
 وزرا از یکی و سازمان رئیس درخواست با و عادی بصورت یکبار ماهی راهبری ملی شورای جلسات - 2تبصره

 اعضای اکثریت موافقرأی  با و یافته رسمیت اعضا اکثریت حضور با جلسات. شود می تشکیل العاده فوق بصورت
 امور انجام نحوه. دارد عهده هب را جلسه اداره حاضر، وزرای از یکی شورا رئیس غیاب در. شود می تصمیم اتخاذ حاضر

  .شوراست مصوب نامه شیوه موجب هب جلسات اداره و تشکیل و ای دبیرخانه
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 به هایی کارگروه یا بخشی راهبری شوراهای به را خود وظایف از بخشی تواند می راهبری ملی شورای - 3تبصره
  .نماید تفویض وزرا یا جمهور رئیس معاونان از یکی ریاست

 نمایندگان حضور و دستگاه مقام باالترین مسؤولیت با بخشی، راهبری شورای مرکزی،  دستگاه در - 4تبصره
 منظور به همچنین و ملی راهبری شورای توسط شده تعیین وظایف با مرکزی، دستگاه مدیران از نفر دو و ها اتاق سازمان،

 هماهنگی ایجاد و قانون این مفاد اجرای حسن بر نظارت تخصصی، های حوزه در مشارکت ضوابط و ها نامه شیوه تهیه
  . شود در بخش مربوطه تشکیل می اجرائی یدستگاهها بین

 های پست از استفاده با مشخص واحدی تابع، استانی و ملی اجرائی یدستگاهها و مرکزی یدستگاهها در - 5تبصره
  .دارد برعهده را سازمان ابالغی وظایف شرح با مشارکت های ژهپرو پایش و راهبری انسانی، نیروی افزایش بدون و موجود

 به را کشور سطح در خصوصی - عمومی مشارکت پیشبرد برای هماهنگی و مدیریت مسؤولیت سازمان، - 6ماده
  :است زیر شرح به قانون این اجرای در آن وظایف مهمترین و دارد عهده

  مرکزی دستگاه همکاری با مشارکت توسعه بخشی و کالن برنامه تدوین - 1
 با اجرائی دستگاه هر تعهدات تناسب رعایت و خصوصی - عمومی مشارکت مالی انضباط از اطمینان حصول - 2
  آن بودجه

  مرکزی دستگاه به مشارکتی های پروژه در ایجاد قابل تعهدات حال ارزش حداکثر ساالنه ابالغ و تعیین - 3
  آموزش برای الزم سازوکار ایجاد و خصوصی و عمومی بخش در سازی ظرفیت - 4
  مجوزهاأخذ  هایفرآیند تسهیل و بسترسازی - 5
 آنها از پیگیری و اجرائی یدستگاهها بین هماهنگی - 6
 کمک با کشور یئاجرا و فنی نظام اساس بر مشارکت توسعه برای الزم راهنماهای و ها دستورالعمل تهیه - 7
  ابهامات و ها پرسش به گویی پاسخ و ها اتاق و اجرائی یدستگاهها
  ملی راهبری شورای دبیرخانه اداره - 8

 طرف برای شده گرفته ظرن در امتیازات عمومی، طرف هایپروژه اطالعات عمومی انتشار و بارگذاری - 7ماده
 مشارکت، سنجی امکان مطالعات و تصویب و تهیه مرجع همراه، به مشارکت قرارداد در شده توافق مالی الگوی خصوصی،
 طرف انتخاب فرآیند و فراخوان مستندسازی عمومی، طرف های پاسخ و خصوصی طرف های پرسش و پیشنهاد دریافت

  .شود می انجام الکترونیک و برخط صورت هب  سامانه طریق از آن تغییرات و مشارکت قرارداد اجرای و انعقاد و خصوصی
 و تهیه سازمان توسط مشارکت، قرارداد انعقاد و خصوصی طرف انتخاب فرآیند مستندسازی جزئیات - 1تبصره

  . گردد می ابالغ ملی راهبری شورایتأیید  از پس
 تأیید مورد های شاخص اساس بر را مشارکت قرارداد پیشرفت گزارش است موظف پروژه شرکت - 2تبصره

  .نماید رسانی اطالع سامانه، طریق از ماهه شش صورت هب ملی، راهبری شورای
 های پروژه شامل باشند نمی مشارکت قرارداد تحت که هایی پروژه اطالعات است موظف عمومی طرف - 3تبصره

 طرف. نماید عمومی انتشار را تمام نیمه های پروژه و هستند درآمد دارای که برداری بهره حال در یا برداری بهره آماده
 کارگروه،تأیید  صورت در تا نماید درج سامانه در را یادشده های پروژه در مشارکت برای خود پیشنهاد تواند می خصوصی
 اطالعات بارگذاری به منوط تبصره، این های پروژه در عمومی وجوه کارگیری هب یا درآمد مصرف. شود انجام آن فراخوان

  .هستند مستثنی تبصره این از حفاظتی بندی طبقه دارای و امنیتی های پروژه. است سامانه در ها پروژه این
 از استفاده با و ایجاد سازمان توسط خصوصی - عمومی مشارکت سامانه عنوان با متمرکز ای سامانه - 4 تبصره

  .سازد می محقق را ماده این اهداف و وظایف موجود های سامانه
 آن تصویب و پروژه محیطی زیست و غیرعامل پدافند  اجتماعی، اقتصادی، فنی، توجیه از اطمینان حصول - 8ماده

 تهیه نیاز، مورد محصول کیف و کم و قبول مورد استانداردهای اعالم پروژه، انتخاب و بندی اولویت ربط، ذی مراجع در
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 و قرارداد انعقاد و خصوصی طرف انتخاب فرآیند مراحل کلیه انجام مشارکت، سنجی امکان طرح تهیه بر نظارت یا و
 .است عمومی طرف عهده بر پروژه اجرای پایش

 از را مربوط های گزارش تهیه و مطالعات مشارکت، اجرائی فرآیند هزینه است مجاز عمومی طرف - 1تبصره
  .نماید مینأت خود منابع سایر و ای سرمایه های دارایی تملک اعتبارات محل

 مطالعات بهبود یا تهیه مشارکت، پروژه پیدایش و تعریف هایفرآیند در که حقوقی یا و حقیقی شخص - 2تبصره
 فرآیند مراحل دیگر و خصوصی طرف جلب  مجوزها،أخذ  تسهیل مالی،تأمین  روش طراحی  مشارکت، سنجی امکان
 ضمن مشارکت گر تسهیل الزحمه حق .شودمی نامیده مشارکت گر تسهیل نماید، می شرکت قرارداد انعقاد تا اجرائی
تبصره در  ینا یطشرا یرسا و  گر تسهیل انتخاب فرآیند. شود می تعیین مالی الگوی در فراخوان، اسناد در بینی پیش

  .گردد می ابالغ یمل یراهبر شورایتأیید  سازمان پس از یشنهاداست که به پ یدستورالعمل چهارچوب
 عضویت با خصوصی، طرف انتخاب اصلی رکن عنوان به خصوصی، - عمومی مشارکت توسعه کارگروه - 9ماده

 عمومی طرف مشارکت توسعه واحد ولمسؤ ،رئیس عنوان به وی معاونان از یکی یا عمومی طرف اجرائی مقام باالترین
 در و عمومی طرف مربوط حساب ذی و دبیر عنوان به عمومی طرف اجرائی مقام باالترین معرفی با مرتبط مدیر یا

  :شود می تشکیل زیر وظایف با عمومی طرف مالی مقام باالترین حساب، ذی نداشتن صورت
 مشارکت سنجی امکان مطالعات تصویب  - 1
 خصوصی طرف انتخاب های روش و معیارها جمله از آن پیوست اسناد و فراخوان مفاد تصویب  - 2
 گذاری سرمایه متقاضیان صالحیت ارزیابی گزارشتأیید   - 3
 گذاری سرمایه متقاضیان پیشنهادی تجاری های طرح مالی و فنی ارزیابی گزارشتأیید   - 4
 شده تعیین های روش و معیارها اساس بر دوم و اول خصوصی طرف انتخاب  - 5
 .خصوصی طرف انتخاب فرآیند از قسمتی یا تمام تجدید یا لغو خصوص در گیری تصمیم  - 6
 ها، سؤال خصوص در پاسخ ارائه منظور به عمومی طرف به نظر اعالم و ابهام رفع اصالح، بررسی،  - 7
  پروژه هر در خصوصی طرف انتخاب فرآیند مراحل از یک هر برای گذاری سرمایه متقاضیان های ابهام و ها اعتراض

 به نسبت و شده انجام فراخوان در آنان درخواست ثبت که مشارکت متقاضیان از یک هر که صورتی در - تبصره
 کارگروه به را شکایت موضوع ابتدا باشند، داشته اعتراض خصوصی طرف انتخاب فرآیند اجرای مراحل از یک هر

 به شکایت شاکی، توسط کننده قانع پاسخ دریافت عدم یا مقرر موعد در رسیدگی عدم صورت در و دارد می اعالم
 نماینده قضائیه، قوه رئیس پیشنهاد به قاضی یک عضویت با شکایات به رسیدگی نفره سه استانی و ملی های تأهی

انتخاب طرف خصوصی قطعی و  فرآیندت در خصوص چگونگی أهیرأی  .شود میها تسلیم  سازمان و نماینده اتاق
ها، مواعد و نحوه رسیدگی به شکایات  دستورالعمل این تبصره اعم از نحوه انتخاب نماینده اتاق. است ءاالجرا الزم

تأیید  و به شود می های ملی و استانی، وظایف و اختیارات دبیرخانه ظرف مدت سه ماه توسط سازمان تهیه تأتوسط هی
  .رسد می ملی راهبری شورای

 مشارکت های پروژه در خصوصی طرف انتخاب فرآیند و معامالت انجام برای ابالغ تاریخ از قانون این - 10ماده
و معیارهای ارزیابی  فراخوان و انتخاب فرآیندی این ماده شامل ئاجرا نامه ینیآ .باشد می عمل مالک خصوصی - عمومی

برگزاری فراخوان تا انتخاب طرف خصوصی و انعقاد قرارداد بر  فرآیندطرف خصوصی، تعیین بازه زمانی انجام کل 
 شورایتأیید  و پس از شود میاساس مقیاس و شرایط پروژه و سایر الزامات ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان تهیه 

  .سدر می وزیران هیأت تصویب به ملی راهبری
 در عمومی طرف. کند پیشنهاد پروژه عمومی، بخش با مشارکت برای تواند می خصوصی طرف - 11ماده
 سنجی امکان مطالعاتتأیید  صورت در و بررسی را گذاری سرمایه متقاضیان پیشنهادهای خود، وظایف چهارچوب
 برای امتیازها. نماید می انتخاب قانون این مفاد رعایت با را خصوصی طرف عمومی، صالح و صرفه رعایت و مشارکت

 انتخاب عدم و مشارکت قرارداد انعقاد صورت در. شود می اعالن و بینی پیش فراخوان اسناد در اولیه پیشنهاددهنده



7 

 

 پرداخت وی به منتخب خصوصی طرف توسط و فراخوان اسناد در بینی پیش با ای الزحمه حق اولیه، پیشنهاددهنده
  .رسد می ملی راهبری شورایتأیید  به سازمان پیشنهاد به تبصره این دستورالعمل. شود می

 خصوصی - عمومی مشارکت قراردادهای و ها روش - چهارم فصل
 و ها مسؤولیت طرفین، بین) ریسک( خطرپذیری تسهیم اساس بر خصوصی - عمومی مشارکت قرارداد - 12ماده

 جمله از شده شناخته های روش شامل و شود می منعقد قانون این رعایت با خصوصی طرف سرمایه بازگشت نحوه و وظایف
 ساخت، ؛)BOLT( انتقال و عمومی طرف به اجاره پرداخت برداری، بهره ساخت، ؛)BOT( انتقال و برداری بهره ساخت،
 و مالکیت بازسازی، و تجهیز ؛)BOO( برداری بهره و مالکیت ساخت، ؛)BLT( انتقال خصوصی، طرف به اجاره پرداخت

 بازسازی، و تجهیز ؛)ROLT( انتقال و عمومی طرف به اجاره پرداخت برداری، بهره بازسازی، و تجهیز ؛)ROO( برداری بهره
 و برداری بهره مدیریت ؛)ROT( انتقال و برداری بهره بازسازی، و تجهیز ؛)RLT( انتقال خصوصی، طرف به اجاره پرداخت
  .باشد می ملی راهبری شورایتأیید  با پروژه نوع با متناسب ها روش سایر یا و ؛)Buy Back( متقابل بیع ؛)O&M( نگهداری

 طرفین تعهدات و منعقد مشارکت قرارداد پیشبرد تفاهمنامه خصوصی، طرف انتخاب فرآیند طی از پس - 13ماده
 مشارکت قرارداد آن، از پس و شده سیسأت پروژه شرکت تفاهمنامه، اعتبار دوره در. شود می بینی پیش و مشخص آن در
نامه و قرارداد مشارکت و ساختار تفاهم قیو تطب طیشرا دستورالعمل .شود می منعقد پروژه شرکت و عمومی طرف بین

 و طیشرا. رسد یم یمل یراهبر یشوراتأیید  و به گردد می نیسازمان تدو توسطنحوه ارزیابی آن  وشرکت پروژه 
  :است ریز شرح به پروژه شرکت الزامات

 . است الزامی مشارکت قرارداد هر اجرای برای پروژه شرکت تأسیس - 1
 . ندارند را پروژه شرکت در الشرکه سهم داشتن و مدیریت عضویت، سهامداری، حق عمومی های طرف - 2
 عمومی طرف نیاز مورد شرایط دیگر و آن انحالل و سیسأت شرکت، نوع پروژه،  شرکت ثبتی  سرمایه حداقل - 3
 .شود اعالن و درج فراخوان اسناد در باید پروژه  شرکت  درباره

 مقام باالترین تصویب وتأیید  و مشارکت قرارداد طرف دو توافق نیازمند پروژه  شرکت سهامداران تغییر - 4
 .باشد می مرکزی دستگاه

 از( ها روژهشرکت پ ثبتی امور تمامی در قانون این مفاد رعایت به مکلف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان - 5
 سازمانشرکت پروژه توسط  اساسنامه الزامات و چهارچوب لزوم درصورت. هستند) آنها انحالل و تغییر تأسیس، جمله
 .درس یم یمل یراهبر یشوراتأیید  و به شود می نیتدو کشور امالک و اسناد ثبت

 احراز برداری بهره و احداث برای پروژه شرکت اعتباری توان و فنی صالحیت باید مشارکت قرارداد عقد زمان در - 6
 . شود

 درعضویت  یاالشرکه  سهم مالک ،سهامدار  صالح یذ یاشخاص حقوق یاعتبارو  یفنو توان  ظرفیت مانده - 7
 .گردد یم لحاظشرکت پروژه  بندی رتبه و صالحیت تشخیص اعتبارسنجی،شرکت پروژه در 

 پروژه، مدارک و اسناد اطالعات، به را عمومی طرف دسترسی امکان است مکلف خصوصی طرف  - 8
 به منضم مالی الگوی های تعرفه دلیلی هر به چنانچه. نماید فراهم پروژه شرکت مالی های صورت ،جلسات صورت
ظرف مدت شش ماه از تاریخ  ای که هنام آیین رعایت با عمومی طرف باشد، داشته تغییر به نیاز مشارکت قرارداد
  .نماید با شرکت پروژه توافق می رسد میت وزیران به تصویب هیأ االجراء شدن این قانون الزم

  :بینی موارد زیر در قرارداد مشارکت الزامی است پیش - 14ماده
 ، نام و اقامتگاه طرفینقرارداد موضوع و دامنه - 1
 آنها تمدید چگونگی و کلیدی زمانی های دوره و مواعد - 2
  )ماژور فورس(قهریه  حوادث و عادی حالت در طرفین یها مسؤولیت و تعهدات حقوق، - 3
 مورد حسب طرفین نیاز مورد تضامین شرایط و انواع میزان، - 4
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 نرساند انجام به کلی یا جزئی صورت هب را خود تعهد قرارداد طرف دو از یک هر که مواردی در عمل ترتیب - 5
 خسارات جبران نحوه و میزان تعیین نیز و

 قرارداد پایان و تعلیق فسخ، شرایط تعیین - 6
 مورد حسب قراردادی مطالبات انتقال نحوه - 7
 مورد حسب آن واگذاری شرایط و) انتفاع حق و منفعت زمین، از اعم( مالکیت حدود - 8
 آن تصویب مراجع تعیین و تجدیدنظر چگونگی قرارداد، شرایط در تجدیدنظر محدوده و شرایط تعیین - 9

 مجوزگیرنده طرف و مجوزدهنده سازمان یا نهاد بینی، پیش قابل نیاز مورد مجوزهای - 10
 قانون این هفتم فصل مفاد چهارچوب در اختالف حل نحوه تعیین - 11
تأمین  و مربوط استانداردهای و ضوابط رعایت از اطمینان حصول برای قرارداد تعهدات پایش نحوه تعیین - 12

 مشارکت دوره طول در) خدمت و کاال( محصول کیفیت و کمیت از توافق مورد سطح
 مورد حسب پروژه انتقال شرایط - 13
 طرفین بین پروژه های) ریسک( خطرپذیری تسهیم و مخاطرات نحوه و انواع - 14
 مالی الگوی - 15
 پروژه در عمومی طرف مداخله حق نحوه و شرایط - 16
 مقرارت و قوانین  پایه بر صالحیت دارای تخصصی و کلیدی همکاران کارگیری به برای خصوصی طرف پایبندی - 17

 .کشور
  آن انحالل و تغییرات تأسیس، شرایط مدت، ثبتی، ی سرمایه حداقل موضوع، پروژه،  شرکت نوع - 18

  .شود می انجام وی نماینده یا مرکزی دستگاه رئیستأیید  با مشارکت قرارداد ابالغ - 1تبصره
 بعنوان مقررات و قوانین چهارچوب در آن ملزومات و مشارکت قرارداد مفاد در تغییر و اصالح هرگونه - 2تبصره

  .باشد می مشارکت قرارداد الینفک جزء
  خصوصی - عمومی مشارکت پروژه مالیتأمین  - پنجم فصل
 طرف و است پروژه شرکت و خصوصی طرف عهده به مشارکت قرارداد اساس بر پروژه مالیتأمین  - 15ماده

 مالیتأمین  اجرائی هایفرآیند در تسریع و تسهیل برای را الزم مساعدت مشارکت، قرارداد مفاد چهارچوب در عمومی
 و مشارکت قرارداد و پروژه توثیق و سرمایه بازار از مالیتأمین  تسهیالت،أخذ  و نیاز مورد مجوزهایأخذ  از اعم

  .آورد می عمل به تسهیالت دریافت برای آن تضامین
 آن سود و سرمایه کامل استهالک تا مالی  الگوی به توجه با مشارکت قرارداد مطابق پروژه درآمدهای - تبصره

  .است پروژه شرکت به متعلق
 های شیوه از ترکیبی یا یک به مشارکت قرارداد مفاد و فراخوان چهارچوب در تواند می عمومی طرف - 16ماده

  : نماید کمک و تعهد ها پروژه در زیر
 فراخوان در که پروژه مالی پذیری توجیه راستای در نیاز مورد مالی منابع از بخشیتأمین  :تکمیلی وجوه  - 1
 . شود می پرداخت کمک قالب در و مشارکت قرارداد چهارچوب در و مشخص
  تجهیزات و زمین تمام، نیمه های طرح های پروژه از اعم غیرمنقول و منقول اموال: غیرنقدی کمک  - 2
 بهای التفاوت مابه پرداخت خدمت، - محصول از بخشی یا تمام خرید تعهد: خدمت - محصول خرید - 3

 سرانه بهای پرداخت کنندگان، استفاده پرداختی بهای با مشارکت قرارداد به منضم مالی الگوی براساس محصول شده تمام
 پروژه محصول بودن دسترس در مبنای بر پرداخت عمومی، طرف برای محصول شده تمام بهای سقف تا پروژه محصول
 پروژه ظرفیت بهای پرداخت و شده مشخص کمیت و کیفیت براساس
 در فراخوان موجب به عمومی طرف که)  ریسک( خطرپذیری و تعهدات سایر: عمومی طرف تعهدات سایر  - 4

 تسهیالت سود یارانه و شده اداره وجوه قالب در تسهیالت ارائه جمله از میگیرد، عهده به مشارکت قرارداد چهارچوب
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 از مشارکت قرارداد تعهدات برای نیاز مورد مالی منابع از بخشیتأمین  و مولدسازی  :ها دارایی مدیریت  - 5
 های دارایی پشتوانه به صکوک و اجاره اوراق انتشار ها، دارایی بهادارسازی اوراق مازاد، های دارایی فروش طریق
  ها دارایی و زمین ترهین یا دهءشاحصا

. نماید پرداخت و بینی پیش را الزم مالی منابع خود تعهدات ایفای برای است مکلف عمومی طرف - 17ماده
 و اعتبارات محل از و باشد می وی مالی تعهدات سایر بر مقدم مشارکت، قرارداد مفاد مطابق عمومی طرف مالی تعهدات
 تأمین ساالنه مصوب بودجه محل از دولتی های شرکت مورد در و سنواتی بودجه قوانین در مربوط مصوب های ردیف

 قانون این مفاد چهارچوب در یا زمانی برنامه مطابق اسنادی اعتبار گشایش قبیل از متداول های روش طریق از و شود می
  .گردد می پرداخت

 ارزی اسنادی اعتبارات گشایش قبیل از مشارکت هایپروژه و قراردادها انواع به مالی خدمات ارائه برای - 18ماده
 سندیکایی تسهیالت نظیر بانکی بین همکاری سازوکار غیربانکی، اعتباری مؤسسات و ها بانک توسط تسهیالت  ریالی، و
 بانک ریالی، و ارزی اسنادی اعتبارات گشایش و مشارکت قرارداد و پروژه توثیق ضمانتنامه، انواع جایگزین مالی تأمین و

 حسب یا و قانون این شدنجراء اال الزم تاریخ از ماه شش مدت ظرف است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی
  .نماید ابالغ و روزرسانی به قانون این اصول با متناسب را مربوط شرایط و ضوابط ملی، راهبری شورای درخواست

 موضوع های پروژه به اعطایی تسهیالت پرداخت مراحل و نحوه مکلفند اعتباری اتمؤسس و ها بانک - 1تبصره
 برای تنها و پروژه شرکت مصارف به عمومی طرف تأیید با و مستقیماً تسهیالت که کنند تعیین نحوی به را قانون این

 محل از ها پرداخت اطالعات. شود صرف پروژه در نشاغال دستمزد و حقوق پرداخت و تجهیزات ، اولیه مواد خرید
  .شود می ارسال اجتماعی مینتأ سازمان و کشور مالیاتی امور سازمان به ها پرداخت مقصد همراه به شده یاد تسهیالت

 و کاالها تضمینی خرید قبیل از عمومی طرف با خصوصی طرف مشارکت قراردادهای مکلفند ها بانک - 2تبصره
 قبول قابل های تضمین عنوان به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ضوابط اساس بر را پروژه و تولیدشده خدمات

  .بپذیرند پروژه شرکت به بانکی تسهیالت اعطای برای
 صندوق شود، می استفاده ملی توسعه صندوق منابع از آن مالیتأمین  برای که مشارکتی قراردادهای در - 3تبصره

 و مشارکت قرارداد و پروژه و نماید اعطا پروژه شرکت به را بلندمدت ارزی و ریالی تسهیالت است مکلف ملی توسعه
  .بپذیرد قبول قابل وثیقه عنوان به را آن تضامین

 برای سرمایه بازار های ظرفیت از استفاده ضوابط و شرایط است مکلف دارایی و اقتصادی امور وزارت - 19ماده
 سیستأ آتی، درآمدهای بهادارسازی اوراق اسالمی، مالی اوراق انتشار از اعم مشارکت قراردادهای مالیتأمین 
 ماه شش مدت ظرف قانون این موضوع اصول با متناسب را پروژه صندوق تأسیس و تخصصی سرمایهتأمین  های شرکت

 عالی شورای تصویب به وکند  تهیه ملی راهبری شورای درخواست حسب یا و قانون این شدنءاالجرا الزم تاریخ از
  .برساند بهادار اوراق و بورس

 از پروژه  صندوق تشکیل در بورس، عالی شورای مصوب ضوابطرعایت  با است مجاز عمومی طرف - تبصره
  .نماید اقدام قرارداد موضوع های دارایی انتقال طریق

  مشارکت قراردادهای تضامین و ها)ریسک( خطرپذیری - ششم فصل
 اختیار در را معتبری تضامین خصوصی، طرف و عمومی طرف تعهدات، ایفای از اطمینان حصول منظور به - 20ماده

ماه از  شش مدت ای است که ظرف نامه آیین چهارچوب در تضامین این شرایط و انواع میزان، کارکرد،. دهند می قرار یکدیگر
و رفاه  تعاون، کار و امور اقتصادی و دارایی های خانهشدن این قانون به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتاالجراء تاریخ الزم

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به ملی راهبری شورایتأیید  ها و اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و اتاق
 عمومی، طرف تعهدات پوشش برای تضامین ارائه و مالی پشتوانه ایجاد و پایدار منابع تجهیز منظور به - 21ماده

  :شود می ایجاد زیر منابع از استفاده با خصوصی و عمومی مشارکت ضمانت و توسعه صندوق
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 در آن مبلغ تعیین و ریالی و ارزی صورت به ملی توسعه صندوق ساالنه ورودی منابع از %)5( درصد پنج - 1
 سنواتی بودجه قوانین

 درآمدهای محل از ای سرمایه های دارایی تملک های طرح ساالنه اعتبارات سرجمع از%) 20( درصد  بیست - 2
 سنواتی بودجه قوانین در آن مبلغ تعیین و عمومی

 مالی الگوی اساس بر و سازمان تشخیص با مشارکت های پروژه از حاصل عمومی طرف درآمد خالص - 3
 آنها مولدسازی و ها دارایی و اموال فروش شامل دولت تشخیص به منابع سایر - 4
 صندوق منابع گذاری سپرده سود و خدمات ارائه کارمزد از حاصل درآمد - 5
 ساالنه بودجه قوانین شده اداره وجوه محل از وصولی اقساط - 6

  :که اهم آن عبارتند ازای در قراردادهای مشارکت است  این صندوق ارائه خدمات مالی و بیمه وظایف
  مذکور بانک طریق از صرفاً تسهیالت اعطای و عامل های بانک در گذاری سپرده - 1
 و عمومی طرف گذاری سپرده و طرفین تعهدات با متناسب تضامین و گذاریسرمایه ایبیمه هایپوشش ارائه - 2
  انتقال بهای و عمومی طرف قصور از ناشی خسارت جبران محصول، خرید تکمیلی، وجوه جمله از خصوصی
 مالی مؤسسات ارزی تسهیالت سایر و )فاینانس( تسهیالت تأمین مالی خارجی اعتباری، خطوط از گیری بهره - 3
 المللی بین های بانک و ای توسعه

  .صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان است - 1تبصره
 ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس سازمان، رئیس از متشکل صندوق این امنای هیأت - 2تبصره

 ها اتاق سایؤر و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و شهرسازی و راه نفت، نیرو، دارایی، و اقتصادی امور وزرای
 عامل، هیأت و امنا هیأت اختیارات و وظایف صندوق، انحالل و مصارف منابع، ارکان، فعالیت، مقررات و شرایط. باشد می
 شورایتأیید  و سازمان پیشنهاد بهاالجراء شدن این قانون  ماه از تاریخ الزم ظرف مدت شش که است ای اساسنامه موجب به

  .رسد می وزیران هیأت تصویب به ملی راهبری
اعتبار  یشمتداول مانند گشا یها از روش وبانک عامل  یقرا از طر یتعهدات طرف عموم صندوق، -3تبصره

نکند، صندوق مذکور از  یفاتعهدات خود را در موعد مقرر ا یکه طرف عموم یدر صورت. نماید یم تضمین یاسناد
 معادل است مکلف سازمان و نماید می اقدام خصوصی طرف وجهبانک عامل نسبت به پرداخت تعهدات در  یقطر
 بودجه سرجمع از آینده سال بودجه در را دولت عمرانی های هزینه شاخص معادل سود اضافه به شده پرداخت مبلغ

  .نماید اضافه سال آن در صندوق ورودی منابع به و کسر عمومی طرف به مربوط
 استفاده مربوطه های ضمانت از صندوق در گذاری سپرده قبال در توانند می مشارکت قرارداد طرفین از یک هر - 4تبصره

  .نمایند
 قالب در را تابع عمومی های طرف های امهضمانتن و تعهدات کلیه اطالعات است مکلف مرکزی دستگاه - 22ماده

تعهدات و  یهکل یشمکلف به پا سازمان. نماید ارائه سازمان به سال ده باالی و ده تا پنج پنج، تا یک زمانبندی با جداولی
 ونوع ارزی  و یمرکز یدستگاهها یکتفک بهمذکور  تعهدات یزانجداول مربوطه در خصوص م یهها و ته ضمانتنامه

  . باشد ریالی جهت درج در الیحه بودجه سنواتی می
 دولت های بدهی پایداری ساالنه گزارش در  خصوصی و عمومی مشارکت های پروژه در دولت تعهدات - تبصره

  .شود می گنجانده
 و تضامین مزایای و مشارکتی هایروش تمامی از داخلی گذاران سرمایه مانند خارجی گذاران سرمایه - 23ماده

و  اصالحاتبا  4/3/1381 مصوب خارجی گذاری سرمایه حمایت و تشویق قانون چهارچوب در قانون این های حمایت
  . باشند می برخوردار مذکور قانون در مقرر ترتیبات رعایت با بعدی، الحاقات

 ترتیباتاست  مکلف دولت مشارکت، طرفین اعتبارسنجی و ها) پروژه(طرح اعتباری بندی رتبه منظور به - 24ماده
 اتمؤسس ظرفیت از استفاده در غیردولتی اعتباری بندی رتبه و اعتبارسنجی اتمؤسس تشکیل مجوز صدور برای را الزم
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این ماده  اجرائی نامه ینیآ. آورد عمل به پروژه بندی رتبه و سرمایه بازار از مالیتأمین  تسهیل مانند مواردی در موجود
شدن این قانون به جراء اال شش ماه از تاریخ الزم مدت فعالیت مؤسسات مذکور، ظرف مقرراتمشتمل بر چهارچوب و 

پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ، سازمان بورس و 
   .رسد وزیران می هیأتبه تصویب  شورای راهبری ملیتأیید  و پس از شود می اوراق بهادار و سازمان تهیه

 اسالمی جمهوری مرکزی بیمه مقررات و ضوابط چهارچوب در شود می داده اجازه بیمه اتمؤسس به - 25ماده
 خطرپذیری دادن پوشش برای موجود ای بیمه محصوالت سازی ویژه یا جدید ای بیمه محصوالت تعریف به نسبت ایران

 و پرداختی خسارت ضریب کاهش محل از تواند می ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه. نمایند اقدام پروژه) ریسک(
 از بخشیتأمین  در سرمایه بازار ضوابط با متناسب آنها انتشار و ای بیمه های )ریسک(خطرپذیری  بهادارسازی اوراق
 همکاری و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه توسط ماده این دستورالعمل. نماید مشارکت ها پروژه این مالی منابع

 ملی راهبری شورای تصویب به بورس و بیمه عالی شورایتأیید  از پس و شده تدوین بهادار اوراق و بورس سازمان
  .رسد می

  مشارکت قراردادهای اختالف حل - هفتم فصل
 به قانون، این موضوع مشارکت قراردادهای در عمومی طرف و خصوصی طرف بین اختالف حل - 26ماده

  :شود می انجام زیر ترتیب
 ،یگریانجیمذاکره، م ملهازج ،یاز ارجاع به سطح داور شیاختالف پ حل نینو یها روش یریبکارگ - 1
  از اختالف یریجلوگ ای یدگیرس هیأت

  داوری به ارجاع - 2
 صالح ذی محاکم به مراجعه - 3

) 139(یکصد و سی و نهم ارجاع اختالفات و دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی با رعایت اصل  - تبصره
  . باشد قانون اساسی می

شدن جراء اال الزم خیتار زماه ا شش مدت سطوح مختلف حل اختالف ظرف نییتب یماده برا نیا اجرائینامه  نییآ
 رانیوز هیأت بیبه تصو یمل یراهبر یشوراتأیید  و با شود می هیته ها اتاق یقانون توسط سازمان و با همکار نیا
  .رسد یم

 در خاص شعبی یا شعبه قانون، این موضوع اختالفات و حقوقی لمسائ حجم به توجه با است موظف یهئقضا قوه - 27ماده
 دعاوی به رسیدگی. دهد اختصاص رسیدگی برای قانونی های صالحیت رعایت با دادسراها در لزوم صورت در و هادادگاه
  . باشند گذرانده را تخصصی های آموزش برای مصوب های دوره باید شعب این قضات. باشد می نوبت از خارج قانون این موضوع

ای است که ظرف  نامه آیین موجب به تخصصی آموزشی های دوره همچنین و ها دادگاه و دادسراها قضات شرایط - تبصره
 رئیسو به تصویب  شود می شدن این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان تهیهجراء اال سه ماه از تاریخ الزممدت 
  .رسد یه میئقوه قضا

 عمومی مقررات - هشتم فصل
 بر را خصوصی - عمومی مشارکت های پروژه در شاغل افراد بیمه حق است مکلف اجتماعیتأمین  سازمان - 28ماده

 را مفاصاحساب ،درخواست از پس سال یک مدت ظرف حداکثر و وصول محاسبه، بازرسی و کارکنان کارکرد فهرست مبنای
 شرکت. کند کنترل را دریافتی های فهرست صحت بازرسی، انجام با زمان هر در تواند می اجتماعیتأمین  سازمان. نماید صادر
  .نماید فراهم اجتماعی تأمین سازمان توسط شده معرفی کارشناسان برای را بازرسی شرایط است مکلف پروژه

 پرداخت و ارسال کامل صورت هب پروژه در شاغل کارکنان کارکرد فهرست شود احراز که صورتی در - تبصره
 جریمه است مکلف پروژه شرکت و شود می وصول و محاسبه مربوطه قانونی های روش اساس بر بیمه حق است، نشده

  .نماید پرداخت اجتماعیتأمین  سازمان به شده قطعی بیمه حق التفاوت مابه برابر دو میزان به را مربوطه
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 یهمکار به پیشنهاد سازمان و االجراء شدن این قانون ماه از تاریخ الزم ظرف مدت شش این ماده اجرائی نامه آیین
  .رسد می وزیران تهیأ تصویب به راهبری ملی شورای تأیید از پس و شود می تدوین یکار و رفاه اجتماع تعاون، وزارت

 :شود می محسوب مالیاتی قبول قابل های هزینه جزء زیر شرح به پروژه باالسری و مستقیم هایهزینه - 29ماده
 پروژه احداث شده تمام بهای - 1
 پروژه از برداریبهره از قبل دوران در گذاریسرمایه از حاصل سود - 2
 .شودمی منظور شده تمام بهای به که پروژه از نگهداری به مربوط هایهزینه - 3
 برداریبهره دوران در گذاری سرمایه از حاصل سود - 4

 ای است که ظرف نامه آیین موجب به  قانون، این موضوع هایپروژه قبول قابل هایهزینه مصادیق تعیین - 1تبصره
تهیه  شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری سازمانجراء اال ماه از تاریخ الزم سهمدت 

  .رسد وزیران می هیأتشورای راهبری ملی به تصویب تأیید  و پس ازشود  می
را  قانون این موضوع مشارکت قرارداد قالب در پروژه مالیتأمین  برای نقدی آورده که خصوصی طرف - 2تبصره

 شود می معاف درآمد بر مالیات پرداخت از اعتبار و پول شورای مصوب مشارکتی عقود سود حداقل معادل نماید، فراهم
  .شود می تلقی مالیاتی قبول قابل هزینه عنوان به مذکور پرداختی معادل  سود، کننده پرداخت برای و

 های مشوق از پروژه اصلی کاربری در قانون این موضوع  مشارکت قرارداد در پروژه شرکت درآمدهای - 3تبصره
 تولید موانع رفع قانون) 31( ماده موضوع مستقیم های مالیات قانون )132( ماده »ث« بند) 2( و) 1( جزءهای مالیاتی
  .باشد می برخوردار آن بعدی و الحاقات اصالحات با 1/2/1394مصوب  کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت

 صورتی در فقط موارد این. نماید ارائه خصوصی طرف به را زیر های مشوق و مجوزها تواند می عمومی طرف - 30ماده
 :باشد مشخص آن سازوکار و شده بینی پیش مشارکت قرارداد مفاد نیز و فراخوان اسناد در که است تعهدآور عمومی طرف برای

 محصول صادرات از حمایت - 1
  ارز نرخ) ریسک( خطرپذیری پوشش - 2
  قرارداد در شده توافق رسمی های شاخص براساس محصول خرید نرخ تعدیل - 3
. مقررات سایر رعایت با پروژه اصلی کاربری حفظ با اقتصادی جانبی تأسیسات و چندگانه های کاربری ایجاد - 4

  . باشدمی سازمان موافقتأخذ  به منوط پروژه اصلی کاربری تغییر برای قانونی تشریفات انجام به اقدام
 دستگاه رئیس موافقت با گذاری سرمایه بسته یک قالب در مرکزی دستگاه تابع واحدهای های پروژه با پروژه ترکیب - 5
  مرکزی

 مرکزی دستگاه اجرائی مقام باالترینتأیید  و عمومی طرف پیشنهاد با پروژه نیاز با متناسب های مشوق دیگر - 6
   مربوط مقررات و قوانین چهارچوب در

  مربوطه مقررات و قوانین رعایت با سرمایه بازار از خصوصی بخش مالیتأمین  منظور به تضمین ارائه - 7
 خسارات نقدی، جزای یاستثنا به مالی های محکومیت مدنی، مسؤولیت است مجاز عمومی طرف - 31ماده

 آنان، غیرعمد فعل ترک یا فعل قبال در را خصوصی - عمومی مشارکت در خود مجریان و والنؤمس کلیه علیه دادرسی
 دارای بیمه  شرکت چند یا یک نزد خود، هزینه به انفرادی، مسؤولیت عنوان به چه و جمعی مسؤولیت عنوان به چه

 از یک هر که را خساراتی و ها هزینه کلیه تا کند بیمه نحوی به ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بیمه از فعالیت مجوز
. گردد پرداخت گر بیمه توسط شوند، می آن پرداخت به ملزم مذکور عناوین از یک هر تحت مجریان و والنؤمس
 است مجاز عمومی طرف. است پذیرش قابل دادگاهها در شدگان بیمه برای وثیقه عنوان هب ماده این موضوع های نامه بیمه
  .نماید تأمین خود اعتبارات محل از را خود مجریان و والنمسؤ علیه مطروحه دعاوی از دفاع الوکاله حق

شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی جراء اال شش ماه از تاریخ الزممدت این ماده ظرف  اجرائی نامه آیین
  .رسد وزیران می هیأتبه تصویب  شورای راهبری ملیتأیید  و پس از شود می و دارایی و با همکاری سازمان تهیه
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 زمین، از برداریبهره و مالکیت حق قانون، این) 12( ماده موضوع مشارکت، هایروش انواع با متناسب - 32ماده
 صورت به آن مالکیت که هایی پروژه در. شودمی تعیین مشارکت قرارداد در آن، انتقال و پروژه تجهیزات و مستحدثات

 از خارج را کاربری تغییر حق قرارداد انعقاد از بعد خصوصی طرف گیرد،می قرار خصوصی طرف اختیار در میئدا
 صورت مشارکت قرارداد در شده تفاهم شرایط از خارج پروژه کاربری تغییر که صورتی در و ندارد قرارداد چهارچوب

 قطعی سند ارائه زمان در را شرایط این کشور امالک و اسناد ثبت سازمان. شود می اعاده عمومی طرف به مالکیت  گیرد،
  .باشند می شرایط این رعایت به موظف ربط ذی مراجع سایر و ها شهرداری و نماید می منظور خصوصی طرف نام به

 قانون، این شدنءاالجرا الزم تاریخ از ماه شش مدت ظرف است مکلف دارایی و اقتصادی امور وزارت - 33ماده
 قانون )128( ماده رعایت با را پروژه شرکت و مشارکت قرارداد  ویژه حسابرسی و حسابداری های روش و استانداردها
  .دننمای ابالغ اجرا، برای و تعیینبا اصالحات و الحاقات بعدی  1/6/1366مصوب  کشور عمومی محاسبات
 25/3/1387 مصوب اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون راستای در - 34ماده

  :شود می اجرائی زیر شرح به خصوصی - عمومی مشارکت توسعه بعدی، و الحاقات اصالحات با
 - عمومی مشارکت روش از استفاده با مذکور قانون) 2( ماده) 3( گروه هایفعالیت و بنگاهها های پروژه اجرای - 1
 .است مجاز نشود، خصوصی طرف به مالکیت واگذاری به منجر که خصوصی
 فرهنگ، و تحقیقات و آموزش زیرساخت سالمت، هایحوزه توسعه و برداریبهره گذاری،سرمایه در - 2
  .نمایند استفاده قانون این ظرفیت از توانند می مذکور قانون) 3( ماده »ج« بند) 2( تبصره موضوع

 از مذکور قانون »الف« بند )3( تبصره موضوع اقتصادی های طرح اجرای در توانند می ای توسعه های سازمان - 3
  . دننمای استفاده قانون این ظرفیت

 به را قانون این موضوع های پروژه اجرای تواند وظایف و اختیارات خود در طرف عمومی می - 35ماده
  .نماید تفویض آنها قانونی صالحیت حوزه در ها شهرداری

 این تابع نمایند، می استفاده دولت عمومی منابع از که هایی پروژه اجرای در ها دهیاری و ها شهرداری - 36ماده
ماه از تاریخ  و ظرف مدت شش ای که منطبق بر مفاد این قانون نامه آیین اساس بر توانند می موارد بقیه در. هستند قانون
شورای راهبری ملی تأیید  و پس از شود می توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان تهیه االجراء شدن این قانون الزم

  .رسد، عمل نمایند وزیران می هیأتبه تصویب 
 تصریح آنها اصالح یا نسخ بعدی قوانین در که زمانی تا آن شدنءاالجرا الزم تاریخ از قانون این احکام - 37ماده

  .بود خواهد معتبر نشود،
 در و باشد می مشارکت قرارداد بر حاکم است، معتبر پروژه فراخوان زمان در که مقرراتی و قوانین  - 38ماده

  .شود می بازنگری ،قوانین با متناسب مشارکت قرارداد مالی  الگوی قوانین، تغییر صورت
 تا دارند اجازه مشمول یدستگاهها مشارکتی، های پروژه انجام تداوم منظور به و قانون این تصویب با - 39ماده

هایی که طرف  طرح .نمایند استفاده خود مقررات و قوانین قبلی های ظرفیت از قانون، این تصویب از پس ماه هجده
  .باشند خصوصی آن قبل از اتمام این مهلت تعیین و مجوز احداث صادر شده باشد مشمول مزایای احکام این قانون می

***************  
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  د/35940/38: هشمار
  1/5/1398 :تاریخ

  به مجلس شورای اسالمیآموزش، تحقیقات و فناوری گزارش کمیسیون 
 ؛ارجاع گردیده بوداین کمیسیون به عنوان فرعی   که به 1338خصوصی به شماره چاپ  - الیحه مشارکت عمومی

بررسـی  مـورد   ها الن دستگاههای اجرائی و کارشناسان مرکز پژوهشومسؤ با حضور 25/4/1398شنبه مورخ  روز سه در
  .اصالحاتی در متن تصویب شدقرار گرفت و با 

  .شود می تقدیم اسالمی شورای مجلس به داخلی نامه آیین قانون) 143( ماده اجرای در آن گزارش اینک
    

  آموزش، تحقیقات و فناوریرئیس کمیسیون 
  محمدمهدی زاهدی

  :اصالحات کمیسیون در مورد
  :»ث«بند ) 2(ماده - 1

» کارآفرینی، رونـق کسـب و کـار و کـار بـه منظـور      «عبارت » زایی اشتغال«سطر چهارم بعد از عبارت در 
  .اضافه گردید

  :)2(تبصره) 29( ماده - 2
اضـافه  » خت آمـوزش زیرسـا  و«عبـارت  » فرهنـگ « کلمـه حذف و پـس از  » آموزش«سطر دوم کلمه در 

  .گردید
***************  

  36091/75: هشمار
  2/5/1398 :تاریخ

  به مجلس شورای اسالمی طبیعی و محیط زیستکشاورزی، آب، منابع گزارش کمیسیون 
این کمیسیون به عنوان فرعی ارجاع گردیده بود؛   که به 1338خصوصی به شماره چاپ  - الیحه مشارکت عمومی

بررسـی   ،بحث ها مورد پژوهشبا حضور نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز  30/4/1398شنبه مورخ یکروز  جلسه در
  .رسیدتصویب  اکثریت آراء به با قرار گرفت وو تبادل نظر 
  .شود می تقدیم اسالمی شورای مجلس به داخلی نامه آیین قانون) 143( ماده اجرای در آن گزارش اینک

  
  کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیسترئیس کمیسیون 

  احمدعلی کیخا
****************  

  ک/58959/16: هشمار
  21/7/1398 :تاریخ

  به مجلس شورای اسالمیامور داخلی کشور و شوراها گزارش کمیسیون 
اع گردیده بود؛ این کمیسیون به عنوان فرعی ارج  که به 1338خصوصی به شماره چاپ  - الیحه مشارکت عمومی

ربـط دسـتگاههای اجرائـی و پژوهشـگران مرکـز       مسـؤوالن و کارشناسـان ذی   بـا حضـور   8/7/1398مـورخ  در جلسه 
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که به این کمیسیون ارجاع شده بود، ) 27(و ) 1(مواد  قرار گرفت ورسیدگی مورد ی مجلس شورای اسالمی ها پژوهش
  .تصویب رسید شرح زیر به به

  .شود می تقدیم اسالمی شورای مجلس به داخلی نامه آیین قانون) 143( ماده اجرای در آن گزارش اینک
  

   داخلی کشور و شوراهاامور  رئیس کمیسیون
  محمدجواد کولیوند

  :اصالحات کمیسیون در مورد
  .عیناً تصویب شد) 1(ماده - 1
  :با اصالحات زیر تصویب شد) 27(ماده - 2

بـرداری از زمـین، مسـتحدثات و     ه هـای مشـارکت، مالکیـت یـا حـق بهـر       متناسب با انواع گونه - 27ماده
  .شود تعیین میو انتقال آنها به بخش خصوصی، در قرارداد مشارکت   تجهیزات پروژه
گیرد، طرف خصوصـی   می در اختیار طرف خصوصی قرار میئهایی که مالکیت آن به صورت دا در پروژه

  .نداردرا بعد از انتقال مالکیت حق تغییر کاربری خارج از چهارچوب قرارداد 
در صورتی که طرف خصوصی کاربری پروژه را پیش از مواعد قراردادی تغییر دهد طرف عمـومی حـق   

  .کند مالی را اصالح می )مدل(الگوی آن  رداد مالکیت به خود را خواهد داشت و متناسب بااست
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور این شرایط را در زمان ارائه سند قطعی به نام طرف خصوصـی منظـور   

  .باشند ربط موظف به رعایت این شرایط می ها و سایر مراجع ذی نماید و شهرداری می
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  سوابق قانونیتتمه 
  
 

  خصوصی  -الیحه مشارکت عمومی سوابق قانونی گزارش کمیسیونتتمه جدول 
 

 مواد تاریخ تصویب عنوانردیف

1  
  

قـانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خـدماتی در
ر امـر صـادرات و   تأمین نیازهای کشور و تقویـت آنهـا د  

اصـالحات  قانون مالیاتهای مستقیم بـا  ) 104(اصالح ماده 
  و الحاقات بعدی

01/05/1391  2  

      قانون اساسی) 139(اصل یکصد و سی و نهم   2

  128  01/06/1366  قانون محاسبات عمومی کشور با اصالحات و الحاقات بعدی  3
  132  03/12/1366 های مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی قانون مالیات  4

ارتقـای نظـام مـالیپـذیر وقانون رفع موانع تولید رقابت  5
  31  01/02/1394 کشور با اصالحات و الحاقات بعدی

)44(چهارموچهلاصلکلیهایسیاست اجرای قانون  6
  کل مواد  25/03/1387 بعدیالحاقاتواصالحات اساسی با قانون

  
 

  .شود زیاد جداگانه چاپ می  دلیل حجم متن سوابق قانونی به
  




