آییننامهاجراییتبصره()۹۱مادهواحدهقانونبودجهسال۹۹۱۱کلکشور

آییننامهاجراییتبصره()۹۱مادهواحدهقانونبودجهسال ۹۹۱۱کلکشور(تصویبنامهشماره/۹۹۴۱۱ت۹۱۶۱۱هـمورخ۷۱/۹/۹۹۱۱

هیئتوزیران)
وزارتاموراقتصادیودارایی-سازمانبرنامهوبودجهکشور
بانکمرکزیجمهوریاسالمیایران
هیأتوزیراندرجلسه۹۹/۹/۹۹۱۱بهپیشنهادشماره۱۷۹۱۴مورخ۷۹/۷/۹۹۱۱
کلکشور،آییننامهاجراییتبصرهیادشدهرابه

سازمانبرنامهوبودجهکشوروبهاستنادتبصره()۹۱مادهواحدهقانونبودجهسال ۹۹۱۱
شرحزیرتصویبکرد:

آییننامهاجراییتبصره()۹۱مادهواحدهقانونبودجهسال۹۹۱۱کلکشور

کارمیروندوسایراصطالحاتتابعتعاریفمندرجدردستورالعمل


نامهاصطالحاتزیردرمعانیمشروحمربوطبه

دراینآیین
ماده -۹
تمام،تکمیلشدهوآمادهبهرهبرداریبهبخشغیردولتیموضوع مصوبه


ایجدید،نیمه

هایسرمایه

هایتملکدارایی

شرایطواگذاریطرح
واصالحاتبعدیآناستکهدراینآییننامهبهاختصار"دستورالعملماده()۷۱قانونالحاق

 ۹۰۶۷۷۶مورخ ۹/۴/۹۹۱۹شورایاقتصاد
)"نامیدهمیشود.

(۷
- ۹قانون :قانونبودجهسال۹۹۱۱کلکشور.
سازمان:سازمانبرنامهوبودجهکشوروسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانحسبمورد.

-۷
هایتجاریوتوسعه ایدولتیوغیردولتیکهبهحکمقانونویابامجوزبانکمرکزیجمهوریاسالمیایران


بانکعامل:تمامبانک
-۹
تأسیسشدهاند.

گذاروبانکعاملمنعقدمیشودودرآنچگونگیتودیعمنابعتعهدشدهدولتو


دستگاهاجرایی،سرمایه
- ۴قراردادعاملیت:قراردادیکهبین
گذارمشخصمیشود.


تعهداتبانکعاملوسرمایه
قراردادمشارکت:قراردادمشارکتعمومیوخصوصیکهدرآناجرایطرحهایقابلمشارکتوهمچنینفعالیتهایوابستهبهآنهااز

-۹
طرفدستگاهاجراییبهبخشخصوصیوتعاونیمحولمی شود.درقراردادمشارکتروشوموضوعمشارکت،مشخصاتدقیقسطح

هاوتعهداتطرفین،زمانبندی،تضامینایفایتعهداتطرفینونحوهحلو


کمیوکیفیمحصولیاخدمات،مواردونحوهمالکیت،مسئولیت
فصل اختالفات طرفین و سایر شرایط الزم تعیین میشود .انواع روشهای مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین،
هاووظایفونحوهبازگشتسرمایهبخشخصوصیمشخصمیشود.

مسئولیت
طرحهای قابل مشارکت :طرحها و پروژههای منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرحها و پروژههای موضوع ماده ( )۷این آییننامه
 -۶
انتخابمیشوند.

هایدستگاهاجراییدرتأمینکاالهاوخدماتدرحوزههاییازقبیلپدیدآوری،


هایمشارکت:تمامیابخشیازوظایفومسئولیت
 -۱
حوزه
میشود.
طراحی،ساخت،تجهیز،نوسازی،بهرهبرداریوتعمیرونگهداریکهبامشارکتبخشخصوصیوتعاونیاجرا 

- ۰قراردادتأمین مالی:قراردادیکهبراساسقراردادعاملیت ،بینسرمایه گذاروبانکعاملبرای تأمین مالیبخشیازمنابعموردنیاز
پروژهمنعقدشدهودرآنمیزانونرختسهیالت،نوعوثایقوتعهداتدوطرفمشخصمیشود.

هایسرمایهایبامنابععمومیو

برداریاعمازطرحهایتملکدارایی


برداریودرحالبهره
تماموآماده 
بهره


هایجدید،نیمه
ماده -۷
طرح
هایدولتیبامنابعداخلیمربوطبهدستگاههایاجراییموضوعماده() ۹قانونبرنامهششمتوسعه اقتصادی،

اختصاصیوطرحهایشرکت

نامهمیباشند.


مشمولاینآیین
اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران-مصوب-۹۹۱۹
ماده -۹بهمنظوراستفادهازمنابعتعهدشدهدولتموضوعتبصره()۹۱قانون،اقداماتزیرحسبموردبالحاظفرآینداجراییدستورالعمل
)انجاممیشود:

ماده()۷۱قانونالحاق(۷
)اینآییننامه)حسبموردبهصورتتسهیالتتلفیقی،یارانهسود

- ۹دستگاهاجراییاستفادهازمنابعتعهدشدهدولت(موضوعبند()۹ماده(۹
زمحلداراییهایدستگاه

یاکمکازجملهبرایاستمالکزمینوتامینبخشیازهزینهسرمایهدردوراناحداثیاتوسعهطرح(پروژه)وا
نامه)راضمنتهیهگزارشتصمیمبهواگذاریودرتهیهالگویمالیمنظورمینماید.


)اینآیین
اجرایی(موضوعبند()۹ماده(۹
دستگاهاجراییموظفاستشرایطومنابعتعهدشدهدولتوهمچنینگواهیهاوتضمینهایقابلارایهبهبخشهایخصوصی،تعاونیو

-۷
هاوسایرحمایتهایموردنظرحسبقوانینومقرراترادراسنادفراخوانپروژهاعالمنماید.


هاودهیاری

شهرداری
گذاریبراساساسنادفراخوان،ضمنتعیینبانکعاملموردنظرواخذگواهیهایاعتباریمتناسببامنابعموضوع


متقاضیانسرمایه
-۹
نامه،پیشنهادخودبرایتأمینمالیطرحرابهدستگاهاجراییارایهمینماید.


اینآیین
بند()۷ماده()۹
پسازعقدقراردادمشارکت،عقدقراردادعاملیتوعقدقراردادتأمینمالیانجاممیشود.

-۴
 - ۹پسازقطعیتقراردادمشارکتوشروعمراحلاجراییپروژه،منابعتعهدشدهازسویدولتمتناسبباچهارچوبقراردادعاملیتو
قراردادتأمینمالیدراختیاربانکعاملیادستگاهاجراییحسبموردقراردادهمیشود.

ماده-۴دراجرایجزء()۹تبصره()۹۱قانون،سازماناقداماتزیررااجراییمی¬نماید:

آییننامهاجراییتبصره()۹۱مادهواحدهقانونبودجهسال۹۹۱۱کلکشور

- ۹کسر ده درصد ( )۹۷۱از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی کلیه دستگاههای اجرایی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
استانها

ابالغاعتباربهدستگاهاجراییمربوطواستانتایکماهپسازتصویبآییننامه

-۷
شورایبرنامه ریزیوتوسعهاستانموظفاستتایکماهپسازابالغاعتباراتاستانی،اعتباراتتبصره()۹۱قانونرابرای

تبصره -
طرحهایاستانیتوزیعنماید.

هایاجراییبرایواگذاریطرحهاوتوسعهمشارکتبخشخصوصیوتعاونی،تخصیصاعتبارطرحهای


باتوجهبهمکلفبودندستگاه
-۹
)قانون،ستارهداردرپیوستشماره()۹قانون،منوطبهاجرایفرآیندتصریحشدهدراین

هایسرمایهایمشمولتبصره(۹۱


تملکدارایی
نامهوتأییدسازمانمیباشد.


آیین
هایاجراییپسازانتخابسرمایهگذار.


سازمانبادستگاه
- ۴تخصیصتعهداتتفاهمشدهدرسال۹۹۱۱
 - ۹ارایهگواهیتعهداتقراردادهایمشارکتبالحاظفرآیندتصریحشدهدربند(ن)تبصره()۹قانون.
یش بینیاعتباربرایایفایتعهداتتفاهمشدهقراردادمشارکتبرایسالهایآتیدرلوایحبودجهسنواتی.
- ۶پ 
تبصره  -۹اعتبارات تبصره ( )۹۱قانون صرفا ً برای قراردادهای مشارکت قابل استفاده میباشد و در صورت عدم انعقاد قرارداد تا
هارابهخزانهداریکلکشوربرگرداند.


،دستگاهاجراییموظفاستدریافتی
۹۹/۴/۹۴۷۷
درصورتیکهدستگاهبهرهبرداربادستگاهمجریمتفاوتباشد،اصالحیهموافقتنامهتملکدارایی¬هایسرمایه¬ایپسازانعقاد

تبصره-۷
تمیگیرد.تعییندستگاهمتولیانجام

قراردادباسرمایه گذاربهمنظورتغییردستگاهمجریبهنامدستگاهبهرهبردار،توسطسازمانصور

فرآیندمشارکتدرمواردخاصتوسطسازمانانجاممیشود.

هایقابلمشارکت،بااستفادهازیکیاترکیبیازمواردزیرتأمینمیشود:


منابعمالیبرایطرح
ماده-۹
- ۹ازمحلبودجهکلکشور(منابعتعهدشدهدولت):
الف-اعتباراتردیف()۹۹۷۷۷۷-۹۰مندرجدرجدولشماره()۱قانون.
(پروژه)هایمندرجدرقسمتدومپیوستشماره() ۹قانوندرچارچوباعتباراتتخصیصیافتهبرایهمان

اعتباراتابالغیطرح 

ب -
طرح(پروژه)
پ -ازمحلدرآمدهایاختصاصیدستگاههایاجراییتاسقفبیستهزارمیلیارد( ۷۷۷ر ۷۷۷ر ۷۷۷ر ۷۷۷ر)۷۷لایربرایخرید
محصول،یارانهسودیاوجوهادارهشدهباتأییدسازمان.
- ۷ازمحلتأمینمنابعمالیتوسطبخشخصوصیوتعاونی:
ها(آوردهسرمایهگذار).

آوردهبخشخصوصی،تعاونیوشهرداریهاودهیاری

الف-
ب-تسهیالتبانکعاملومنابعمالیتجهیزشدهازطریقبازارسرمایه.
پ-تسهیالتریالیوارزیصندوقتوسعهملیبارعایتقوانینومقرراتمربوط.
ت -منابعمالیخارجیتاسقفمعادلریالیسیمیلیارد(۷۷۷ر۷۷۷ر۷۷۷ر)۹۷دالربعالوهباقیماندهسهمیهسالقبلبارعایتضوابط
تبصره()۹قانون.
ازمحلداراییهایدستگاههایاجرایی:

-۹
هایاجراییمیتوانندبهمنظوراستفادهازدارایی هاواموالخودبرایتأمینبخشیازمنابعمالیموردنیازخود(تعهداتدربرابر

دستگاه
گذار)درچارچوبقوانینومقرراتموضوعه،نسبتبهفروشداراییهایمازادخوداقدامنمایند.


سرمایه
ایاستانبرایپروژههای


ایوهزینه

هایسرمایه

)اینآییننامهازمحلاعتباراتتملکدارایی
تبصره -۹اجرایتعهداتبند()۹ماده(۹۹
پذیرمیباشد.


ریزیوتوسعهاستانوپسازتأییدسازمانامکان

استانیمصوبشورایبرنامه
هایسرمایهای


)برآوردسرمایهموردنیازپروژهشاملتامینبخشیازهزینه
دستگاهاجراییمیتواندحداکثرتاسیدرصد(۹۷۱

تبصره -۷
پروژه،استمالکزمین،وجوهادارهشدهویارانهسودتسهیالت،بعنوانکمکبرایتوجیهمالیپروژهمنظورنماید.
دستگاههای اجرایی مکلفند در چارچوب قواعد و فرآیندهای سامانه الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی،

ماده  -۶
ها(پروژه ها)رادرجنمایندومسئولیتصحتاطالعاتبهعهدهباالترینمقامدستگاهاجراییاست.همچنینمکلفندهرسهماه


اطالعاتطرح
یکبارعملکردمرتبطباتبصره()۹۱قانونرادرقالبکاربرگهایابالغیسازمانبصورتالکترونیکیگزارشنمایند.
تواندبرایتضمینتعهداتقراردادیوکمکبهتأمینوثایقموردنیازسرمایهگذاربرایدریافتتسهیالتازبانک


دستگاهاجراییمی
ماده-۱
هایزیررابهسرمایهگذارارایهنماید:

عامل،انواعتضمینهاوگواهی
- ۹اجازهترهیناموال،محلاجراودرآمدهایپروژه.
ضمانت نامهوزارتاموراقتصادیوداراییوتضمینخریدمحصولپروژهبرای

-۷

آییننامهاجراییتبصره()۹۱مادهواحدهقانونبودجهسال۹۹۱۱کلکشور

وآییننامه

سرمایهگذارانخارجیبراساسماده() ۶قانونالحاقموادیبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت( - )۹مصوب -۹۹۰۴

اجراییمربوط.
- ۹استفاده از ظرفیت ماده () ۶۷قانون محاسبات عمومی کشور  -مصوب -۹۹۶۶و مواد ( )۷و ( )۹۶قانون الحاق موادی به قانون تنظیم
وآییننامهاجراییمربوط.

بخشیازمقرراتمالیدولت(-)۹مصوب-۹۹۰۴
- ۴تضمینخریدمحصولپروژهتوسطدستگاهمرکزیویانمایندهویباامضایباالترینمقاماجراییدستگاهاجرایی.
 - ۹وزارتاموراقتصادیوداراییمجازاستبهتناسبتعهداتدستگاهاجراییدرقراردادمشارکتکهمحلآنازمنابععمومیاست،با
جیوبینالمللیاقدام

درخواستدستگاهاجراییوتصویبشورایاقتصاد،نسبتبهارایهتضامینحاکمیتیبهنفعنهادهایمالیواعتباریخار
نماید.
ماده  - ۰حقبیمهکارکنانشاغلدردورانساختقراردادمشارکتمعادلششوششدهمدرصد()۶۱/۶وهمانندقراردادهایپیمانکاران
هایعمرانیدولتخواهدبود.برایدورانبهرهبرداریقراردادمشارکت،سازمانتأمیناجتماعیدرچهارچوبتبصرهالحاقیبهماده


طرح
( )۹۰قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ( )۴۷قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور  -مصوب  -۹۹۱۴بر اساس
فهرستارسالیوبازرسیکارگاهنسبتبهصدورمفاصاحساباقدامنماید.
دولتمیتواندنسبتبهارایهتضامینحاکمیتیبرای تأمینمالیخارجی،موافقتباترهیناموال(بهاستثنایاموالموضوعاصل

ماده -۱
() ۰۹قانوناساسیجمهوریاسالمیایران)ومحلاجرایطرحوهمچنینارایهتضمینخریدمحصولاقدامنماید.
هایآتینیزالزماالجرا است.اینتعهداتبایددرلوایحبودجه


درسال
ماده - ۹۷تعهداتدولتبرایقراردادهایمنعقدشدهدرسال ۹۹۱۱
هایاجراییمکلفندهرگونهتعهداتایجادشدهدراجرایاینآییننامهرابهسازمانووزارتاموراقتصادیو

سنواتیپیشبینیگردد.دستگاه

داراییگزارشنمایند.
ماده  -۹۹درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکتهای موضوع تبصره (  )۹۱قانون درکاربری
قانونمالیاتهایمستقیم موضوعماده() ۹۹قانونرفعموانع

اصلیپروژهازمشوقهایمالیاتیجزءهای()۹و()۷بند(ث)ماده() ۹۹۷

واصالحاتبعدیآنبرخوردارمیباشد.

تولیدرقابتپذیروارتقاینظاممالیکشور -مصوب-۹۹۱۴

ماده   -۹۷درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانهداری کل کشور ،با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرحهای
اندستگاهاجراییاختصاصمییابد.درخصوص

)اینآییننامهازمحلردیف()۷۹۷۹۷۷جدولشماره()۹قانونبههم

موضوعماده(۷
طرحهایاستانیدرآمدهایحاصلشدهبههماناستاناختصاصمییابد.

ماده  -۹۹نیروی انسانی طرح (پروژه)های در حال بهرهبرداری که وظایف آنها در چهارچوب تبصره ( )۹۱قانون به بخش خصوصی و
)قانونمدیریتخدماتکشوریوآییننامههایمربوطوهمچنینماده()۴۹قانونالحاق

تعاونیواگذارمیشودوفقسازوکارهایماده(۷۹

موادیبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت(-)۹مصوب-۹۹۰۴خواهدبود.
)صورتمیپذیرد.

ماده -۹۴فرآیندهایاجراییاعمازارجاعطرح(پروژه)وتضامیندرچهارچوبدستورالعملماده()۷۱قانونالحاق(۷
دستگاهاجراییمجازاست:

ماده-۹۹
قانوناجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم()۴۴قانوناساسی،مطابقتبصره()۹

برایطرحهاییادشدهدرگروهسهماده() ۷

-۹
هایمشارکتعمومیوخصوصیبعنوانیکیازروشهایتامینمالیبا


نامهوروش
جزء(ج)ماده()۹قانونیادشدهازظرفیتاینآیین
حفظمالکیتدولتاستفادهنماید.
هایسرمایهایبزرگراهی،راهاصلیوریلیمندرجدرپیوست()۹قانون


هایتملکدارایی
- ۷دراجرایجزء()۶تبصره()۹۱قانون،طرح
که بطور مستقل سطح دسترسی جدیدی را ایجاد می نمایند ،برای تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیازبه منظور احداث ،بهسازی،
برداریازطرح هایبزرگراهی،راهاصلیوریلیدرقالبقراردادهایمشارکتازظرفیتاینتبصره


بازسازی،تکمیل،نگهداریوبهره
استفادهنمایند.
- ۹در اجرای جزء ( )۰تبصره ( )۹۱قانون ،از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و سایر منابع خود ،هزینه مطالعات و تهیه
هایموردنیازبرایفراخوانوآموزشهایمرتبطرابرایتوسعهمشارکتتامیننماید.


گزارش
یشنهادتغییرکاربریاصلیطرح(پروژه)رابههمراهگزارشتوجیهیبهسازمانارایهنماید.

- ۴دراجرایجزء()۱تبصره()۹۱قانون،پ
نماید.درصورتتأییدسازمان،دستگاهاجراییمجوزنهادهایذیربطبرایتغییر


نظرمی

)روزپیشنهادرابررسیواعالم
سازمانظرف(۹۹
گذارودرالگویمالیطرح(پروژه)منظورمیشود .


دهسرمایه
کاربریاخذمینماید.هزینهتغییرکاربریبرعه

 - ۹متناسبباشرایطقرارداد مشارکت خریدتمامیابخشیاز محصول،پرداختمابهالتفاوتبهایتمامشده محصولبراساسالگویمالی
منضمبهقراردادمشارکتبابهایپرداختیاستفادهکنندگان،پرداختبهایسرانهمحصولطرح(پروژه)تاسقفبهایتمامشدهمحصولبرای

طرف عمومی ،پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول طرح(پروژه) براساس کیفیت و کمیت مشخص شده و پرداخت بهای ظرفیت
طرح(پروژه)وپرداختازطریقگشایشاعتباراتاسنادیساالنهوباهماهنگیسازمانتعهدنماید.
)قانون،استاندارانموظفندبابررسیطرح(پروژه)هایملیوملیاستانیشدهدارایظرفیت

ماده -۹۶دراجرایجزء()۹۷تبصره(۹۱
واگذاریدراستان،اقداماتالزمبرایتفویضاختیارواگذاریطرح(پروژه )هاییادشده،بهدستگاهاجراییتابعاستانی راانجامنمودهو

نتیجهاقداماتصورتگرفتهراهرسهماهیکباربهسازمانارسالنمایند.
بهشرحزیرمیباشد:

هاودستگاههایاجراییبرایتحققاجرایتبصره()۹۱قانوندرسال۹۹۱۱

ماده-۹۱وظایفوزارتخانه

آییننامهاجراییتبصره()۹۱مادهواحدهقانونبودجهسال۹۹۱۱کلکشور

 - ۹وزرا مکلفند ساختار متناسب با مشارکت عمومی و خصوصی را در ستاد وزارتخانه متبوع ،بدون افزایش نیروی انسانی و پستهای
مصوبایجادوراهبریواحدهایتابعهوتدویناسنادودستورالعملهایبخشیمربوطرابرعهدهبگیرند.شورایراهبریبخشیباحضور

هایقابلمشارکتوراهبریآنهاتشکیلمیشود.

وزیرمربوط،مدیرانتابعه،نمایندهسازمانونمایندهاتاقبازرگانیباهدفشناساییپروژه
هایدولتیورؤسایدستگاه اجراییاستانیکهامکانانعقادقراردادمشارکتبهتشخیص


هاومدیرانعاملشرکت

وزراء،رؤسایسازمان
هایسرمایهایقانون،نسبتبهعقدقرارداد


)اعتباراتتخصیصیافتهتملکدارایی
سازمانرادارند،مکلفندمعادلحداقلبیستدرصد(۷۷۱
مشارکتدرسال۹۹۱۱اقدامنمایند.
- ۷دستگاههای اجرایی موظفند اطالعات پروژههای در حال بهرهبرداری دارای درآمد و پروژههای نیمه تمام را برای واگذاری به روش
مشارکتعمومیوخصوصیانتشارعمومینماید.مصرفدرآمدیابکارگیریوجوهعمومیدرپروژههاییادشده،منوطبهانتشارعمومی

هایامنیتیودارایطبقهبندیحفاظتیمستثنیهستند.


است.پروژه
دستگاهاجراییمیتواندبرایتودیعمنابعمالیاینتبصرهکهبصورتاوراقمالیاسالمیبهبانکعاملارایهشدهاست،ازظرفیتجزء

-۹
()۷بند(م)تبصره() ۹قانوناستفادهنماید.بانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانبرایارایهخدماتمالیبهانواعقراردادهایمشارکتاز
قبیلگشایشاعتباراتاسنادیارزیوریالی ،تسهیالتتوسطبانک¬هاومؤسساتاعتباری غیربانکی،سازوکارهمکاریبینبانکینظیر

تسهیالتسندیکاییوتأمینمالیجایگزینانواعضمانتنامه،توثیقپروژهوقراردادمشارکت،ضوابطمربوطمتناسبباقراردادهایمشارکت

ظرفدوماهبه¬روزرسانیوابالغنماید.
عصندوقمذکور،بااصالحنظامنامهارایهتسهیالتریالیوارزیظرفسه

- ۴صندوقتوسعهملیدرچهارچوبمقرراتوپستأییدمجم
ماه ،امکان استفاده کارآمد از منابع صندوق برای ارایه تسهیالت بلندمدت ریالی و ارزی به قراردادهای مشارکتی فراهم آورده و پروژه و
قراردادمشارکتوتضامینوگواهیهایآنرابهعنوانوثیقهقابلقبولبپذیرد.

- ۹سازمانبورسواوراقبهادارشرایطوضوابطاستفادهازظرفیتهایبازارسرمایهبرایتأمینمالیقراردادهایمشارکتاعمازانتشار
اوراقمالیاسالمی،اوراقبهادارسازیدرآمدهایآتی،تأسیسصندوقپروژهراظرفسهماهتدوینوپسازتصویبشورایعالیبورس
واوراقبهادارابالغمینماید.

معاوناولرئیسجمهور-اسحاقجهانگیری


