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سهم صندوق توسعه ملی از  الف 1

 .ارزش فروش نفت و ..

 

شود. بانک تعیین می (%20سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت )نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز( بیست درصد)

( 5/14)مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد

( شرکت ملی گاز 5/14رصد)لت( و سهم چهارده و نیم دشرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی)معاف از تقسیم سود سهام دو

( موضوع ردیف درآمدی %3ایران از محل خالص صادرات گاز )معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر( و همچنین سهم سه درصد)

 .شودمی صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه( این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به5جدول شماره) 210109

سقف منابع صندوق از سهم  ب 1

 ..فوق .

( این 5جدول شماره) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، )نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز( مندرج در ردیف

و منابع مربوط به سه ( ریال 1.370.362.000.000.000قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصدو شصت و دو میلیارد )

(ریال تعیین 55.020.000.000.000( این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد )5جدول شماره) 210109( مندرج در ردیف%3درصد)

 .شودمی

مصارف واگذاریهای  الف 2

 دولتی 

های کلی اصل چهل و بند)د( سیاست (2موضوع جزء) واگذاری بنگاههای دولتی، مصارف مربوط به 1398شود در سال به دولت اجازه داده می  -1

 .( این قانون پرداخت نماید13را از طریق جدول شماره ) 1/3/1384( قانون اساسی مصوب 44)چهارم

های متعلق به دولت و بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی -2

( قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای 83دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم ) شرکتهایمؤسسات و 

 .است قانون قابل پرداخت( این 18از طریق جدول شماره ) 25/3/1387( قانون اساسی مصوب 44وچهارم )های کلی اصل چهلسیاست

تسهیالت مالی خارجی  الف 3

 )فاینانس(

قبل، معادل مانده سـهمیه سـال سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( برای طرحها عالوه بر باقی 1398در سال  -الف

در مواردی که استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( با مجوز قانونی منوط به  شود.تعیین می ( دالر30.000.000.000ریـالی سی میلیارد )

های تسهیالت مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه تضمین

لی های کنامهبه نمایندگی از طرف دولت ضمانتمجاز است پس از تصویب هیأت وزیران  وزیر امور اقتصادی و داراییباشد، المللی ای بینتوسعه

و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام  ماه صادرو یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک

با سپردن بنیان نیز و شرکتهای دانش طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی.ربط تفویض نمایدمسؤول ذی
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توانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحهای مذکور از محل ه بانکهای عامل میهای الزم بتضمین

 عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد

 :تسهیالت ارزی به موارد زیر اقدام کننداز محل منابع در اختیار نسبت به اعطای  1398شود در سال به بانکهای عامل اجازه داده می -الف اعطای تسهیالت ارزی  الف   4

مشترک و  ای باالدستی نفت و گاز با اولویت میادینگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهسرمایه -1

خایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذجمع

 .گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

( بخش خصوصی و تعاونی %51درصدی)و یک ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه های توسعهای و زیربنایی سازمانطرحهای توسعه -2

 ایهای منطقهیافته براساس مزیتبا اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه

مالی مجوز انتشار اوراق  الف 5

 اسالمی ریالی 

 :با رعایت قوانین و مقررات 1398شود در سال اجازه داده می

( ریال اوراق مالی اسالمی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، 45.000.000.000.000شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد )

 .رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنندتصویب شورای اقتصاد میو زیست محیطی خود که به اقتصادی، مالی

اوراق مالی  محل هزینه ب 5

 اسالمی 

منابع واریزی به ( این قانون واریز کند. 5جدول شماره ) 310108ارزی( منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره  -دولت اوراق مالی اسالمی )ریالی

های ، اعتبارات طرحهای تملک دارایی(1تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره )ای نیمههای سرمایهطرحهای تملک دارایی

یابد ن قانون اختصاص میای خاتمه یافته ایهای سرمایههای متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرحهای تملک داراییای استانی و ردیفسرمایه

( این 9های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره )تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه

 .باشدبینی و قابل پرداخت میقانون پیش

 باشد( ریال می290.000.000.000.000هزار میلیارد )ال مبلغ دویست و نود سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان س

حساب/ نرفته طرحهای بندهای )الف( و )ب( این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیاوراق فروش  اوراق فروش نرفته ج 5

کنندگان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور )اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینربط و سازمان مدیر امور مالی ذی

 .ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها( استهای طرحها و پروژهتجهیزات و همچنین سایر هزینه
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اوراق مشارکت مجوز انتشار  د 5

 شهرداری ها وصکوک برای 

 

هزار میلیارد  هشتاد های کشور( تا سقف ها و دهیاریهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور )سازمان امور شهرداریهای کشور و سازمانشهرداری

ها منتشر کنند. حداقل ن شهرداریسود آن توسط هما(ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و 80.000.000.000.000)

یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این ( از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می%60)درصدشصت

ها است و تضمین ( شهرداری%50)درصدجاه( دولت و پن%50)درصداوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه

نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید اوراق فروش .باشد( سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می%50)درصدپنجاه

 .باشدشهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می

5 
 

  هـ

 اسناد خزانه اسالمی

 سالسررسید تا سه( این قانون را با حفظ قدرت خرید و با 5جدول شماره ) 310103اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدی دولت،

ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین  (130.000.000.000.000سقف یکصد و سی هزار میلیارد )را صادر و به طلبکاران تا 

( 8ت از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول)داری کل کشور موظف اسشود و خزانهبینی میهای سنواتی کل کشور پیشبودجه

های صادره اساس ابالغ اعتبار و تخصیصراین قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. این اسناد برای تادیه طلب طلبکاران بوده و صرفاً ب

 .شودای مندرج در این قانون صادر میهای سرمایهای و تملک داراییتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه

 

 

5 

 

 

 

 
 

 

 

 و

 

 

 

 اوراق تسویه خزانه 

و موسسات عمومی غیر دولتی )شهرداری  حقیقی و حقوقی )تعاونی و خصوصیدولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص -1

،مشروط به پرداخت بیست ت قطعی معوق دولت از اشخاص مزبورایجاد شده، با مطالبا 1397( که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ها(

( 5جدول شماره ) 310106ریال )موضوع ردیف درآمدی ( 50.000.000.000.000) هزار میلیاردپنجاه تا مبلغ بدهیها بصورت نقدی   %25و پنج درصد 

( 2) ماده( پ)بند اجرای در که الذکرفوق اشخاص از دولت قطعی مطالبات. کند تسویه خرجی -جمعی صورتبه 9شماره جدول  530000-48و ردیف 

 اشخاص مطالبات  و مذکور شرکتهای به دولت بدهی با شده منتقل دولتی شرکتهای به کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون

ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات های سرمایهاز دولت بابت طرحهای تملک دارایییقی و حقوقی )تعاونی و خصوصی( حق

 .وسیله این اسناد قابل تسویه استغیربانکی به دولت بهاعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری 

شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی )خصوصی و تعاونی(، نهادهای عمومی غیردولتی، به دولت اجازه داده می-2

 با است شده ایجاد 1396 سال پایان تا مربوط مقررات و قوانین چوبچهار در که تکالیفی بابت  های مقدسهها و آستانشرکتهای دولتی، بانکها، اتحادیه

های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که ه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهییادشد اشخاص بدهی
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( قانون بودجه سال 5( بند )و( تبصره )1ن ظرفیت استفاده نشده جزء )ایجاد شده، تا میزا 1396درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 

 .خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید -کشور به صورت جمعیکل 1397

(ریال اسناد خزانه 100.000.000.000.000میلیارد )کشور، تا مبلغ یکصد هزار داری کلهای خزانهمنظور استمرار جریان پرداختدولت به اسناد خزانه اسالمی  ز 5

های ابالغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور )با اولویت اسالمی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص

باشد. انتقال کشور میداری کلهای خزانهاعتبارات استانی( موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت

 .تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است

(ریال اوراق 50.000.000.000.000تـا معــادل پنجاه هزارمیلیارد ) 1398دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال  اوراق بهادار اسالمی  ح 5

 .شودبینی میهای سنواتی کل کشور پیشهای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجهمنتشر نماید. اصل و سود و هزینهمالی اسالمی ریالی 

مالی اوراق مجوز انتشار  ط 5

اسالمی طرحهای زیر 

وزارتخانه نفت –بنائی 

 ،صمت و...

ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت سرمایه منظوربه

ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسالمی )ریالی یا ارزی( در سقف سی و پنج هزار میلیارد های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذیوزارتخانه

اق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین )برای طرحهای (ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اور35.000.000.000.000)

 ..نمایندوزارت نفت( و عایدات طرح )برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت( تضمین 

 

مجوز انتشار اوراق مالی  ی 5

 اسالمی  ارزی وزارت نفت

ریالی سررسیدشده، تسهیالت بانکی و  -اصل و سود اوراق ارزی ربط برای بازپرداختوزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی

تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای باالدستی نفت و گاز تا 

وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور ب هیأت(دالر اوراق مالی اسالمی)ریالی یا ارزی( با تصوی3.000.000.000سقف معادل سه میلیارد )

نرفته این بند با تأیید سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. اوراق فروشموظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج

 .شدباها میوزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران / طلبکاران طرح
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 ک 5

 

نظارت بر تبعات انتشار  

 اوراق مالی اسالمی 

ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهبه-1

واهند کرد. نرخ های سود ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خوزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 .شوداسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین می

 .ر مستثنی استاوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای )و(، )ز( و )ح( این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکو-2

 .باشد( این بند می1شود نیز مشمول جزء )انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر مینحوه صدور -3

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است -4

 نمی شود.و اسناد تبصره مشمول مالیات راق او عدم شمول مالیات  ل  5

اقدام بانک مرکزی برای  م 5

 مدیریت اوراق مالی اسالمی

وش به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فر -م 

 .دهدها و یا اعطای خط اعتباری را انجام میاضافه برداشت بانکاوراق مالی اسالمی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای 

ساالنه  1398و اصالحات بعدی آن در سال  4/12/1366های مستقیم مصوب ( قانون مالیات84سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده) -الف سقف معافیت مالیاتی  الف 6

. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای شود( ریال تعیین می330.000.000)سیصد و سی میلیون مبلغ 

ای از ( قانون اصالح پاره5های مستقیم و اصالحات بعدی آن و با رعایت ماده )( قانون مالیات86( ماده )2( و )1های )العاده ) به استثنای تبصرهفوق

برابر آن مشمول یک و نیم مازاد بر مبلغ مذکور تا و کارانه با اصالحات و الحاقات بعدی(  16/12/1368مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 

 تا  برابر نیم دو مازاد به نسبت و .(است.%15یک  و نیم برابرآن مشمول مالیات ساالنه پانزده درصد )( و نسبت به مازاد %10مالیات ساالنه ده درصد)

( و نسبت به مازاد %25و نسبت به مازاد چهار تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد )(%20) درصد بیست ساالنه مالیات مشمول آن چهاربرابر

 و دویست مبلغ ساالنه مستقیم هایمالیات قانون( 101) و( 57)مواد موضوع اشخاص مالیاتی معافیت میزان(می باشد.%35شش برابر سی و پنج درصد)

 .شودمی تعیین ریال000/000/258پنجاه و هشت میلیون 

 د 7

 

تسویه بدهی طرح تملک 

دارائی های سرمایه ای  با 

 قیمت  تمام شده فروش آب 

شده فروش هر متر مکعب آب را )پس از تأیید سازمان حمایت از التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشود مابهبه دولت اجازه داده می

برداری ای به بهرههای سرمایهکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی( با بدهی طرحهای تملک داراییمصرف

و  310404را از محل ردیف درآمدی  10/12/1351( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 32وزارت نیرو موضوع ماده )رسیده بخش آب 

ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خرجی تسویه نماید. شرکتهای دولتی ذی -صورت جمعیبه 530000-38ای ردیف هزینه
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های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی کرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیونخود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عمل

 .نمایدمجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارایه می

نرخ و شمول نحوه محاسبه  ج 8

صفر مالیاتی برای 

 صادرکنندگان غیر نفتی 

درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات از جمله کاالهای غیرنفتی، محصوالت بخش های مالیاتی برای هر گونه نرخ صفر و معافیت

( قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از 13کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده )

قابل اعمال  1398و  1397های دانده نشود، برای عملکرد سالصادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگر

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( قانون رفع موانع تولید رقابت34نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده )

 .باشدمی شده یاد مقررات مطابق  رخه اقتصادی کشور، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چ1394مصوب 

تمدید قانون مالیات بر ارزش  د 8

 افزوده

 1398االجراء شدن قانون جدید در سال و اصالحات بعدی آن تا زمان الزم 17/02/1387مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 .شودتمدید می

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش  ز 8

 افزوده 

( قانون مدیریت خدمات کشوری است کارفرما موظف است همزمان با هر 5در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

ت بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیا

 .سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت
است این اوراق را عیناً به شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف فرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه پرداخت میردر مواردی که بدهی کا

مذکور را به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد 

 لی را به عنوان وصولی مالیات منظور کندداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویکند. خزانهداری کل کشور ارائه میخزانه
با تثبیت اشتغال موجود  الف 18

استفاده از یارانه سود و کمک 

 بال عوض.

( این قانون 14( این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره )9جدول شماره) 550000-28شود اعتبارات ردیفبه دولت اجازه داده می-1-الف

( 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)52، کمک بالعوض با منابع موضوع ماده)اداره شده، یارانه سودرا در قالب وجوه 

های ایجاد در چارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیالت بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه

کل کشور  1397( قانون بودجه سال 18های بند )الف( تبصره )های بازار کار و تکمیل اجرای برنامهال مولد ، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاستاشتغ

 .هزینه نماید
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 تکمیل طرحهای نیمه تمام

های اجرایی مکلفند از محل منابع (، دستگاه2)بخشی از مقررات مالی دولت( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 27به منظور اجرایی نمودن ماده )

برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت برداری و در حال بهرهبهرهتمام و آماده جدید، نیمه بودجه کل کشور تمهیدات الزم برای اجرای طرح

 .کنند. ها فراهمریها و دهیاهای خصوصی، تعاونی و شهرداریبا بخش

واریز نماید  550000-41ای این قانون را کسر و به ردیف شماره های سرمایه( از اعتبارات تملک دارایی%10شود تا ده درصد )به دولت اجازه داده می-1

د، وجوه اداره شده و یا کمک بالعوض، ( این قانون، در قالب یارانه سو1های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره )ها و پروژهتا با اعتبار مصوب طرح

 .یابدبرای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می

)موضوع بند )الف( تبصره  هایی چون تأمین مالی خارجیها می توانند تامین مالی را از طریق روشها و دهیاریهای خصوصی، تعاونی و شهرداریبخش

 .، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیالت ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی )با رعایت و مقررات موضوعه( انجام دهند( این قانون(3)

ه از ظرفیت این تبصره با رعایت و استفادکل کشور  1397( قانون بودجه سال 19( تبصره )11(، )10(،)9(، )8(، )6(، )5(، )4(،)3بندهای )اجرای -2

 .شودتنفیذ می

( قانون اجرای 3)( بند )ج( ماده2های سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره )تواند در احداث، توسعه و بهره برداری از حوزهدولت می -3

( 44های اصل )( قانون اجرای سیاست2ه سه ماده )های گروها و فعالیتهای بنگاه( قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح44)های کلی اصلسیاست

 .( استفاده نماید44خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ) -با استفاده از روش مشارکت عمومی

های جدید استانی اختصاص ستان را برای پروژهای اهای سرمایه( از اعتبارات تملک دارایی%10ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد )شورای برنامه -4

های باشد. خرید محصول پروژهخصوصی مجاز می -های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومیدهد و برای پروژه

پذیر ریزی و توسعه استان امکانصوب شورای برنامههای استانی مای استان برای پروژهای و هزینههای سرمایهمشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی

 .باشدمی

گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه بهای محصول پروژه-5

بینی مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیشالتفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای مدل بهای محصول پروژه، دولت مابه

( قانون الحاق برخی 27های تعریف شده در دستورالعمل ماده )نماید. مدل مالی فوق الذکر باید به تصویب کارگروهشده در قانون بودجه پرداخت می

 ( برسد2مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 .رسداجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران مینامه آیین
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