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 طرح مسئله 

 فشار بر بودجه دولت کاهش درآمدهای دولت کاهش قیمت نفت

95کندی نسبی پروژه ها در سال   

در تامین مالی پروژه دولت کسری منابع 
 های عمرانی

 احتمال استمرار شرایط کسادی 
در برخی حوزه های اقتصادی   

 طرح مسئله
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 مشکالت بلند مدت طرح های بودجه عمرانی دولت 

 آسیب شناسی

دوره اجرای 
 طوالنی

کیفیت پایین 
 اجرا

هزینه اجرایی 
 باال

ضعف 
 کارشناسی

 زمانسه برابر 
 شدهپیش بینی   

 (1392برنامه و بودجه، گزارش نظارتی سازمان )

 :حجم پروژه های نیمه تمام
هزار میلیارد  500  

 تومان

زمان تقریبی سال  20
 تکمیل پروژه ها

پروژه های عمرانی کشور فاقد حداقل چهارم یک 
 فنی استانداردهای 

 (21/02/1387، گزارش وزارت راه و شهرسازی)

 برابر دو تا سه 
 پیش بینی شده اولیهمقادیر 

 (1393برنامه و بودجه، گزارش نظارتی سازمان )

 ضعف توجیه اقتصادی
مرکز پژوهش های گزارش )

 (1393مجلس، 
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 واگذاری طرح های تملک داراییضرورت  

 ضرورت واگذاری

 واگذاری و پروژه گذاری ارزش :دارایی تملک های طرح واگذاری شرایط دستورالعمل

 کارگروه ساماندهی
 مدیریت سازمان در پروژه واگذاری مورد در نظارت و راهبری تصمیم گیری، منظور به

 شود می تشکیل

 کارگروه ساماندهی استان
 در استاندار مسئولیت با پروژه واگذاری مورد در نظارت و راهبری تصمیم گیری، منظور به

 می شود تشکیل استانی سازمان

 کارگروه واگذاری
 مراحل انجام بر نظارت منظور به دستگاه آن مقام باالترین ریاست به مرکزی دستگاه در

 می گردد تشکیل پروژه واگذاری

 کارگروه واگذاری استان
  مراحل انجام بر نظارت منظور به دستگاه آن مقام باالترین ریاست به اجرایی دستگاه در

 .می گردد تشکیل استانی پروژه واگذاری

   .دارد عهده بر را معامالت کمیسیون به گزارش ارایه و گذار سرمایه صالحیت بررسی وظیفه کمیته فنی بازرگانی

 

 .دارد عهده بر را آن تایید و فنی کمیته گزارش بررسی وظیفه کمیسیون معامالت
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 الزامات رشد اقتصادی مناسب

افـزایـش  ( 1

 سرمایه گذاری

 

اثر مضاعف سرمایه  ( 2

 گذاری در زیرساخت

اثرگذاری باالی تکمیل ( 3

 پروژه های نیمه تمام

:  مالیلزوم اصالح الگوی ( ۴

 سازی منابع دولتاهرم 

 الزامات رشد اقتصادی
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 اصول پایه اصالح الگوی مالی

 نفعان ذی مابین ریسک متوازن توزیع (2

 

 دولت منابع اهرمی نقش ایفای (1

 چارچوب طرح پیشنهادی

 بخش دولتی و خصوصی

 دولت در مقام قاعده گذار و خریدار خدمات پروژه -1
 ترکیب منابع دولت با منابع بانکی -2

 خصوصی بخش تقویت (3

 

مشارکت در تامین مالی، اجرا و بهره  

 برداری
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 تقسیم بندی پروژه های عمرانی دولت

 امور اجتماعی

 ...وزارت آموزش و پرورش و 

 امور اقتصادی

 ...وزارت نیرو، وزارت راه و 

 امور عمومی

 ...وزارت امور خارجه و 

 امور دفاعی

 ...وزارت دفاع و 

 چارچوب طرح پیشنهادی



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 سهم هر بخش از بودجه عمرانی

 سهم تجمعی سهم نام دستگاه کد دستگاه

 27.08 27.08 وزارت نیرو 143500

 51.49 24.41 وزارت راه و شهرسازی 153000

 4.86 وزارت کشور 105000

 3.78 وزارت جهاد کشاورزی 151000

   3.24 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 127600

   2.64 سازمان انرژی اتمی ایران 144000

   2.32 ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 111400

   1.98 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 133700

   1.60 وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

   1.43 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 139000

 چارچوب طرح پیشنهادی
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 دسته بندی پروژه های سرفصل امور اقتصادی

چارچوب طرح 
 پیشنهادی

پروژه های سرفصل  
 امور اقتصادی

 انتفاعی

 بالقوه انتفاعی

 غیرانتفاعی
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 دسته بندی پروژه های سرفصل امور اقتصادی

 چارچوب طرح پیشنهادی

اصالح 
 :ساختار مالی
اهرم سازی 
 منابع دولت

چارچوب طرح 
 پیشنهادی

پروژه های سرفصل  
 امور اقتصادی

 انتفاعی

 بالقوه انتفاعی

 غیرانتفاعی
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 اهرم سازی منابع دولت

 چارچوب طرح پیشنهادی

 دولت

صندوق 
توسعه  

 ملی

 نهادهای  
مالی 

 کارگزار

منابع مالی 

نزد بانک های 

 کارگزار

تضمین خرید حداقل  
 خدمات پروژه

ارایه تسهیالت مالی 
 به بخش خصوصی

 دولتسپرده گذاری 
 (بودجه عمرانی% 30)

 صندوق توسعه  سپرده گذاری 
 (سهم  صندوق از نفت% 10)

 آورده نهادهای مالی 
 (صندوقاز مجموع آورده دولت و ضریبی )
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• ساالنه گذاری سپرده  

 اهرم سازی منابع دولت

 چارچوب طرح پیشنهادی

 دولت
سازمان و دستگاه 

 های اجرایی

صندوق 
توسعه  

 ملی

بانک 
 کارگزار

 ها پروژه لیست ارایه•
 پروژه واگذاری و مالی بسته تهیه جهت اختیار تفویض•

اعالم بسته مالی  
 به بخش خصوصی

تکمیل تهیه پیشنهاد 
توسط بخش  پروژه 

 خصوصی

ارایه پیشنهاد به 
 بانک جهت ارزیابی

تایید بسته 
پیشنهادی و 
 واگذاری پروژه

تهیه بسته مالی 
 تکمیل پروژه

 :  هدف
 صرفا تکمیل پروژه

عدم نیاز به ارزش 
 گذاری پروژه
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 محوریت بخش خصوصی

 چارچوب طرح پیشنهادی

بخش  
 خصوصی

بانک 
 کارگزار

 ارایه بسته مالی

 دوره زمانی
 تکمیل پروژه 

 دوره زمانی
 بهره برداری از پروژه

 طرحاجزاء 
 تکمیل پروژه 
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 توسعه گریایفای نقش : صندوق توسعه

 چارچوب طرح پیشنهادی

 دولت

بانک 
 کارگزار

 تمرکز بر توسعه  
 زیرساخت های اقتصادی

تخصیص منابع طی یک  
 فرآیند اقتصادی تعریف شده

صندوق 
توسعه 

 ملی

ایفای نقش اهرمی منابع 
 بودجه عمرانی

سیاستگذاری کالن و تعیین  
 اولویت پروژه های زیرساختی

انگیزه برای تکمیل پروژه های 
 زیرساختی در کوتاه ترین زمان 

 تهیه بسته مالی شفاف و اقتصادی
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 مزایای الگوی پیشنهادی

 چارچوب طرح پیشنهادی

 اهرم سازی منابع محدود دولت

 بانک

بخش  
 خصوصی

 زبان مشترک انگیزه مشترک

 جهت دهی صحیح منابع دولت و صندوق

 واگذاری پروژه در بستر 
 اقتصادی شفاف -یک بسته مالی

کمترین سطح درگیری بخش خصوصی با 
 دستگاه های اجرایی

 انگیزه بانک عامل جهت بازگشت منابع

 انگیزه متقابل بانک و بخش خصوصی 
 جهت اتمام سریع پروژه نیمه تمام
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 1396قانون بودجه  19تبصره : متن قانونی

 چارچوب طرح پیشنهادی
  اولویت با مالی و اقتصادی توجیه دارای سرمایه ای دارایی های تملک طرح های مالی تأمین تسهیل به منظور می شود داده اجازه دولت به -الف

 تأمین را نیاز مورد مالی منابع زیر به شرح و اقدام خصوصی بخش با مشارکت و سرمایه گذاری قرارداد انعقاد و جلب به نسبت نیمه تمام طرح های

 :نماید

 .می شود پرداخت طرح پیشرفت با متناسب که مشارکت طرف آورده محل از درصد 20 حداقل -1
  فصل همان اعتبارات سرجمع یا طرح همان پیش بینی شده سرمایه ای دارایی های تملک طرح های اعتبارات محل از درصد 2۵ -2

 .می شود تودیع عامل بانک های نزد مشخص مواعد در و تعهد
 .می شود تأمین بانک ها داخلی منابع محل از نیاز مورد منابع مابقی -3

 به صورت مشارکت، طرف با قرارداد قالب در و کرده تلفیق خود منابع با را دولت تودیعی وجوه عامل بانک های -4
 اجرایی دستگاه تأیید از پس آنها فیزیکی پیشرفت با متناسب یادشده، طرح های به ترجیحی سود نرخ با بانکی تسهیالت

 .می کنند پرداخت ذی ربط
 به نسبت طرح ها، این مالی تأمین برای خصوصی بخش توسط تسهیالت اخذ تسهیل به منظور است مجاز دولت -۵
 محل اموال ترهین با موافقت مشارکت، طرف از بهره برداری دوران خدمات از حداقلی خرید جمله از الزم تضامین ارائه

 .نماید اقدام 0۵/04/1386 مصوب بانکی تسهیالت اعطای تسهیل قانون در مندرج طریق از یا طرح اجرای

  تولیدشده خدمات و کاالها تضمینی خرید قبیل از مشارکت قراردادهای مکلف اند می گردد توزیع آنها در منابع این که بانک هایی -6
  .بپذیرند خصوصی بخش به بانکی تسهیالت اعطای برای قبول قابل تضمین های به عنوان را دولتی طرف با منعقدشده غیردولتی بخش

 عدم صورت در .می گیرد صورت طرح درآمدهای طریق از عامل بانک های سوی از اعطایی تسهیالت به مربوط اقساط بازپرداخت
 تسویه زمان تا تسهیالت اقساط قبال در را طرح درآمدهای و شده قرارداد در آن جایگزین بانک خصوصی، بخش توسط اقساط پرداخت

 .می نماید دریافت کامل
  بازپرداخت دوره و سال یک حداکثر تنفس دوره سال، دو حداکثر طرح ها از بهره برداری تا سرمایه گذاری دوره برای الزم زمان مدت -7

 .می گردد تعیین سال 10 حداکثر تنفس و بهره برداری سرمایه گذاری، دوره مجموع احتساب با اعطایی تسهیالت

 1397الیحه بودجه  19تبصره : متن قانونی

 و طرح ها اجرای در تعاونی و خصوصی بخش بیشتر هرچه مشارکت جلب منظور به می شود داده اجازه دولت به
 یا شده تکمیل پروژه های و طرح ها بهره برداری و (تمام نیمه طرح های اولویت با) تمام نیمه و جدید منتخب پروژه های

 واگذاری، جمله از) قرارداد انواع انعقاد به نسبت خصوصی،-عمومی مشارکت سازوکار قالب در بهره برداری، حال در
 و وظایف از بخشی یا تمام و اقدام تعاونی و خصوصی بخش با (برون سپاری یا برداری بهره و ساخت مشارکت،

 نوسازی، تجهیز، ساخت، طراحی، پدیدآوری، قبیل از حوزه هایی در خدمات و کاالها تأمین در خود مسئولیت های
 :نماید واگذار تعاونی و خصوصی بخش به ذیل مقررات چارچوب در را نگهداری و تعمیر و بهره برداری

 غیراقتصادی و اداری قیمت تعیین عدم دولت و بوده انتفاعی که جدید یا نیمه تمام طرح های از دسته آن برای -1
 سود یارانه یا شده اداره وجوه بصورت عمومی بودجه محل از شده پیش بینی اعتبار می کند، تضمین را آنها برای

 مذکور، بانک های .می شود پرداخت توسعه ای یا تجاری عامل منتخب بانک های به مشخص، قرارداد قالب در تسهیالت
 که ملی توسعه صندوق سالیانه ورودی درصد ده تا و ارزی منابع دولت، سوی از شده تعهد منابع و شرایط اساس بر

 نهادهای طریق از تامین قابل مالی منابع نیز و می شود تعهد صندوق جانب از و گذاری سپرده آنها در ریالی بصورت
 .می نماید اعالم را طرح هر مالی تامین بسته خود، آورده کنار در خارجی، مالی منابع و مالی و پولی بازارهای در فعال

 و خصوصی بخش با قرارداد عقد به نسبت شده، فراهم رقابتی شرایط و طرح هر ویژگی های و بر مبتنی اجرایی دستگاه
 .کند می اقدام تعاونی
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