
خصوصي -اليحه مشاركت عمومي 

فصل اول( كلیات و تعاريف

هدف (1ماده 

های اجرایی الزم و کارآمد برای بکارگیری مدیریت، منابع مالی و ظرفیت ارتقاء بسترهای قانونی، سازوکار و رویه

برای تولید و تأمین کاالها و یا خدمات با  گذاریسرمایهاجرایی بخش غیردولتی داخلی و خارجی جهت 

سازی و خصوصی در راستای کوچک -اثربخشی و کارایی مطلوب با استفاده از روشهای مشارکت عمومی 

گذاری، هدایت و لت و ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت )سیاستسازی دوچابک

 نظارت( بجای تمرکز بر تولید کاالها و یا خدمات

تعاریف (2ماده 

شود و سایر واژگان بکار رفته در قانون که در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار برده می

 ارد تابع تعاریف موجود در قوانین قبلی موضوعه است.در تعاریف وجود ند

 خصوصی -قانون: قانون مشارکت عمومی -1

 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور -2

ها ها، مؤسسات، شرکتها، سازمانگانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانه طرف عمومی: قوای سه -3

سات عمومی غیردولتی و واحدهای وابسته به آن های دولتی و وابسته به دولت، نهادها و موسو بانک

ها، مؤسسات انتفاعی و مؤسسات اعتباری دولتی و وابسته به دولت، ها و دهیارینظیر شهرداری

ها و واحدهایی که شمول قانون دار ارائه خدمات عمومی، دستگاهها و واحدهای عهدهمؤسسات، شرکت

های یر نظر مقام معظم رهبری از جمله تولیت آستانمستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ و نهادهای ز

 مقدس و نیروهای مسلح با اذن معظم له 

های مستقل تحت نظر مستقیم رییس جمهور که ها و سازمانهای مرکزی: کلیه وزارتخانهدستگاه -4

 وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند.

از داخلی، خارجی و یا ترکیبی از داخلی و طرف خصوصی: اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی اعم  -5

ای واحد )شرکت پروژه یا کنسرسیوم( قرارداد مشارکت خارجی که بصورت انفرادی یا در قالب مجموعه

 را با طرف عمومی امضا میکند. 

خصوصی: سازوکاری که در آن طرف عمومی به منظور تأمین کاالها و یا خدماتی  -مشارکت عمومی  -6

مدت یا بلندمدت استفاده  وی میباشد، از ظرفیتهای طرف خصوصی در دوره میان که در شرح وظایف

یا ارائه کاال یا خدمت و یا هر دو  سرمایه گذارینماید. در این سازوکار طرف خصوصی مسئولیت می

این وظایف را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای تأمین این کاالها و 

و تعمیر و نگهداری نیز  برداریبهرهخدمات را مانند پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، 

وه بر نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه کاالها و میتواند به عهده بگیرد. در مقابل طرف عمومی عال

 خدمات، نسبت به ارائه حمایتهای الزم از طرف خصوصی اقدام مینماید.
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قرارداد مشارکت: قراردادی است بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب این قانون منعقد  -7

نحوه »، «ولمشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محص»، «روش و موضوع مشارکت»شده و در آن 

حوه ن»و « تضامین ایفای تعهدات طرفین»، «زمانبندی»، «مسئولیتها و تعهدات طرفین»، «مالکیت

 و سایر شرایط الزم تعیین میشود.« حل و فصل اختالفات طرفین

از  برداریبهرهو در حال  برداریبهرهتمام، تکمیل شده و آماده  های جدید، نیمهپروژه: تمامی پروژه -8

های های طرف عمومی و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای و سایر پروژهیا پروژه قبیل طرحها

 در شرح وظایف قانونی طرف عمومی سرمایه گذاریپیشنهادی متقاضیان 

یی که دارای توجیه مالی برای طرف خصوصی بوده و درآمدهای ناشی از هاهپروژه خودگردان: پروژ -9

 و سود مورد نظر وی را پوشش میدهد. هاهی تکمیلی، هزینفروش محصول پروژه یا سایر درآمدها

یی که در صورت عدم حمایت طرف عمومی اعم از خرید محصول، تضمین هاهپروژه غیرخودگردان: پروژ -10

 ها دارای توجیه مالی برای طرف خصوصی نیست.حداقل تقاضا و سایر مشوق

است که با سرمایه اولیه حداقل شرکت پروژه: شرکت سهامی، شرکت تضامنی و یا کنسرسیومی  -11

 چهارم مبلغ قرارداد توسط طرف خصوصی برای انجام پروژه تأسیس میشود.یک

کنسرسیوم: به مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی اطالق میگردد که به منظور تسهیل و  -12

 گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود قراردادی، با تصریح حیطه تعهدات،

 مسئولیتها، وظایف و اختیارات هر شخص در دفاتر اسناد رسمی به ثبت میرسد.

ه پروژ سرمایه گذاریطرح اولیه تجاری پروژه: گزارشی که حسب مورد به تناسب پیچیدگی و حجم  -13

به تشخیص طرف عمومی، شامل تمام یا مواردی از مطالعات فنی، اجتماعی، اقتصادی، مالی، حقوقی 

تأمین مالی، مدل مالی، قیمت اجاره پروژه یا محصول آن، مطالعات ریسک و سازوکار  و قراردادی، نحوه

پیشنهادی برای مشارکت میباشد و توسط طرف عمومی جهت تصویب به کارگروه ارائه شده و برای 

 تهیه اسناد فراخوان استفاده میشود.

م ی مستقیهاهت و متغیر و هزینی ثابهاهبهای تمام شده واحد محصول پروژه: عبارت است از کلیه هزین -14

و غیرمستقیم فعالیتهای مورد نیاز برای تولید و ارائه محصول پروژه )اعم از تأمین مالی، مدیریت، 

ی قانونی، هاه، تعمیر و نگهداری و نوسازی، هزینبرداریبهرهمطالعات، طراحی، احداث، توسعه، تجهیز، 

عمر کامل پروژه، تقسیم بر مجموع کل محصول هزینه ریسکهای محتمل( با در نظر گرفتن چرخه 

 )کاال یا خدمت( ارائه شده توسط پروژه

فهرست کوتاه: فهرست متقاضیانی که پس از ارزیابی صالحیت توسط طرف عمومی، حائز حداقل  -15

 شرایط مورد نظر مطابق اسناد فراخوان میباشند.

 خصوصی -شورای ملی: شورای ملی راهبری مشارکت عمومی  -16

 خصوصی -: کارگروه توسعه مشارکت عمومی کارگروه -17

 خصوصی -سامانه: سامانه مشارکت عمومی  -18

اصول و مبانی (3ماده 

اصول و مبانی حاکم که برای تبیین و تفسیر این قانون مورد نظر است به شرح زیر است:

حفظ منافع عمومی -1
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و یا خدمات مورد نیاز جهت ارتقاء قرارداد مشارکت میبایست به نحوی تنظیم و پایش شود که از تأمین کاالها 

 سطح رفاه جامعه اطمینان حاصل گردد.

 فرصت برابر و ایجاد رقابت -2

به نحو مقتضی در دسترس باشد و هر متقاضی  هاهطرف عمومی باید شرایطی را فراهم نماید که اطالعات پروژ

 رف خصوصی حاضر شود.بتواند در فرآیندی رقابتی شفاف و کارآمد در مراحل انتخاب ط سرمایه گذاری

رفتار برابر -3

قواعد، الزامات و معیارها برای کل دوران مشارکت مبنای رفتار طرفین میباشد. قواعد، الزامات و معیارهای 

مذکور متناسب با شرایط پروژه به پیشنهاد دستگاه مرکزی و تأیید سازمان تعیین میشود. طرف عمومی و 

 قراردادی در جایگاه برابر قرار دارند.طرف خصوصی در چارچوبهای حقوقی و 

 گذاری شفافسیاست -4

در  ذاریسرمایه گبینی با اطمینان باال و ای انجام شود که بخش غیردولتی امکان پیشتنظیم مقررات بگونه

 محیط کسب و کار مناسب و با ثبات را داشته باشد.

تناسب در تسهیم مسئولیت و ریسک -5

های پروژه متناسب با اهداف آن به ها و ریسکی به نحوی است که مسئولیتمفاد و شرایط در اسناد قرارداد

طرفی منتقل شود که قادر به مدیریت بهتر آن باشد و بطور روشن در متن قرارداد مشخص شده و طرفین 

 قادر به انجام تعهدات مالی و غیرمالی خود میباشند.

 استفاده کارآمد از منابع مالی بخش عمومی و خصوصی -6

امکان استفاده کارآمد و بهینه توأمان از منابع مالی و اعتبارات بودجه بخش عمومی و منابع مالی بخش 

سازی منابع مالی فراهم آید. همچنین در خصوص مقرون به صرفه بودن تعهدات مالی خصوصی از طریق اهرم

 بخش عمومی اطمینان حاصل گردد.

سازی نهادی، فنی و مدیریتی ظرفیت -7

ی افزایی بین بخش عموم حداکثری از ظرفیت و توان فنی، اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی و هم گیریبهره

جویی  سازی نهادی، افزایش دانش و مهارت، ایجاد خالقیت و نوآوری، صرفه و خصوصی در راستای ظرفیت

 زایی و بهبود کمیت و کیفیت کاالها و خدمات مدنظر است. در منابع، اشتغال

ژه محورتأمین مالی پرو -8

این قانون امکان تأمین مالی پروژه محور و شرایط الزم را برای توثیق قرارداد مشارکت و تضامین آن و 

 آورد.های فعلی و آتی پروژه برای دریافت تسهیالت مالی از نهادهای مالی فراهم میدارایی

خصوصي -گذاری توسعه مشاركت عموميفصل دوم( سیاست

برداریبهرهتمام و در حال  ی جدید، نیمههاهخصوصی در پروژ -ارکت عمومی اولویت انجام مش (4ماده 
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 برداریبهرهتمام، تکمیل شده و در حال  ی نیمههاهپروژ برداریبهرهطرف عمومی موظف است برای اتمام و 

 ی جدیدی که مقرر است تمامهاهخود مشارکت با طرف خصوصی را در اولویت قرار دهد. همچنین برای پروژ

یا بخشی از منابع آن از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شوند به تشخیص سازمان، انجام پروژه را با استفاده 

خصوصی تنظیم نماید و فراخوان عمومی آن را  -از ظرفیت این قانون و با اولویت ساختار مشارکت عمومی 

پیشنهاد پروژه جدید را به همراه  انجام دهد؛ در صورت عدم وجود متقاضی پس از دو فراخوان، طرف عمومی

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 23مطالعات توجیهی در چارچوب ماده )

نماید. دستورالعمل این ماده سه ماه بعد از تصویب ( برای اخذ مجوز و تأمین اعتبار به سازمان ارسال می2)

  غ میگردد.قانون توسط سازمان تهیه و ابال

فصل سوم( ساختار و فرآيند اجرايي

خصوصی -شورای ملی راهبری مشارکت عمومی  (5ماده 

گذاری، تعیین ضوابط، مقرراتزدایی، نظارت عالیه بر حسن اجرای مقررات و توسعه مشارکت به منظور سیاست

س شورا(، وزیر امور فعال نهادهای تخصصی در فرآیند مشارکت، شورای ملی با عضویت رییس سازمان )ریی

و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع،  سرمایه گذاریاقتصادی و دارایی، رییس سازمان 

ای و های مهندسی، حرفهمعادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون ایران، رئیس شورای هماهنگی تشکل

نظر دانشگاهی یا سایر اشخاص متخصص  ران، دو نفر صاحبصنفی کشور، دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزی

با معرفی رییس سازمان، یک نفر صاحبنظر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با معرفی رییس 

 نظر از اتاق تعاون ایران با معرفی رییس اتاق تشکیل میگردد.اتاق و یک نفر صاحب

باشد و دبیر آن از بین معاونین سازمان توسط رییس شورا تعیین شده ر میدبیرخانه این شورا در سازمان مستق

 و بعنوان یکی از اعضا در جلسات شرکت مینماید.

دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب 

 شورای ملی میرسد.

وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور (6ماده 

خصوصی در سطح کشور را  -سازمان مسئولیت مدیریت و هماهنگی برای پیشبرد مشارکت عمومی  -1

 به عهده دارد و اهم وظایف آن در اجرای این قانون عبارتند از:

سازی نهادی در بخش عمومی و خصوصی و ایجاد سازوکار الزم جهت آموزش و توسعه آن ظرفیت

ا و تضامینبسترسازی و تسهیل فرآیندهای اخذ مجوزه 

ی اجرایی و پیگیری از آنهاهاههماهنگی بین دستگا 

 تهیه دستورالعملها و راهنماهای الزم برای توسعه مشارکت، تبیین قانون و پاسخگویی به استعالمات

 و ابهامات

حصول اطمینان از انضباط مالی دولت و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن 

 سامانه ایجاد و راهبری 

تشکیل و اداره دبیرخانه شورای ملی
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نفعان به اطالعات، انجام تمام و یا قسمتی رسانی، ارتقای شفافیت، دسترسی آسان ذیبه منظور اطالع -2

 -سامانه مشارکت عمومی »از فرآیند انتخاب طرف خصوصی و همچنین مدیریت فرآیند اجرایی، 

تواند با گردد. سازمان میقانون ایجاد می توسط سازمان ظرف مدت شش ماه از تصویب« خصوصی

رسانی مناقصات، پایگاه جامع معامالت بخش عمومی، ی موجود نظیر پایگاه ملی اطالعهاهارتقای پایگا

پایگاه اطالعات قراردادهای کشور و یا ایجاد سامانه جدید نسبت به انجام وظایف مقرر در این قانون 

 د.گرداندازی توسط سازمان تهیه و ابال غ میسامانه مذکور پس از راهاقدام نماید. دستورالعمل اجرایی 

سازمان موظف است پس از تصویب قانون ضمن پاسخ به سئواالت طرف عمومی و تبیین قانون،  -3

بخش غیردولتی و  سرمایه گذاریهای مربوط، مشکالت اجرایی ی اجرایی و دستورالعملهاهنامآیین

این قانون را حداکثر پس از سه سال از اجرای آن مورد بررسی و تحلیل قرار داده و آن بخش که 

 نیازمند اصالح قانون است را از طریق هیأت وزیران به مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.

 وظایف طرف عمومی  (7ماده 

ه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بندی و انتخاب پروژه، حصول اطمینان از توجی اولویت -1

پروژه و تصویب آن در مراجع ذیربط، اخذ مجوزهای الزم حسب مورد، تعیین استاندارد و کم و کیف 

محصول مورد نیاز، تهیه و یا نظارت بر تهیه طرح اولیه تجاری پروژه، انجام کلیه مراحل فراخوان و 

 طرف عمومی است. انعقاد قرارداد و پایش اجرای پروژه بر عهده

ی اجرایی ملی و استانی تابعه، واحد مشخصی عهدهدار هاهی مرکزی و دستگاهاهدر هر یک از دستگا -2

 ی مشارکت میشود.هاهراهبری و نظارت بر پروژ

ای خود را برای انجام طرف عمومی مجاز است بخشی از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه -3

 های مربوطه اختصاص دهد.کت و انجام مطالعات و تهیه گزارشمقدمات فرآیند اجرایی مشار

 خصوصی -کارگروه توسعه مشارکت عمومی (8ماده 

 کارگروه بعنوان رکن اصلی انتخاب طرف خصوصی شامل پنج نفر به قرار زیر است: الف(

 باالترین مقام اجرایی طرف عمومی یا یکی از معاونین وی بعنوان رئیس -1

 خاب باالترین مقام اجرایی طرف عمومیدبیر کارگروه به انت -2

خصوصی طرف عمومی یا یکی از مدیران مرتبط با معرفی  -مسئول واحد توسعه مشارکت عمومی  -3

 باالترین مقام اجرایی طرف عمومی

 مسئول واحد حقوقی طرف عمومی -4

 ذیحساب مربوطه طرف عمومی و در صورت نداشتن ذیحساب، باالترین مقام مالی طرف عمومی -5

جلسات کارگروه با حضور حداقل چهار عضو رسمیت دارد و تمامی اعضای حاضر در جلسه مکلف  (1 تبصره

 باشند و تصمیمات جلسات کارگروه با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.به امضای صورتجلسات می

اعضای کارگروه ، شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعداد و هاهدر بانکها، بیم (2تبصره 

 توسط باالترین مقام طرف عمومی مشخص میشود.
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به تشخیص و تصویب کارگروه و با ابال غ باالترین مقام اجرایی طرف عمومی در ادارات استانی و  (3تبصره 

خاب باشند، فرآیند انتای که دستگاه اجرایی بطور مستقل وجود نداشته و تابع طرف عمومی در مرکز میمنطقه

باشد. ای مینماید، قابل تفویض به ادارات استانی و منطقهی در چارچوبی که کارگروه مشخص میطرف خصوص

ای حداقل سه نفر و اعضای آن به تشخیص کارگروه تعیین تعداد اعضای کارگروه ادارات استانی و منطقه

 میشوند.

 اهم وظایف کارگروه عبارتند از: ب(

 انتخاب هیأت منتخب کارگروه -1

 اولیه تجاری پروژهتصویب طرح  -2

 تشکیل جلسه پیش از فراخوان جهت تصویب اسناد ارزیابی و انتخاب طرف خصوصی -3

گذاری و تأیید گزارش ارزیابی فنی و مالی طرح  تأیید گزارش ارزیابی صالحیت متقاضیان سرمایه -4

 سرمایه گذاریتجاری متقاضیان 

 تعیین طرف خصوصی منتخب اول و دوم -5

 یا تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب طرف خصوصیگیری در خصوص لغو  تصمیم -6

ی تهیه اسناد، انتشار فراخوان و هاهپیشبینی در اسناد فراخوان مبنی بر میزان و نحوه تأمین هزین -7

 تهیه طرح تجاری اولیه در صورت لزوم

 خاببررسی و پاسخ به سئوال، درخواستو یا اعتراض اشخاص در خصوص هر یک از مراحل فرآیند انت -8

 طرف خصوصی در هر پروژه

 هیأت منتخب کارگروه توسعه مشارکت (9ماده 

هیأت منتخب کارگروه متشکل از حداقل سه کارشناس که ترکیبی از اشخاص فنی، مالی و حقوقی بوده و 

 توسط کارگروه انتخاب میگردند.

ابی و ارزی سرمایه گذارین این هیأت بعنوان بازوی اجرایی کارگروه بوده و وظیفه ارزیابی صالحیت متقاضیا

را بعهده داشته و نسبت به تهیه گزارش مربوط  سرمایه گذاریشکلی، فنی و مالی طرحهای تجاری متقاضیان 

 جهت بررسی و تأیید کارگروه اقدام مینماید.

 هدستورالعمل ارزیابی صالحیت و ارزیابی شکلی، فنی و مالی تا سه ماه پس از تصویب قانون توسط سازمان تهی

 گردد.و ابال غ می

 گر مشارکت تسهیل(10ماده 

بوده و طی  سرمایه گذاریی خالقانه و ارزیابی طرحهای هاهشخص حقیقی یا حقوقی که دارای توان ارائه اید

خصوصی و تهیه طرح  -ای با طرف عمومی در فرآیندهای تعریف و پیدایش پروژه مشارکت عمومی موافقتنامه

اید. نممراحل فرآیند اجرایی تا حصول نتیجه و انتخاب طرف خصوصی شرکت می تجاری اولیه پروژه و دیگر

گردد. بینی در اسناد فراخوان، توسط طرف خصوصی پرداخت میگر ضمن پیش الزحمه تسهیل حق

 دستورالعمل این ماده ظرف مدت شش ماه توسط سازمان تهیه شده و به تأیید شورای ملی میرسد.
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 اختالف هیأت رسیدگی به(11ماده 

و طرف عمومی در مراحل انتخاب طرف خصوصی و حل اختالف  سرمایه گذاریرسیدگی به شکایات متقاضیان 

با عضویت دو « هیأت رسیدگی به اختالف»(، از طریق 26ماده  3در قراردادهای مشارکت )موضوع بند 

وه جرب با معرفی رئیس قکارشناس خبره به پیشنهاد شورای ملی و با تأیید رئیس جمهور و یک نفر قاضی م

گردد. اعضای هیأت در امور داوری از قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین قضاییه انجام می

و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مستثنی میباشند. دبیرخانه این هیأت در سازمان بوده و دستورالعمل 

 رسد.قانون توسط سازمان تهیه و به تأیید شورای ملی می اجرایی آن ظرف مدت شش ماه پس از تصویب

 فصل چهارم( روشها و قراردادهای مشاركت

 انواع روشهای مشارکت(12ماده 

روشهای مشارکت بر اساس تسهیم ریسک بین طرفین، مسئولیتها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه  -1

و انتقال  برداری بهرهساخت،  طرف خصوصی تعیین میشوند و شامل روشهای شناخته شده از جمله

(BOT ،؛ ساخت)برداری بهره( پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال ،BOLT ،؛ تجهیز و بازسازی)

(؛ ساخت، پرداخت اجاره به طرف ROLT، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال )برداری بهره

و پرداخت اجاره به طرف  برداریبهره(؛ BOO) برداری بهره(؛ ساخت، مالکیت و BLTخصوصی، انتقال )

و نگهداری  برداری بهره(؛ مدیریت ROO) برداری بهره(؛ تجهیز و بازسازی، مالکیت و OLعمومی )

(O&M ،؛ تجهیز و بازسازی)برداری بهره ( و انتقالROT ،؛ انتقال)برداریبهره ( و انتقالTOT ؛) سرمایه

(؛ بیع Joint Ventureالشرکه )سیم محصول به نسبت سهمو تق هاهمشترک براساس قاعده آورد گذاری

 ((؛ و یا سایر روشها متناسب با نوع پروژه میباشد.Buy Backمتقابل 

پروژه بر اساس مدل مالی و شرایط رقابتی و با در نظر گرفتن صرفه و  برداریبهرهسالهای اجاره و  -2

 یک سال در نظر گرفته شود. صالح طرف عمومی در قرارداد مشخص میشود و میتواند بیش از

 طرف عمومی حق سهامداری در شرکت پروژه را ندارد.  -3

 عدم تشکیل شرکت پروژه با تأیید کارگروه بالمانع است. -4

« ـه»موضوع بند  سرمایه گذاریمشارکت طرف عمومی در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای  (1تبصره 

( قانون 44جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل )( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی 1ماده )

های یاد شده به های صندوقتمام، مجاز است. انتقال دارایی های پروژه نیمهاساسی از طریق انتقال دارایی

 طرف عمومی در پایان دوره قرارداد، از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال معاف میباشد.

را بعنوان  هاهمشترک، طرف عمومی میتواند مجوزها، زمین و سایر آورد ه گذاریسرمایدر روش  (2تبصره 

 آورده منظور نماید و سهامدار شرکت پروژه باشد.

در صورتی که در طرف خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی حضور داشته باشند، نباید مجموع  (3تبصره 

حقوقی مستقل و عدم وابستگی به یکدیگر، دارای درصد تجاوز نماید و ضمن داشتن شخصیت  40سهام آنها از 

درصد  10نفع مشترک، مدیرعامل و هیأت مدیره مشترک و همچنین سهامدار یا سهامداران مشترک به میزان 
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های سراسر کشور و واحدهای تابعه آنها از این محدودیت مستثنی ها و دهیارییا بیشتر نباشند. شهرداری

 درصد سهام را به خود اختصاص دهند. 100هستند و میتوانند تا 

طرف عمومی میتواند در صورت اعالم فراخوان عمومی و عدم وجود متقاضی بخش خصوصی یا  (4تبصره 

( این ماده در قرارداد 3تعاونی، از نهادهای عمومی غیردولتی بعنوان طرف خصوصی بدون محدودیت تبصره )

 مشارکت استفاده نماید.

 قرارداد مشارکتچارچوب  (13ماده 

 در قرارداد مشارکت حداقل باید موارد زیر به روشنی مشخص شده باشد:

 تعیین دوره اعتبار قرارداد مشارکت و چگونگی تمدید آن -

 تعهدات، مسئولیتها و وظایف طرفین -

 میزان، انواع و شرایط تضامین مورد نیاز طرفین -

 در انجام دادن تعهدات قراردادیتعیین نحوه جبران خسارت ناشی از قصور هر یک از طرفین  -

 تعیین شرایط فسخ قرارداد -

 واگذاری حق انتفاع پروژه به غیر، و جایگزینی طرفین قرارداد مشارکت -

تعیین شرایط تجدید نظر )بهبود و یا به روز رسانی( در شرایط و مدل مالی قرارداد، چگونگی  -

 تجدید نظر و تعیین مراجع تصویب آن

 در چارچوب مفاد فصل دهم این قانونتعیین نحوه حل اختالف  -

تعیین نحوه پایش قرارداد برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تأمین  -

 سطح مورد توافق از کمیت و کیفیت محصول )کاال و خدمت( در طول دوره مشارکت

 نحوه انتقال مالکیت دائمی یا مدتدار -

 ه بین طرفینهای پروژانواع و نحوه تسهیم ریسک -

 نحوه پیشبینی هزینه و درآمدها و شاخصهای مالی )مدل مالی( -

 استفاده از اشخاص صاحب صالحیت به تشخیص طرف عمومی برای اجرای مفاد قرارداد -

 فصل پنجم( انتخاب طرف خصوصي

 فرآیند انتخاب طرف خصوصی (14ماده 

أت منتخب کارگروه و همچنین سطوح فرآیند اجرایی انتخاب طرف خصوصی و تشریح وظایف کارگروه و هی

و با امکان حضور  سرمایه گذاریدر قراردادهای مشارکت، متناسب با شرایط قراردادهای  سرمایه گذاری

، بر اساس آییننامهای است که ظرف شش ماه توسط سازمان تهیه شده و سرمایه گذاریحداکثری متقاضیان 

 میرسد.پس از تأیید شورای ملی به تصویب هیأت وزیران 

 پروژه برداریبهرهفصل ششم( تأمین مالي دوره احداث و 

 تامین مالی دوره احداث (15ماده 
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در دوره احداث پروژه، تأمین مالی پروژه بعهده طرف خصوصی است و طرف عمومی تمهیدات الزم را جهت 

مک به طرف خصوصی تسهیل و تسریع در فرآیندهای اجرایی تأمین مالی اعم از اخذ مجوزهای مورد نیاز و ک

جهت اخذ تسهیالت و توثیق قرارداد مشارکت و تضامین آن برای دریافت تسهیالت و حسب مورد تأمین زمین، 

های بالعوض از محل منابع داخلی طرف عمومی پرداخت خرید محصول پروژه بعمل میآورد. اعطای کمکپیش

 بالمانع است.

 سرمایه گذاریصندوق توسعه و ضمانت (16ماده 

هایی که طرف عمومی مطابق فصل هفتم قانون ه منظور تجهیز منابع پایدار و ایجاد پشتوانه مالی و ضمانتب

 10با سرمایه اولیه از محل  سرمایه گذاریدر اختیار طرف خصوصی قرار میدهد، صندوق توسعه و ضمانت 

درصد از سرجمع اعتبارات  20درصد منابع ورودی سالیانه صندوق توسعه ملی بصورت ارزی و ریالی، معادل 

ای در پیوست شماره یک قانون بودجه سنواتی در هر سال بصورت اوراق های سرمایهطرحهای تملک دارایی

یص دولت ایجاد میشود. وظایف و مصارف این صندوق ارائه بهادار و سایر منابع مالی قابل استفاده به تشخ

 خدمات مالی و بیمهای در قراردادهای مشارکت که اهم آن عبارتند از:

 اعطای تسهیالت -

 تقبل پرداخت قسمتی از سود تسهیالت -

 پرداخت سود و کارمزدهای متعلقه اوراق بدهی منتشر شده -

 ارز و تغییر مقرراتارائه تضامین برای پوشش ریسکهای مربوط به نرخ  -

 جبران خسارات ناشی از قصور طرف عمومی در شرایط فسخ قرارداد -

 سرمایه گذاریارائه پوششهای بیمهای  -

معتبر به نفع طرف خصوصی که حسب قرارداد مشارکت بر عهده طرف  هاینامهضمانتارائه  -

 عمومی است

رصد تسهیالت دریافتی طرف ارائه وجه الضمان )پشتیبان وثیقه( تعهدات شرکت پروژه تا ده د -

 خصوصی 

از خطوط اعتباری، فاینانس و سایر تسهیالت ارزی مؤسسات مالی توسعهای و بانکهای  گیری بهره -

 بینالمللی

یی که در اولویت دستگاه مرکزی قرار دارند و به تأیید سازمان رسیده هاهخدمات این صندوق صرفاً برای پروژ

در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبهای نخواهد  باشند، قابل استفاده است. صندوق

داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران و اداره آن بر اساس مصوبات 

مجمع عمومی صندوق است. اساسنامه این صندوق بعنوان نهاد عمومی غیردولتی، ظرف مدت شش ماه توسط 

ارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و پس از تأیید شورای ملی به تصویب هیأت وزیران میرسد. سازمان و وز

 صد درصد درآمد صندوق از مالیات معاف است.

 توسعه ملی استفاده از ظرفیت بازار پول و صندوق(17ماده 

به  مالی بانک مرکزی مکلف است شرایط و ضوابطی را متناسب با اصول قانون برای ارائه خدمات -1

انواع قراردادهای مشارکت، را ظرف شش ماه از زمان ابال غ قانون، به تصویب شورای پول و اعتبار 
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رسانده و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابال غ نماید. خدمات مالی از قبیل اعطای 

های سینانتسهیالت از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی داخلی، اعطای تسهیالت بانکها و فا

خارجی، توثیق قرارداد مشارکت و تضامین آن جهت اخذ تسهیالت، گشایش اعتبارت اسنادی 

 ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه

برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای مشارکت، بانکها مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل  -2

منعقد شده با طرف عمومی را به  خرید تضمینی کاالها و خدمات تولید شده بخش غیردولتی

 عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیالت بانکی به طرف خصوصی بپذیرند. 

در قراردادهای مشارکتی که برای تأمین مالی آن از منابع صندوق توسعه ملی استفاده میشود،  -3

نماید و قرارداد سال اعطا  20صندوق توسعه ملی مکلف است تسهیالت ارزی و ریالی بلندمدت تا 

 مشارکت و تضامین آن را بعنوان وثیقه مورد پذیرش قرار دهد.

 استفاده از ظرفیت بازار سرمایه(18ماده 

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شرایط و ضوابطی را متناسب با اصول قانون برای استفاده از 

کت اعم از انتشار اوراق بدهی بلندمدت، اوراق های بازار سرمایه برای تأمین مالی قراردادهای مشارظرفیت

بهادارسازی درآمدهای آتی، ایجاد شرکتهای تأمین سرمایه تخصصی، تأسیس صندوق پروژه و ورود سهام 

شرکت پروژه در بازار سرمایه و استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه برای انتشار اوراق بهادار را ظرف 

 انون، به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برساند.شش ماه از زمان ابال غ ق

 برداریبهرهنحوه تامین مالی پروژه در دوره  (19ماده 

منشأ اصلی کسب درآمد در قراردادهای مشارکت عبارت است از عوارض، تعرفه، فروش محصول و یا سایر 

ای تکمیلی از تأسیسات جانبی اقتصادی پردازند و یا درآمدهکنندگان از محصول پروژه میوجوهی که استفاده

پذیری مالی پروژه حسب مورد ی غیرخودگردان در راستای توجیههاهپروژه. طرف عمومی میتواند در پروژ

التفاوت بهای تمام شده محصول بر اساس مدل نسبت به خرید تمام یا بخشی از محصول پروژه، پرداخت مابه

صول ای محکنندگان )تعرفه مصوب(، پرداخت سرانهپرداختی استفاده مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای

پروژه تا سقف بهای تمام شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن پروژه بر اساس 

های کیفیت و کمیت مشخص شده و پرداخت بهای ظرفیت پروژه به طرف خصوصی پیشبینی نماید. پرداخت

 ی سنواتی است. به منظور تعیینهاهگفته، مستلزم پیشبینی اعتبارات الزم در بودجپیشمرتبط با موارد 

التفاوت و میزان و نرخ واحد خرید محصول پروژه، طرف عمومی بهای تمام شده محصول مورد نظر در مابه

ی طرف شرایطی که توسط طرف عمومی ارائه شود را محاسبه نموده و با بهای تمام شده بر اساس مدل مال

 خصوصی مقایسه مینماید.

پرداخت بهای ظرفیت پروژه منوط به شرایطی است که خارج از قصور طرف خصوصی به تشخیص  (1تبصره 

کارگروه، امکان فروش محصول و یا تقاضا برای تمام یا بخشی از محصول مورد توافق در قرارداد مشارکت 

زان یتوسط طرف خصوصی وجود نداشته باشد. در این شرایط طرف عمومی مبلغی را بدون در نظر گرفتن م

واقعی تولید محصول پروژه در هر دوره پرداخت، محاسبه و به طرف خصوصی پرداخت میکند، به نحوی که 

 پروژه را بنماید. برداریبهرهاولیه، نگهداری و  سرمایه گذاریی ثابت شامل هاهکفایت هزین
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ول پروژه توسط هر در صورتی که در زمان اجرای قرارداد مشارکت، قیمت تکلیفی برای بهای محص (2تبصره 

نهاد و یا شورا تعیین گردد، طرف عمومی موظف است مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای 

 مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را پرداخت نماید.

 منابع مالی برای پرداخت تعهدات طرف عمومی (20ماده 

اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی برای پرداخت تعهدات  منابع مالی پایدار و مطمئن از طریق ایجاد ردیف

مالی طرف عمومی با پیشنهاد وی و تأیید سازمان در نظر گرفته میشود. منابع ردیفهای مذکور از محل منابع 

بودجه عمومی، ظرفیتهای قانونی قابل وصول طرف عمومی، جابجایی ردیفهای بودجه طرف عمومی ، بخشی 

 طرف عمومی و سایر ظرفیتهای قانونی تأمین میگردد. از درآمدهای اختصاصی

 فصل هفتم( ريسکها و تضامین 

 چارچوب تضامین (21ماده 

به منظور اطمینان از ایفای تعهدات طرفین، دو طرف تضامین معتبری را در اختیار یکدیگر قرار میدهند. 

امینی که حسب مورد توسط بانکها، میزان، انواع و شرایط این تضامین و همچنین تعهدات، گواهیها و یا تض

، سازمان، دستگاه سرمایه گذاریوزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای اقتصاد، صندوق توسعه و ضمانت 

مرکزی، طرف عمومی یا سایر مراجع ذیصالح صادر میگردد، در چارچوب آییننامهایست که ظرف مدت شش 

 ویب هیأت وزیران میرسد.ماه به پیشنهاد سازمان و تأیید شورای ملی به تص

 تقدم تعهدات مشارکت برای طرف عمومی (22ماده 

تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی وی بوده و از محل 

اعتبارات و ردیفهای مصوب مربوط در قوانین بودجه ساالنه تأمین و از طریق روشهای متداول از قبیل گشایش 

ی تعهدات خود را در موعد مقرر اعتبار اسنادی مطابق برنامه زمانی پرداخت میگردد. در صورتی که طرف عموم

نسبت به پرداخت تعهدات در وجه طرف خصوصی اقدام  سرمایه گذاریایفا نکند، صندوق توسعه و ضمانت 

ی عمرانی دولت هاهنموده و سازمان مکلف است معادل مبلغ پرداخت شده به اضافه سود معادل شاخص هزین

طرف عمومی کسر نموده و به منابع ورودی صندوق در را در بودجه سال آینده از سرجمع بودجه مربوط به 

 آن سال اضافه نماید.

 خارجی سرمایه گذاریتضمین  (23ماده 

قانون تشویق و حمایت  6خارجی، موضوع ماده  سرمایه گذاریخارجی که مجوز  سرمایه گذاریمتقاضی 

بعنوان طرف خصوصی  خصوصی -ی مشارکت عمومیهاهخارجی را دارا میباشند و در پروژ سرمایه گذاری

کمکهای اقتصادی و فنی ایران، از خدمات  سرمایه گذاریانتخاب شده است، میتوانند با هماهنگی سازمان 

( و سایر MIGAچندجانبه بانک جهانی ) سرمایه گذاریتضمین و پوشش ریسکهای غیرتجاری موسسه تضمین 

اعتبار  و سرمایه گذاریکت اسالمی بیمه چندجانبه از جمله شر سرمایه گذاریموسسات بین المللی تضمین 

 ی مزبور، بهرهمند شوند.هاه(، طبق شرایط، ضوابط موسسICIECصادراتی بانک توسعه اسالمی )

 خارجی سرمایه گذاریقانون تشویق و حمایت  (24ماده 
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وردار سرمایهگذاران خارجی همانند سرمایهگذاران داخلی از تمامی مزایای تضامین و حمایتهای قانون برخ

قانون تشویق و حمایت »خواهند بود. سرمایهگذاران خارجی که عالقمند به استفاده از مزایا و حمایتهای 

خارجی  سرمایه گذاریو اصالحات بعدی آن هستند، الزم است مجوز « 1381خارجی مصوب  سرمایه گذاری

و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اخذ  سرمایه گذاریرا پس از انجام تفاهمات اولیه با طرف عمومی، از سازمان 

را با اولویت انجام  سرمایه گذاریرا رسیدگی و صدور مجوز  هاهنمایند و این سازمان درخواست اینگونه پروژ

 دهد.

 مؤسسات اعتبارسنجی غیردولتی (25ماده 

بارسنجی اعتدولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که مؤسسات اعتبارسنجی غیردولتی، با هدف رتبهبندی و 

، تشکیل گردد. آییننامه اجرایی این ماده سرمایه گذاریو توان مالی متقاضیان  هاههای عمومی، پروژطرف

 ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.

 فصل هشتم( حل اختالف 

 فرآیند حل اختالف (26ماده 

 بین طرفین در قراردادهای مشارکت به ترتیب زیر انجام میشود:رفع اختالف 

 از طریق مذاکره طرفین -1

 ارجاع به کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین -2

( 139حل و فصل اختالفات از طریق داوری توسط هیأت رسیدگی به اختالف با رعایت اصل ) -3

 قانون اساسی و سایر مقررات موضوعه

فصل اختالف محدود به موضوع اختالف است و موجب توقف پروژه یا نفی  در هر صورت، حل و( 1تبصره 

 سایر تعهدات قراردادی نمیشود.

در صورت عدم پیشبینی در قرارداد مشارکت و با توافق طرفین در حین یا بعد از قرارداد، طرفین  (2تبصره 

 الذکر را برای رسیدگی به اختالفات انتخاب نمایند.میتوانند مراجع فوق

خارجی که بین دولت ایران و دولت متبوع سرمایهگذار موافقتنامه دوجانبه  سرمایه گذاریدر موارد  (3بصره ت

 وجود دارد، حل و فصل دعاوی با روش مورد توافق در موافقتنامه صورت میپذیرد.  سرمایه گذاری

 تشکیل دادگاه تخصصی(27ماده 

ه حجم مسائل حقوقی و اختالفات موضوع این قانون، قوه قضائیه موظف است در هر حوزه قضائی با توجه ب

و در صورت لزوم دادسراها، با رعایت صالحیتهای قانونی برای رسیدگی اختصاص  هاهشعبه یا شعبی در در دادگا

ی مصوب هاهدهد. رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون خارج از نوبت میباشد. قضات این شعب باید دور

 انده باشند. آموزشهای تخصصی را گذر

ی آموزشی تخصصی به موجب آییننامهای است هاهو همچنین دور هاهشرایط قضات دادسراها و دادگا تبصره(

 که ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
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 فصل نهم( مقررات عمومی

 بیمه قرارداد مشارکت(28ماده 

قانون تأمین اجتماعی نبوده و بهجای پرداخت درصد مشخصی از مبلغ  38مشارکت مشمول ماده  قراردادهای

قرارداد بصورت علیالرأس به سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه صرفاً بر اساس فهرست افراد بیمه 

 شده میباشد. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

 مالیات قرارداد مشارکت(29ماده 

به مدت پنج سال و  برداریبهرهدرآمد ابرازی ناشی از قرارداد مشارکت برای طرف خصوصی از تاریخ شروع -1

در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشند. همچنین به منظور تشویق 

ر د سرمایه گذاریبا قراردادهای مشارکتی عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر،  سرمایه گذاری

 مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد: 

 در مناطق کمتر توسعه یافته، مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این

ه تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر ماد

( قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه 10۵محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده )

 و دریافت میشود.

دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر  در سایر مناطق، پنجاه درصد مالیات سالهای بعد از

( قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و دریافت میشود. 10۵و پنجاه درصد باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده )

این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مییابد 

( قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و 10۵ز آن، صد درصد مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده )و بعد ا

 دریافت میشود.

طرف خصوصی که آورده نقدی برای تأمین مالی قرارداد مشارکت فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد  -2

 بر درآمد معاف میشوند. انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات

 کلیه پرداختهای طرف عمومی به طرف خصوصی، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است. -3

 مشوقها (30ماده 

های زیر را به طرف خصوصی یا شرکت در راستای تسهیل و تسریع، طرف عمومی میتواند مجوزها و مشوق

ورتی برای طرف عمومی تعهدآور است که در مفاد قرارداد مشارکت ها تنها در صپروژه ارائه نماید. این مشوق

 پیشبینی شده و سازوکار آن مشخص باشد.

 حمایت از صادرات محصول -1

 پوشش ریسک نرخ ارز حسب مورد -2

 تعدیل نرخ خرید محصول براساس شاخصهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -3

 توسط طرف خصوصی امکان فروش گواهی ظرفیت تولید در بازارهای مالی  -4
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ایجاد کاربریهای چندگانه و تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی پروژه مجاز است.  -5

در صورت از بین رفتن توجیه فنی و اقتصادی پروژه با کاربری مصوب، و ضرورت تغییر کاربری 

 کاربری با با رعایت سایر مقررات موضوعه، مجوز تغییر سرمایه گذاریجهت ایجاد جذابیت برای 

 درخواست طرف عمومی  و تأیید سازمان امکانپذیر است.

ی دیربازده و هاهطرف عمومی میتواند با همکاری دستگاه مرکزی ذیربط برای جذاب نمودن پروژ -6

ی خود و واحدهای تابعه دستگاه مرکزی را هاهگذاران با توان مالی مناسب، پروژورود سرمایه

. گذاران در نظر بگیردبرای ارائه به سرمایه سرمایه گذاریه بصورت ترکیبی در قالب یک بست

 را تعیین مینماید. سرمایه گذاریی هاهدستگاه مرکزی فرآیند اجرایی این قبیل بست

در صورتی که مشوقهای دیگری متناسب با نیاز پروژه برای تسهیل مشارکت طرف خصوصی  -7

االترین مقام اجرایی دستگاه مرکزی در ضروری باشد، با پیشنهاد طرف عمومی و تأیید آن در ب

 چارچوب قوانین و مقررات مربوطه قابل استفاده است.

 تنظیم مقررات بخشی(31ماده 

یت ، نحوه نظارت بر کیفسرمایه گذاریبا توجه به تفاوت روشهای مشارکت، الزامات مختلف ارزیابی متقاضیان 

ی هاالتفاوت عمال مشوقهای مختلف و نحوه بازپرداخت مابهو ارزیابی خروجیها و ساختار اجرایی آنها، طراحی و ا

ی بخشی، به تفکیک دستورالعمل مشارکت توسط دستگاه مرکزی با هاهقیمت توسط دولت در هر یک از حوز

همکاری سازمان ظرف مدت شش ماه از تصویب قانون تهیه شده و به تأیید شورای ملی و تصویب هیأت 

 وزیران میرسد.

 هار بدهیتهات(32ماده 

کنندگان مالی و یا سایر اشخاص  آالت و تجهیزات و تأمینکنندگان ماشین چنانچه پیمانکاران، مشاوران، تأمین

حقیقی یا حقوقی که دارای مطالبات تأیید شده از پروژه باشند و بر اساس طرح اولیه تجاری، پروژه مذکور 

بصورت خودگردان قابلیت مشارکت با طرف خصوصی را داشته باشد، طرف عمومی میتواند برای همان پروژه 

اولیه در مدل  سرمایه گذاریده، و مطالبات وی را بعنوان شخص مزبور را بعنوان طرف خصوصی انتخاب نمو

 مالی منظور نماید.

 بیمه مسئولیت طرف عمومی(33ماده 

دولت موظف است تمامی مسئولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از 

رف عمومی در مشارکت عمومی جرم و هر محکومیت قابل تقویم به جزای نقدی کلیه مسئوالن و مجریان ط

خصوصی را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت  -

و  هاهانفرادی، به هزینه خود نزد یک یا چند شرکت از شرکتهای بیمه به نحوی بیمه نماید که کلیه هزین

ک از عناوین مذکور ملزم به پرداخت آن میشوند، خساراتی را که هر یک از مسئوالن و مجریان تحت هر ی

توسط بیمهگر پرداخت شود. آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با 

 همکاری سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

 انتقال مالکیت (34ماده 
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ر اختیار طرف خصوصی باقی میماند، طرف خصوصی یی که مالکیت آن بصورت دائمی دهاهدر پروژ -1

بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر کاربری را خارج از چارچوب قرارداد ندارد و یا در صورتی که پروژه 

بر اساس شرایط تفاهم شده در قرارداد مشارکت اجرا نشود، پروژه به طرف عمومی اعاده میشود. 

ایط را در زمان ارائه سند قطعی به نام طرف خصوصی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور این شر

 منظور مینماید و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظف به رعایت این شرایط میباشند.

یی که طبق قرارداد، انتقال پروژه به طرف عمومی صورت میپذیرد، پروژه در زمان هاهدر پروژ -2

منتقل گردد. طرف خصوصی مکلف است  انتقال باید با کیفیت مناسب و به شکل قابل انتفاع

پروژه را پس از نوسازی و رفع هر گونه عیوب احتمالی بگونهای به طرف عمومی انتقال دهد که 

حداقل به مدت معینی که در قرارداد مشارکت مشخص میشود، تحت تضمین و در شرایط مطلوب 

ن انتقال باید متناسب با اجرای قرار گیرد. تغییرات فناوری و اثرات آن در زما برداری بهرهمورد 

 پروژه و در راستای این بند باشد.

 درآمد طرف عمومی از قرارداد مشارکت(35ماده 

کلیه درآمدهای طرف عمومی ناشی از قراردادهای مشارکت، پس از واریز به خزانهداری کل، به صندوق توسعه 

ق و بر اساس اساسنامه آن ظرف مدت منتقل شده و به منظور تحقق اهداف صندو سرمایه گذاریو ضمانت 

ی مرتبط با همان طرف عمومی اختصاص مییابد و درآمدهای مربوط به طرف هاهسه ماه از واریز، در پروژ

 خصوصی از این موضوع مستثنی است.

 ها بعنوان طرف عمومی از شمول این ماده مستثنی هستند.آستانها و شهرداریا تبصره(

 روشهای حسابداری و حسابرسی ویژهاستانداردها و  (36ماده 

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از زمان ابال غ این قانون، استانداردها و روشهای 

حسابداری و حسابرسی ویژهای را برای عملیات حسابداری و حسابرسی قرارداد مشارکت و شرکت پروژه تعیین 

 و جهت اجرا ابال غ نماید.

 های مورد نیازو دستورالعمل هاهنامواد قانون و آییننسخ م(37ماده 

از تاریخ تصویب و الزم االجرا شدن این قانون، مادامی که اصالح مواد و مقررات این قانون صریحاً  -1

 و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر در قوانین بعدی نسخ و یا قید نشود، معتبر خواهد بود.

و  هاهنامخصوصی، در این قانون و آیین -زم در مشارکت عمومی تمامی قوانین و مقررات ال -2

های آن تصریح شده است. در زمان عقد قرارداد مشارکت، قوانین و مقررات وقت نافذ دستورالعمل

 است.

های مورد نیاز را برای اجرای قانون ی اجرایی و دستورالعملهاهنامسازمان موظف است سایر آیین -3

 تهیه و جهت تصویب به مراجع ذیربط ارائه نماید.با رعایت اصول آن 

  (38ماده 

 تبصره در تاریخ ؟؟/؟؟/؟؟؟؟ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. 14ماده و  38این قانون با 
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