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  مقدمه
  بسمه تعالی

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و 
ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور  اجرایی کشور در اجراي پروژه

  .به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید 12/12/1375خدمات در تاریخ 
ه سال در اردیبهشت ما این قانوناولین دستورالعمل اجرایی تهیه 

صورت پذیرفت، و از وقت ریزي  توسط سازمان مدیریت و برنامه 1381
هاي مشمول ماده  دستگاه هاي کار پروژه اتآن تاریخ به بعد کلیه ارجاع

ریزي و نظارت  سازمان مزبور و سپس معاونت برنامهیک قانون در 
  .گیرد مورد بررسی قرار می راهبردي رئیس جمهور

وقت و  ره، دفتر امور صنایع و معادندر اجراي دستورالعمل صاد
ریزي و نظارت  ریزي زیرساخت و تولید معاونت برنامه سپس دفتر برنامه

مسئول دبیرخانه کارگروه کارشناسی به عنوان ، راهبردي رئیس جمهور
هاي اجرایی جهت بررسی  و درخواستهاي دستگاه تعییننظارت بر قانون 

  .گردد فتر ارجاع میگیري در آن کارگروه به این د و تصمیم



  

  

بخش : شود تشکیل میبخش  سهبلحاظ محتوا از قانون مزبور 
به تشریح دامنه شمول، تعاریف و تمهیدات الزم براي  نخست

تکالیف  بخش دوم. رسانی مناسب اختصاص دارد سازماندهی و اطالع
استفاده از ظرفیتهاي داخلی و استثنائات و دستگاههاي بخش عمومی در 

به تکالیف  بخش سومکند و  مربوط به آن را تشریح میسازوکارهاي 
ی در زمینه نیروي کار در و نیز تمهیدات و گمرکی  اي بیمه ،نظام بانکی

جهت تسهیل فعالیت و رقابت پیمانکاران داخلی با رقباي خارجی و 
روي، قانون  بدین .پردازد گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی می

  .نگر نامید انضباطی و جامع مزبور را باید قانونی چند
نگرش بهیچوجه ، )نبخش دوم آدر بویژه (قانونطراحان  رویکرد

هاي بخش عمومی به  تمامی نیازهاي پروژهمین أو تمطلق  ساخت داخلِ
از داخل فنی و مهندسی  ،مشاوره تجهیزات، مواد، فناوریها و خدمات

حساس  هاي راهبردي و بجز در حوزه -چنین رویکردي. نیستکشور 
به لحاظ اقتصادي و نظریه مزیت رقابتی،  اساساً -مرتبط با امنیت ملی
بلکه تفکر حاکم بر آن را  .است توان اقتصاد ملی ي ناممکن و فرساینده

  :هاي ذیل خالصه کرد توان در گزاره می



  

  

ها  معطوف نمودن تقاضاي بخش عمومی در ارجاع پروژه .1
دارك و بسوي ظرفیتهاي اجرایی، طراحی و مهندسی، ت

 .مدیریت داخلی

ایجاد فرصت یادگیري و انتقال دانش فنی و سازمانی الزم  .2
براي ظرفیتهاي پیمانکاري و پیمانکاري عمومی داخلی از 
طریق مشروط نمودن حضور طرفهاي خارجی به مشارکت 
کاري و یا حقوقی با آنها با قید غلبه طرف ایرانی در 

 .خارجی -مدیریت مشارکت داخلی

هاي  ه و بهبود جریان اطالعات مربوط به پروژ سازي شفاف .3
 .بخش عمومی

سازماندهی روش فعالیت واحدهاي پیمانکار طراحی و  .4
 .در داخل کشور) EPCM( ساخت

هاي چابک و کارآمد تامین مالی  طراحی و اجراي شیوه .5
المللی و  پیمانکاران داخلی برنده در مناقصات داخلی و بین

سازي مقررات براي تقویت اي الزم و روان پوششهاي بیمه



  

  

مهندسی  -بنیان توانمندیها و توسعه صادرات خدمات فنی
  . و اجرایی کشور

آب و خاك،  ، اقلیمی،از دیگر سوي، کشوري با تنوع منابع طبیعی
و برخوردار از ذخائر غنی نفت و گاز و غیر فلزي و  ذخائر معدنی فلزي

جمهوري  همچونجمعیت و نیروي انسانی جوان و دانش آموخته 
پویا، محرك اصلی رشد  یبرخورداري از صنعتشایسته ، اسالمی ایران

ست و توانمندي تکنولوژیک و ظرفیتهاي طراحی، گرا اقتصادي و صادرات
. ها، ستون فقرات چنین صنعتی است مهندسی، ساخت و مدیریت پروژه

کشور ما پس از یک قرن برخورداري از منبع ارزشمندي همچون نفت 
لط بر فناوري اکتشاف، استخراج و فرآوري این ماده خام و شایسته تس

چنین انتظاري از صنایع با پیشینه . دستی آنست توسعه زنجیره پایین
نسبتاً طوالنی همچون تولید فلزات اساسی، پتروشیمی، خودرو ونیروي 
محرکه، مخابرات، صنایع دارویی، صنایع دریایی، حمل و نقل ریلی که 

اند تا فناوریها و صنایع نوین  تسلط بخش عمومی بوده تماماً تحت نفوذ و
پرداختن به نقاط ضعف موجود در دستیابی به چنین . نیز مصداق دارد

فقدان یک شک  بیدر حوصله و ظرفیت این مقال نیست اما  جایگاهی



  

  

ي مهمترین  در زمره قابلیتهاي فناورانهمند به مقوله توسعه  رویکرد نظام
فاده مؤثر از تقاضاي بزرگ بخش عمومی که واقعیتی است. آنها قرار دارد

غیرقابل اغماض در اقتصاد ایران است و پیوند دادن آن به عرضه 
ترین  سازماندهی شده در چارچوب سیاست صنعتی کشور از کلیدي

گامهایی است که در قالب اجراي قانون مورد اشاره و بخشهایی از سایر 
ت و قانون موسوم به تسهیل قوانین همچون قانون برگزاري مناقصا

   . نوسازي صنایع قابل پیگیریست
اهتمام و توفیق در استقرار قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و 
نظارت بر حسن اجراي آن در قریب چهارده سالی که از تصویبش  

گسترش چتر اجراي مؤثر . گذرد، با فراز و فرودهایی مواجه بوده است می
دولتی به بخش عمومی از مهمترین چالشهاي  این قانون از بخش

  . قانون اساسی است 44رو در فرآیند اجراي سیاستهاي اصل  پیشِ
با توجه به سپري شدن شش سال از نخستین چاپ این اینک 

نیاز دستگاهها و اعالم و  ها و مصوبات جدید ، صدور بخشنامهمجموعه
با این مجلد  ور،و در نخستین سال پنجمین برنامه توسعه کش ،ذینفعان

  .گردد میعزیز تقدیم عالقمندان و مخاطبان بازنگري و اضافاتی 



  

  

  زیرساخت و تولیدامور ریزي  برنامهدفتر 
  





  

  

 فهرست كتاب
 و قانون حداكثر استفاده از توان فين

صنعيت و اجرایي كشور در  ،تولیدي ،مهندسي
منظور  به ،تسهیالت اجياد و ها اجراي پروژه
 ٩  ١٢/١٢/١٣٧٥ مصوبصدور خدمات 

 
) ٣(دستورالعمل نظارت بر اجراي ماده 

قانون حداكثر استفاده از توان فين و ”
مهندسي، تولیدي، صنعيت و اجرایي كشور در 

ها و اجياد تسهیالت به منظور  اجراي پروژه
جملس شوراي “ ١٢/١٢/١٣٧٥صدور خدمات، مصوب 

  اسالمي و تصمیم مشاره 
وزیران هیئت ٢/٦/١٣٨١مورخ  ٢٦٥٣٩/٢٧٠١٠

  ١٧ 
 

نامه برگزاري جلسات كارگروه كارشناسي  آیني
قانون حداكثر استفاده ) ٣(نظارت بر ماده 

 ٤١  ...از 
 





  

  

  
صنعتی و  ،تولیدي ،مهندسی و قانون حداکثر استفاده از توان فنی

منظور صدور  به ،تسهیالت ایجاد و ها اجرایی کشور در اجراي پروژه
  ١2/12/1375 مصوبخدمات 
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صنعتی  ،تولیدي ،مهندسی و از توان فنی حداکثر استفادهقانون ”
به منظور  ،تسهیالت ایجاد و ها و اجرایی کشور در اجراي پروژه

  “١2/12/1375 مصوبصدور خدمات 

  1ماده  

چه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی  منظور استفاده هره ب
ت، شرکتهاي دولتی یا وابسته به دولت ها، سازمانها، مؤسسا کلیه وزارتخانه ،کشور

  بانکها، مؤسسات و نهادهاي عمومی  ]قانون محاسبات عمومی) 4(موضوع ماده [

، مؤسسات عمومی یا ]قانون محاسبات عمومی) 5(موضوع ماده [دولتی  غیر
المنفعه، بنیادها و نهادهاي انقالب اسالمی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و  عام

از  ،ستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام استمؤسسات، د
قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی 

اعم  ،کشوري، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فوالد و شرکت ملی صنایع مس ایران
و  ،مقررات عام تبعیت نماینداز اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و 

اند در ارجاع کارهاي خدمات مهندسی مشاور،  موظف ،شرکتهاي تابع و وابسته به آنها
هاي خود اعم از اینکه از بودجه  پیمانکاري، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه



  به همراه دستورالعملهاي مربوطه... قانون حداکثر استفاده از                     16

  

عمومی دولت و یا از درآمدهاي خود و یا از اعتبارات و تسهیالت ارزي و ریالی 
  .اساس این مصوبه اقدام کنند بر ،کنند هاي مزبور استفاده می اهدستگ

  2ماده 

به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجراي کارهاي بزرگ و استفاده 
حداکثر از توان داخلی، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با 

راي سازماندهی و روش فعالیت نامه الزم ب آیین ،ربط هاي ذي کسب نظر از وزارتخانه
به هیئت وزیران تسلیم  ،و براي تصویب ،واحدهاي پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه

  .نماید
شود  اي اطالق می به شرکت یا مؤسسه ،پیمانکار طراحی و ساخت - 1تبصره 

که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی 
اندازي و مدیریت  تأمین کاال و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه فرایند، تهیه و

  .عهده دارد بر ،انجام این فعالیتها در یک پروژه را
به منظور ایجاد فرصت کافی براي محققین و مبتکرین داخلی در  -2 تبصره

 هاي کلیه دستگاه ،تأمین نیازهاي تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور
لیست  ،حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه ،موظف هستند) 1(موضوع ماده 

ها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را در اختیار سازمان  انواع تکنولوژي
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این سازمان موظف است در کمتر از یک . پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران قرار دهند
  .حققین و مبتکرین کشور برساندلیست فوق را منتشر و به اطالع کلیه م ،ماه

  3ماده  

ارجاع کارهاي خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاري  ،از تاریخ تصویب این قانون
 ،صرفاً به مؤسسات و شرکتهاي داخلی ،ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی

با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شوراي  ،مجاز است و در صورت عدم امکان
حداقل سهم  .ز طریق مشارکت از شرکتهاي ایرانی ـ خارجی مجاز خواهد بودا ،اقتصاد

  .1خواهد بود%) 51(ارزشی کار طرف ایرانی 
طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که  - 1 تبصره

مورد استفاده قرار  ،یا قابلیت تولید و ارائه دارد ،شود در داخل کشور تولید و ارائه می
بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما  ،از ارزش کار%) 51(در هر حال حداقل . دده

پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه  ،موارد استثنا .امر نظارت نماید  این مکلف است بر
  .بایستی به تصویب شوراي اقتصاد برسد

                                                                                          
) 3(نظارت بر اجراي ماده : موضوع دستورالعمل 22/6/82مورخ  101-115695بخشنامه شماره  -1
  مجلس شوراي اسالمی و تصمیم شماره  12/12/1375مصوب “ ...زقانون حداکثر استفاده ا”

  .هیئت وزیران 2/6/1381مورخ  26539/27010
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ست بخش خارجی صرفاً مجاز ا - پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی  -2تبصره 
صورت دست دوم واگذار نماید و ه را به واحدهاي تخصصی ب یا بخشهایی از کار

  .صورت دست دوم واگذار نمایده ب ،تواند تمامی قرارداد را یکجا نمی
  .باشد سازمان برنامه بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می

  4ماده  

ایت از به منظور حم ،بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است
نسبت به  ،خدمات موضوع این قانون ي هیشرکتهاي ایرانی و افزایش توان تولید و ارا

  :موارد زیر اقدام نماید
گشایش اعتبار و یا صدور جموز گشایش   - ١ 

توسط بانكهاي جتاري در  ،اعتبار
هاي سنواتي و  چارچوب قوانني بودجه

 .هاي اجرایي تسهیالت ارزي دستگاه
ربط را به  ه ذيحسب درخواست دستگا

نفع شركتهاي ایراني با مشاركت 
ایراني ـ خارجي به صورت قابل 
تقسیم و یا اتكایي كه طرف قرارداد 

هاي اجرایي موضوع این قانون  دستگاه
 .باشد مي
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هاي مورد نیاز  صدور ضمانتنامه  - ٢  
ها و  براي مناقصه ،شركتها و مؤسسات

 قراردادهاي موضوع این قانون بر
 .هیئت وزیران اساس مصوبات

افتتاح حساب ارزي و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزي   -3  
که توسط مؤسسات و شرکتهاي مهندسی مشاور یا پیمانکاري ساختمانی تأسیساتی، 

ریالی مربوط،  -تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی در پیمانها و قراردادهاي ارزي یا ارزي 
شود با رعایت  یدولتی حاصل م دولتی یا غیراعم از پیمانها و قراردادهاي بخش 

  .مصوبات هیئت وزیران

  5ماده 

  :وزارت امور اقتصادي و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است
 ،ظرف مدت دو ماه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه  -1  

بخصوص در مورد  ،نامه مربوط به پوشش بیمه قراردادهاي موضوع این قانون آیین
هاي ایرانی تهیه و به تصویب هیئت  ها را توسط بیمه ین پرداخت و ضمانتنامهتضم

  .وزیران برساند
آالت و جتهیزات مورد نیاز  خروج ماشني  - ٢  

به صورت  ،فعالیت در خارج از كشور
سفته معادل  ي هیارا صادرات موقت با

و با تأیید  ،ارزش صادراتي اقالم
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ربط و یا سازمان  وزیر وزارختانه ذي
 .برنامه و بودجه جماز باشد

اجياد تسهیالت الزم براي خروج مصاحل،   - ٣  
لوازم و كاالهاي مصريف مورد نیاز 

 .اجراي قراردادهاي خارج از كشور

  6ماده  

معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهاي صدور خدمات فنی به خارج از 
ز وزارت کار و امور به شرط داشتن کارنامه شغلی ا ،از پرداخت عوارض خروج ،کشور

  .اجتماعی است

  7ماده  

وزارت كار و امور اجتماعي از تاریخ   :الف
كارنامه  ،تصویب این قانون مكلف است

شغلي براي كلیه كارگران ایراني كه در 
ارتباط با صدور خدمات فين اعزام 

و مراتب را به سازمان  ،شوند صادر مي
تأمني اجتماعي جهت وصول حق بیمه و حتت 

 .قرار دادن آا اطالع دهدپوشش 
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با  ،سازمان تأمني اجتماعي مكلف است  :ب
دریافت حق بیمه افراد مذكور در قانون 

 .تأمني اجتماعي، آا را بیمه مناید

  8ماده  

آن بخش از کاالهاي صنعتی  ،در پایان هر سال ،اند هاي صنعتی مکلف وزارتخانه
نظر نوع و مشخصات فنی، تعداد و  از ،باشند را که قادر به ساخت آنها در داخل می

  .هاي اجرایی موضوع این قانون اعالم دارند به دستگاه ،زمان ساخت
در جلسه علنی روز یکشنبه  ،قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره

مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمی 
  .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است ،22/12/1375تصویب و در تاریخ 

رئیس مجلس شوراي اسالمی
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توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در اجراي 
  ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات، مصوب  پروژه
  تصمیم شماره  مجلس شوراي اسالمی و“ 12/12/1375

 هیئت وزیران 2/6/1381مورخ  26539/27010
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سازمان  22/6/82: مورخ 101-115695: بخشنامه شماره
 ریزي کشور مدیریت و برنامه

قانون حداکثر ”) 3(دستورالعمل نظارت بر اجراي ماده : موضوع
استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور 

ا و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات، ه در اجراي پروژه
مجلس شوراي اسالمی و تصمیم شماره “ 12/12/1375مصوب 
  هیئت وزیران 2/6/1381مورخ  26539/27010

  ، مصوب...قانون حداکثر استفاده از”) 3(به منظور نظارت کلی بر اجراي ماده 

 26539/27010و در چارچوب تصمیم شماره “ مجلس شوراي اسالمی 12/12/1375 
صفحه، به منظور بررسی  6هیئت وزیران، دستورالعمل پیوست در  2/6/1381مورخ 

ها به صورت  نحوه ارجاع فعالیت خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاري و خدماتی پروژه
منفرد و توأم چند فعالیت، توسط دستگاههاي اجرایی و نظارت بر حسن اجراي قانون، 

  .گردد جهت اجرا ابالغ می
قانون یاد شده ) 1(این دستورالعمل براي مخاطبین ذکر شده در ماده  رعایت
  .الزامی است
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سازمان  9/2/1381مورخ  18089/105این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 
شود و از تاریخ ابالغ، بخشنامه قبلی کان لم یکن  ریزي کشور می مدیریت و برنامه

  .شود تلقی می
  انمعاون رئیس جمهور و رئیس سازم
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 22/6/82مورخ  101-115695پیوست بخشنامه شماره 

 تعاریف  -١
منظور از قانون، قانون : قانون ١- ١  

حداكثر استفاده از توان فين و ”
تولیدي، صنعيت و  مهندسي، 

ها  اجرایي كشور در اجراي پروژه
و اجياد تسهیالت به منظور صدور 

جملس “ ١٢/١٢/١٣٧٥خدمات، مصوب 
 .باشد شوراي اسالمي مي

منظور از سازمان، سازمان : سازمان ٢- ١  
ریزي كشور  مدیریت و برنامه

 .باشد مي
در اجراي ماده : دستگاه اجرایي ٣- ١  

قانون، دستگاههاي اجرایي ) ١(
به شرح زیر در ارجاع كارهاي 
خدمات مهندسي مشاور، 
پیمانكاري، ساختماني، 

هاي  تأسیساتي و جتهیزاتي پروژه
ودجه خود، اعم از اینكه از ب

عمومي دولت و یا از درآمدهاي 
خود و یا از اعتبارات و 
تسهیالت ارزي و ریايل اختصاص 
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یافته به آا استفاده منایند، 
 .شوند مشمول قانون شناخته مي 

ها، سازماا، مؤسسات،  كلیه وزارختانه  :الف
 - شركتهاي دوليت یا وابسته به دولت 

 قانون حماسبات عمومي) ٤(موضوع ماده 
كلیه بانكها، مؤسسات و ادهاي عمومي   :ب

قانون ) ٥(موضوع ماده  - غري دوليت 
 حماسبات عمومي

  املنفعه، كلیه مؤسسات عمومي یا عام  :ج
 بنیادها و ادهاي انقالب اسالمي

كلیه سازماا، شركتها و مؤسسات،   :د
دستگاهها و واحدهایي كه مشول قانون بر 
ز آا مستلزم ذكر نام است، اعم ا

اینكه قانون خاص خود را داشته و یا 
 از قوانني و مقررات عام تبعیت منایند؛
از قبیل شركت ملي نفت ایران، شركت 
ملي گاز ایران، شركت ملي صنایع 
پرتوشیمي، سازمان هواپیمایي كشوري، 
سازمان صدا و سیماي مجهوري اسالمي 
ایران، شركت ملي فوالد ایران و شركت 

 ملي صنایع مس ایران
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كلیه شركتهاي تابعه و وابسته به   :هـ
دستگاههاي اجرایي بندهاي الف، ب، ج، 

 ]قانون) ١(خماطبني موضوع ماده [د 
عبارتست از جمموعه : پروژه ٤- ١  

مهندسي، (فعالیتهاي هدفدار 
) اندازي تداركات، اجرا و راه

كه منجر به احداث یك واحد 
جدید، توسعه و اصالح یك واحد 

یش ظرفیت و یا موجود براي افزا
اصالح و هببود كیفیت حمصول، 
افزایش جتهیزات و امكانات با 

رساني بیشرت، اصالح  هدف خدمات
واحد یا سیستمهاي موجود به 

سازي مصرف انرژي و  حلاظ هبینه
 .حمیطي گردد زیست

عبارتست از واگذاري : ارجاع كار ٥- ١  
مسئولیت اجنام فعالیتهاي خمتلف 

توأم  پروژه به صورت منفرد و
چند فعالیت، طي هر قرارداد از 
طریق مناقصه یا استعالم یا ترك 

 تشریفات مناقصه
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منظور اشخاص حقیقي یا : پیمانكار ٦- ١  
حقوقي است كه طي قرارداد به 

 .شود آا ارجاع كار مي
منظور از كار : كار طرف ایراني ٧- ١  

طرف ایراني، سهم ارزشي 
قرارداد است كه مسئولیت و 

به شركت یا مؤسسه اجنام آن 
 .داخلي واگذار شده است

منظور از كار : كار در داخل كشور ٨- ١  
در داخل كشور، سهم ارزشي 
فعالیتهاي خمتلف قرارداد است 
كه توسط طرف قرارداد مستقیمًا 
توسط خود یا از طریق اشخاص 

اعم از ایراني یا (ثالث 
در داخل كشور تولید و ) خارجي

 .گردد ارائه مي
متشكل از رئیس : گروه نظارتكار ٩- ١  

ریزي  سازمان مدیریت و برنامه
كشور، وزیر صنایع و معادن، 
معاون مهاهنگي امور اقتصادي و 
فين اد ریاست مجهوري و وزیر یا 
باالترین مقام دستگاه اجرایي 

، موضوع )حسب مورد(ربط  ذي
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  مورخ  ٢٦٥٣٩/٢٧٠١٠تصمیم مشاره 
. باشد هیئت وزیران مي ٢/٦/١٣٨١

ئولیت این كارگروه به عهده مس
ریزي  سازمان مدیریت و برنامه

 .كشور است
: كارگروه كارشناسي نظارت ١٠- ١  

كارگروه كارشناسي نظارت متشكل 
 :از

مدیر كل دفرت امور صنایع و  - ١    
 ١معادن سازمان

مدیر كل دبريخانه شوراي  - ٢    
 ٢اقتصاد

مدیر كل دفرت امور مشاوران  - ٣    
 انو پیمانكاران سازم

مدیر كل دفرت امور خبشي  - ٤    
 مربوط در سازمان

مناینده وزارت صنایع و  - ٥    
یكي از مدیران كل یا (معادن 

                                                                                          
 .ریزي امور زیرساخت و تولید دفتر برنامه 1
  دفتر برنامه ریزي امور اقتصادي 2
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مقامات مهرتاز در وزارختانه با 
 )معريف وزیر صنایع و معادن

مناینده دستگاه اجرایي  - ٦    
با معريف باالترین مقام (ربط  ذي

 )دستگاه اجرایي
ط، مناینده تشكل صنفي مربو-٧    

 .باشد مي
جلسات عادي كارگروه كارشناسي     

نظارت هر دو هفته یك بار 
  .تشكیل خواهد شد

مناینده معاونت مهاهنگي امور -٨
  اقتصادي و فين ریاست مجهوري

: دبريخانه كارگروه نظارت ١١- ١    
دبريخانه كارگروه نظارت در دفرت 
امور صنایع و معادن سازمان 

 مدیر كل دفرت. مستقر خواهد شد
امور صنایع و معادن سازمان به 
عنوان رئیس كارگروه كارشناسي 
و دبري كارگروه نظارت اجنام 

 .مناید وظیفه مي
 وظایف كارگروه نظارت  -٢  
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اختاذ تصمیم درباره مسائل  ١- ٢    
و مشكالت دستگاههاي اجرایي در 

 زمینه اجراي قانون
بررسي راهكارهاي پیشنهادي  ٢- ٢    

اهبامهاي به منظور رفع مشكالت و 
دستورالعمل و روشهاي اجراي 

 قانون
بررسي و اظهار نظر در  ٣- ٢    

خصوص گزارشات ادواري و موردي 
 نظارت بر اجراي قانون

بررسي و ابالغ  ٤- ٢    
دستورالعملهاي الزم به دبريخانه 

 كارگروه نظارت
 وظایف كارگروه كارشناسي نظارت  -٣  
گريي در خصوص  بررسي و تصمیم ١- ٣    

اي ارجاع كار به درخواسته
مشاركت ایراني، خارجي و میزان 

در تطبیق با [سهم ساخت داخل 
هاي  قانون و تبصره) ٣(ماده 
 ]ذیل آن

نظارت بر عملكرد  ٢- ٣    
دستگاههاي اجرایي، موضوع ماده 

قانون در راستاي اجراي هر ) ١(
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ي گزارشهاي  چه هبرت آن و ارائه
 ربط به كارگروه نظارت ذي

یات واصله و بررسي شكا ٣- ٣    
موارد عدم رعایت قانون در 
دستگاههاي اجرایي موضوع ماده 

قانون و انعكاس نتایج ) ١(
 حاصله به كارگروه نظارت

ي گزارشهاي  هتیه و ارائه ٤- ٣    
اي از حسن اجراي قانون  دوره

حداكثر به كارگروه نظارت جهت 
مجهور   بررسي و انعكاس به رئیس

 )هر سه ماه یكبار(
 دبريخانه كارگروه نظارتوظایف   -٤  
بررسي مقدماتي درخواستهاي  ١- ٤    

واصله و هتیه مدارك و مستندات 
 مربوط

دریافت نظرات واحدهاي  ٢- ٤    
خمتلف سازمان در خصوص موضوعات 

 مورد بررسي
تشكیل منظم جلسات كارگروه  ٣- ٤    

كارشناسي و كارگروه نظارت و 
 هتیه دعوتنامه و دستور جلسات
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رشهاي نظارتي هتیه گزا ٤- ٤    
 ادواري

هتیه گزارشهاي نظارتي  ٥- ٤    
 موردي

تنظیم صورجتلسات و ارسال  ٦- ٤    
 آن براي اعضا

بندي نتایج و تصمیمات  مجع ٧- ٤    
كارگروه كارشناسي و كارگروه 
نظارت و ارجاع و ابالغ آن به 

 ربط مراجع ذي
 روش ارجاع كار  -٥  
ارجاع كارهاي خمتلف  ١- ٥    

نفرد یا ها به صورت م پروژه
توأم چند فعالیت، صرفًا به 
شركتها و مؤسسات داخلي جماز 

 .است
اجرایي   چنانچه دستگاه ٢- ٥    

براي ارجاع كار پس از مشورت 
دفرت (یا مهاهنگي با سازمان 

یا پس از ) ربط امور خبشي ذي
استعالم و یا اجنام مناقصه، به 
این نتیجه رسید كه شركت یا 
مؤسسه داخلي توامنند وجود 
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نداشته و یا به تعداد كايف 
ي گزارش  وجود ندارد، با ارائه

مستدل، پس از اخذ جموز شوراي 
هاي خود  تواند، پروژه اقتصاد مي

 -را به مشاركتهاي ایراني 
خارجي ارجاع مناید، مشروط بر 
آن كه حداقل سهم ارزشي كار 

 .باشد%) ٥١(طرف ایراني 
در آگهي مناقصات یا  ٣- ٥    

و شفاف خواسته  استعالم، صراحتًا
شود كه شركتها و مؤسسات داخلي 

توانند به صورت منفرد و یا  مي
به صورت مشاركت با شركتهاي 
خارجي براي شركت در مناقصه 
اعالم آمادگي منایند، مشروط بر 
آن كه سهم شركت یا مؤسسه 

%) ٥١(داخلي در مشاركت كمرت از 
 .نباشد

خارجي  - مشاركتهاي ایراني  ٤- ٥    
نامه  باید تفاهمداوطلب، 

فیمابني خود را مهزمان با تسلیم 
پیشنهاد به دستگاه اجرایي 

 .ارائه منایند
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ارجاع كار به پیشنهاد  ٥- ٥    
دهندگاني جماز است كه در 

ارزش %) ٥١(پیشنهاد خود، اجنام 
كار را با استفاده از كلیه 
لوازم و جتهیزات و خدماتي كه 

شود و یا  در ایران تولید مي
ارائه و اجنام   ولید،قابلیت ت

. دارد، پیشنهاد منوده باشند
ارجاع كار به پیشنهاد 
دهندگاني كه اجنام كمرت از 

ارزش كار را در داخل %) ٥١(
كشور پیشنهاد یا تعهد منوده 
باشند، پس از اخذ مصوبه شوراي 

موضوع . [باشد اقتصاد جماز مي
 ]قانون) ٣(تبصره یك ماده 

طالع دستگاه اجرایي براي ا ٦- ٥    
از ارزش قراردادي كار داخل 
كشور بایسيت موارد زیر را به 
صورت شفاف در اسناد مناقصه، 
استعالم و یا سایر روشهاي اجنام 
كار درج، و پاسخ صریح و شفاف 
آن را از پیشنهاد دهندگان، 

 .خواستار شود
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یا  E.Pدر ارجاع کارهاي مهندسی و تدارکات  5-6-1    
یا مهندسی، تدارکات، اجرا،  E.P.Cمهندسی، تدارکات و اجرا

میزان و ارزش قراردادي کار مهندسی که ، E.P.C.Mمدیریت 
  .شود در ایران و توسط ایرانی انجام می

کاال یا مواد  Supplierمیزان، ارزش و منبع تأمین  5-6-2    
، اقالم استاندارد تولید کشور Bulk Materialاولیه، مواد انبوه 

  .برند ه به کار میایران که در اجراي پروژ
میزان و ارزش تجهیزاتی که ساخت آنها را به  5-6-3    

نمایند، به همراه  سازندگان یا تولیدکنندگان ایرانی واگذار می
که براي ارجاع کار  Vendor Listفهرست سازندگان ایرانی 

  .از بین آنها انتخاب خواهد شد
 Break Downمیزان و ارزش تفکیکی کارهایی  5-6-4    

به صورت منفرد یا (راساً توسط شرکت داخلی طرف قرارداد  که
  .شود در ایران انجام می) خارجی - به صورت مشارکت ایرانی 

آالتی که در ایران  میزان و ارزش تجهیزات و ماشین 5-6-5    
شود، لیکن شریک خارجی خود را متعهد و  ساخته یا تولید نمی

ید آنها در ایران با نماید که نسبت به سامان دادن تول ملزم می
منفرداً (آالت و تجهیزات  همکاري سازندگان خارجی این ماشین

  .اقدام نماید) و یا مشترکاً با سازندگان ایرانی
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 -فهرست آنچه که، با ارجاع کار به مشارکت ایرانی  5-6-6    
خارجی توسط شریک خارجی مشارکت پس از اجراي موضوع 

ن به صورت ماندگار در کشور قرارداد به عنوان منافع کشور ایرا
  Benefit For Iran. ماند ایجاد شده و باقی می

خرید لیسانس و واگذاري  ٧- ٥    
مهندسي پایه به صاحب لیسانس 

ساز  منتخب، اجنام مطالعات تصمیم
سنجي، خرید اقالم مصريف،  و امكان

خرید اقالم جایگزین تعمرياتي و 
اي  خریدهایي كه ماهیت پروژه

) از پروژه نباشد جزئي(نداشته 
و مبتين بر كار مهندسي و 
طراحي، سفارش ساخت یا تولید 

باشد، در چارچوب مقررات  مني
مربوطه از شركتهاي خارجي جماز 

نظر كارگروه كارشناسي . است
نظارت در موارد اهبام مالك عمل 

 .قرار خواهد گرفت
 دامنه و حنوه نظارت  -٦  
دامنه نظارت : دامنه نظارت ١- ٦    

) ٣(رچوب اجراي ماده در چا
هاي ذیل  قانون حداكثر و تبصره
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آن بوده و شامل موارد زیر 
 :باشد مي

نحوه ارجاع کار توسط دستگاههاي اجرایی موضوع  6-1-1    
  قانون) 1(ماده 

نظارت بر نحوه انجام کار، توسط طرف قرارداد  6-1-2    
دستگاه اجرایی و بررسی سهم کار ارجاع شده و انجام شده در 

  خل کشوردا
 :حنوه نظارت ٢- ٦    

دستگاههاي اجرایی موضوع ماده یک قانون  6-2-1    
در خصوص ) هر سه ماه یک بار(اي  اند، گزارشات دوره مکلف

قانون، در هر یک از قراردادها و ) 3(چگونگی رعایت ماده 
هاي تحت پوشش خود را، به دبیرخانه کارگروه نظارت  پروژه

  .ارسال نمایند
مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است  بانک 6-2-2    

، در مورد اعتبارات )هر سه ماه یک بار(اي  گزارشات دوره
) 1(گشایش شده در خصوص دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 

قانون را بر حسب قرارداد به دبیرخانه کارگروه نظارت ارسال 
  .نماید
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ریزي کشور،  دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه 6-2-3    
ریزي استانها و دفتر نظارت و  ازمانهاي مدیریت و برنامهس

) هر سه ماه یک بار(اي  اند، گزارشات دوره ارزیابی سازمان موظف
قانون، در اجراي ) 3(در خصوص چگونگی و میزان رعایت ماده 

اي را، به دبیرخانه  هر یک از طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه
  .کارگروه نظارت ارسال نمایند

گزارشهاي اخذ شده، بررسی، و پس از تأیید کارگروه  6-2-4    
  .نظارت، براي اطالع رئیس جمهور ارسال خواهد شد

موارد اخذ جموز از شوراي   -٧  
 :اقتصاد

ارجاع كار به مشاركت  ١- ٧    
خارجي، مشروط بر  - ایراني 

اینكه حداقل سهم ارزشي كار 
 .باشد%) ٥١(طرف ایراني 

یا ارجاع كار به شركت  ٢- ٧    
مؤسسه ایراني و یا مشاركت 

خارجي، كه اجنام كمرت  -ایراني 
ارزش قرارداد را در %) ٥١(از 

 .داخل كشور تعهد منوده باشد
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موارد ابهام در تطبیق پیشنهاد واصله با قانون، به ویژه در تعاریف  - تبصره
  .گردد پروژه و ارجاع کار جهت اتخاذ تصمیم، به کارگروه نظارت ارائه می

ش اخذ مصوبه از شوراي رو  -٨  
 :اقتصاد

درخواست باالترین مقام  ١- ٨    
دستگاه اجرایي، در خصوص 

این  ٢-٧و  ١- ٧بندهاي 
دستورالعمل، به مهراه موارد 
زیر براي طرح در شوراي 
اقتصاد، به سازمان ارائه 

 .گردد مي
-5گزارش کامل اقدامات انجام شده موضوع بندهاي  8-1-1    

  ملاین دستورالع 6- 5تا  3
نامه فیمابین شرکت ایرانی و خارجی مورد نظر  تفاهم 8-1-2    

  خارجی - دستگاه اجرایی، براي ارجاع کار به مشارکت ایرانی 
دبريخانه شوراي : گردش كار ٢- ٨    

اقتصاد، درخواست دستگاه 
اجرایي را به مهراه موارد 

، براي بررسي به ١-٨موضوع بند 
دبريخانه كارگروه نظارت ارسال 

دبري كارگروه نظارت، . ایدمن مي
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موضوعات پیشنهادي را جهت اجنام 
بررسي و نظرخواهي به دفاتر 
خبشي ارسال منوده و پس از 
دریافت نظرات مربوط، موضوع در 
دستور كارگروه كارشناسي نظارت 

نتیجه . قرار خواهد گرفت
هاي حاصله در كارگروه  بررسي

كارشناسي، توسط رئیس كارگروه 
به ) نظارتدبري كارگروه (

دبريخانه شوراي اقتصاد، منعكس 
شده تا جهت اخذ تصمیم ایي در 

 .شوراي اقتصاد مطرح شود
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  1فرم درخواست صدور مجوز ارجاع کار

  ...]قانون حداکثر استفاده از) 3(موضوع ماده [
 :موضوع  - ١  
 :دستگاه درخواست كننده  - ٢  

        :وزارتخانه مربوط -     
  :بندي شماره طبقه  

      :گاه اجرایی اصلیدست -     
  :بندي شماره طبقه  

        :بردار دستگاه بهره -     
  :بندي شماره طبقه  

          :سایر -     
  :وابسته به  

        :عنوان طرح  - ٣  
 :بندي مشاره طبقه  

 :تاریخ شروع    :مدت اجراي طرح  - ٤  
                                                                                          

مضاي اي باشد که به ا نامه و یا قرارداد اولیه کلیه درخواستها بایستی بر مبناي تفاهم: تذکر مهم -1
گونه تعهدي براي طرف  این قرارداد تا کسب مجوزهاي الزم از شوراي اقتصاد، هیچ. طرفین رسیده است

  .ایرانی نخواهد داشت
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 :تاریخ خامته  

 :ت ارجاععنوان كار در دس  - ٥  
 :حمل اجراي طرح  - ٦  
 :نوع درخواست  - ٧  

ارجاع کار به شرکت یا مؤسسه ایرانی، با سهم ارزش کار  -1    
        %)51(داخل کشور کمتر از 

خارجی، مشروط بر اینکه  -ارجاع کار به مشارکت ایرانی  -2    
   .باشد%) 51(حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی 

خارجی، با سهم ارزش کار  -رانی ارجاع کار به مشارکت ای -3    
       %)51(داخل کشور کمتر از 

 :نوع كار در دست ارجاع  - ٨  
  E      مهندسی  -1    
 E.P    مهندسی، تدارکات  -2    

 E.P.C  مهندسی، تدارکات و اجرا  -3    

  E.P.C.Mمهندسی، تدارکات و اجرا و مدیریت  -4    
      

 ...)با ذکر مورد(سایر  -5    
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گذاري  هاي سرمایه موع هزینهبرآورد جم  - ٩  
 میلیون ریال  ١:طرح
  )میلیون ریال(ریالی        )هزار دالر(ارزي     

    ارزش كل كار در دست ارجاع  -١٠  
 میلیون ریال  

  )درصد(سهم ارزي         )درصد(سهم ریالی     
  )درصد(        ارزش کل طرح / نسبت ارزش کل قرارداد     

دست  حمل تأمني منابع مايل كار در  -١١  
 :ارجاع

تسهیالت بانکی     منابع داخلی     بودجه عمومی     
 تسهیالت ارزي سایر...  

 :نوع تسهیالت ارزي  -١٢  
  ...سایر    فاینانس     بیع متقابل     

مشخصات پیمانكار طرف ایراني كار   -١٣  
 :در دست ارجاع

  :نام شرکت    
  :نوع شرکت    
  :رشته فعالیت    

                                                                                          
  .باشد اي می نرخ تسعیر ارز در کلیه موارد نرخ واریزنامه -1
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مشاركت (ریك خارجي مشخصات شركت ش  -١٤  
 )خارجي كار در دست ارجاع - ایراني 

  :نام شرکت    
  :نوع شرکت    
 :رشته فعالیت    

اقدامات اجنام شده، مطابق با مفاد   -١٥  
خبشنامه، كه “ ۵”مندرج در بند 

منجر به پیشنهاد ارجاع كار 
 :شامل. مورد نظر شده است

  استعالم از دفتر بخشی    
 و پیمانکاراناستعالم از دفتر مشاوران     

 استعالم از تشکلهاي صنفی    

 آگهی روزنامه    

 سایر با ذکر توضیح    
جدول آنالیز سهم ارزش فعالیتهاي   -١٦  

 :١خمتلف كار در دست ارجاع
 مؤسسه یا شركت ایراني  - الف    
 خارجي  -مشاركت ایراني - ب    

                                                                                          
  .جدول مربوطه در انتهاي کتاب جانمایی شده است -1
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فهرست مشخصات تدارك كنندگان و   -١٧ 
 سازندگان داخلي

      شرح فعالیت   
  سازندگان/ اسامی تدارك کنندگان   

  مواد اولیه   
  مواد انبوه   
  اقالم استاندارد   
  ساخت تجهیزات   
  آالت و تجهیزات ساخت ماشین   
  آالت و تجهیزات تعمیر ماشین   
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 آالت حنوه تأمني جتهیزات و ماشني -١٨
  تن: میلیون ریال   وزن: ارزش

  

آالت  تجهیزات و ماشین
 واگذار شده به خارجی

آالت  هیزات و ماشینتج
 واگذار شده به ایرانی

ساخت در 
 داخل

خرید از 
 خارج

ساخت در 
 داخل

خرید از 
 خارج

 جمع کل
         ارزش
          وزن

  مکانیکی
          ارزش
          وزن

  الکتریکی
          ارزش
          وزن

  لوازم و قطعات یدکی
          ارزش
          وزن

          ارزش  مواد
MATERIAL  وزن          
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منافع كشور ایران به صورت ماندگار پس   -١٩
 -از ارجاع كار به مشاركت ایراني 

 Benefit for Iranخارجي 
 
   دالیل توجیهي پیشنهاد و توضیحات ضروري-٢٠

 
 نظر دفرت خبشي مربوط  -٢١

 
 

 مدارك و اسناد پیوست  -٢٢
 
 

    :نام و امضاي کارشناس   
 :نام و امضاي معاون    

  :نام و امضاي مدیر کل    
  فرم 15مستندات مربوط به بند     
 نامه مشارکت مدنی شرکت ایرانی با خارجی تفاهم    

فهرست عرضه کنندگان کاال و خدمات مورد درخواست همراه     
 با استعالم قیمت

آالت عمده مورد  لیست مشخصات عمومی تجهیزات و ماشین    
 )خارجی -داخلی (نیاز به تفکیک محل تأمین 



  

  

 
) 3(جلسات کارگروه کارشناسی نظارت بر ماده نامه برگزاري  آیین

  ...قانون حداکثر استفاده از 
 
 





  53نامه برگزاري جلسات کارگروه کارشناسی نظارت                               آیین

  

  11/11/82مورخ  213598/101نامه شماره  آیین 
ریزي کشور موضوع برگزاري  سازمان مدیریت و برنامه

قانون  )3(جلسات کارگروه کارشناسی نظارت بر ماده 
تی و حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنع

اجرایی کشور در اجراي پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور 
  صدور خدمات

  بر ماده ) در این آیین نامه گروه کارشناسی(جلسات کار گروه کارشناسی نظارت 

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور  )3(
از مدیران سازمان، نمایندگان تشکلهاي متشکل ) در این آیین نامه قانون حداکثر(

صنفی و مدیران یا مقامات همتراز معرفی شده از سوي اعضاي کارگروه نظارت بر 
به منظور بررسی کارشناسی ) در این آیین نامه کار گروه نظارت(قانون حداکثر 

ربط و انعکاس  هاي واصله از دفتر امور شوراي اقتصاد یا سایر مراجع ذي درخواست
گروه نظارت، به دعوت  گیري حاصله به و دفتر امور شوراي اقتصاد یا کار متصمی

با رعایت موارد زیر، در سازمان ) در این آیین نامه دبیرخانه(دبیرخانه کار گروه نظارت 
  .گردد مدیریت و برنامه ریزي کشور تشکیل می
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  ترکیب اعضاي گروه کارشناسی 1ماده  
 دنمدیر كل دفرت امور صنایع و معا - ١
 مدیركل دفرت امور شوراي اقتصاد  - ٢
مدیر كل دفرت امور مشاوران  - ٣

 وپیمانكاران
مناینده معاونت مهاهنگي امور اقتصادي و  - ٤

 فين اد ریاست مجهوري
 مناینده وزارت صنایع ومعادن  - ٥
ربط در سازمان  مدیر كل دفرت خبشي ذي - ٦

 )حسب مورد(
 ربط مناینده دستگاه اجرایي ذي - ٧
 ربط مناینده تشكل صنفي ذي - ٨

  .هر عضو داراي یک رأي بوده که قابل تفویض به عضو دیگر نخواهد بود
ربط  چنانچه امکان شرکت هریک از اعضا در جلسه وجود نداشته باشد، عضو ذي

براي حضور در جلسه و انعکاس نتایج به ) بدون حق رأي (می تواند با اعزام نماینده 
  .قدام نمایدمسئوالن دستگاه مربوط، ا

هریک از اعضاي اصلی گروه کارشناسی می تواند یک نفر را به عنوان  :تبصره
جانشین با حق رأي در جلسات شرکت . خود به دبیرخانه معرفی نماید) ثابت(جانشین 

  .خواهد کرد
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  ریاست گروه کارشناسی 2ماده  
که در  ریاست گروه کارشناسی برعهده مدیرکل دفتر امور صنایع ومعادن می باشد

صورت غیبت و یا ترك جلسه، یکی از اعضاي داراي حق رأي گروه کارشناسی به 
  .انتخاب سایر اعضا، وظایف ریاست جلسه را بر عهده خواهد گرفت

  وظایف رئیس گروه کارشناسی 3ماده  
وظایف رئیس گروه کارشناسی، تنظیم و طرح موضوعات دستور کار، هدایت مسیر 

گیري برابر مباحث مطرح  بندي نهایی و انجام رأي ، جمعو تقسیم بندي زمان مباحث
  .شده در جلسه و نظارت بر انعکاس نتایج در صورتجلسات گروه کارشناسی می باشد

  وظایف دبیرخانه 4ماده  
ربط سازمان،  دبیرخانه موظف است پس از اخذ گزارش هاي دفاتر ذي

اي گروه کارشناسی، ارایه هاي الزم را تهیه و به همراه مدارك مربوط به اعض گزارش
  نماید

همچنین، وظیفه دعوت از سایر مدیریتها، دفاتر، سازمانها و ارگانهاي مرتبط با 
  .موضوعات دستور کار براي حضور در جلسه، بر عهده دبیرخانه می باشد
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  محل و زمان برگزاري جلسات گروه کارشناسی  5ماده  
و هفته یکبار در محل جلسات عادي گروه کارشناسی، به طور معمول هر د

  .سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برگزار می شود
عالوه بر (در صورت ضرورت، بنابر تصمیم اعضاي گروه کارشناسی  تبصره

  .العاده نیز می تواند برگزار گردد جلسات فوق) جلسات عادي

  نحوه رسمیت یافتن جلسات 6ماده  
عضو گروه کارشناسی،  8از  نفر 5جلسات گروه کارشناسی، با حضور حداقل 

  .رسمیت خواهد یافت
دبیرخانه هر سه ماه یکبار وضعیت حضور وغیاب اعضاي گروه : تبصره

بار  2غیبت بیش از . ربط می رساند کارشناسی را طی گزارشی به اطالع دستگاه ذي
ربط  بار متناوب هریک از اعضاي گروه کارشناسی، به اطالع دستگاه ذي 3متوالی یا 

  .رسید خواهد

  زمانبندي طرح موضوعات 7ماده  
ربط در سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است ظرف مدت  دفتر ذي

روز از تاریخ ارجاع موضوع از سوي دبیرخانه شوراي اقتصاد و یا دبیرخانه، نسبت  15
دبیرخانه نیز موظف . به تهیه گزارش مقدماتی و ارسال آن به دبیرخانه اقدام نماید
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روز از تاریخ دریافت گزارش، اقدام الزم را نسبت به تهیه گزارش  15طی مدت  است
  .نهایی و طرح موضوع در جلسات گروه کارشناسی، به عمل آورد

در صورت عدم ارائه گزارش الزم از سوي دفاتر، دبیرخانه نتیجه بررسی  :تبصره
  . دهاي خود را در موعد مقرر به جلسه گروه کارشناسی ارائه می نمای

  نحوه طرح موضوعات در گروه کارشناسی  8ماده  
ابتدا دستگاه درخواست کننده شرح مختصري پیرامون موضوع مورد درخواست 

ریزي  ارائه نموده و نماینده دفتر بررسی کننده پیشنهاد در سازمان مدیریت و برنامه
ه اعضاي گرو. کشور، نظرات خود را به اطالع اعضاي گروه کارشناسی می رساند

کارشناسی نیز نظرات موافق و یا مخالف خود را درخصوص موضوع بیان داشته و 
نکات ابهام و سواالت خود را مطرح می نماید که دستگاه درخواست کننده و نماینده 
دفتر بررسی کننده درخواست، نسبت به پاسخگویی به سواالت مطرح شده اقدام 

  .خواهند نمود
س گروه کارشناسی و ارائه پیشنهادها، راي بندي مباحث توسط رئی پس از جمع

گیري در زمینه موضوع و پیشنهادها به عمل آمده و تصمیم نهایی در صورتجلسه 
  .مربوط منعکس می گردد

تقسیم زمان براي بحث پیرامون هر موضوع، باتوجه به مدت زمان  :تبصره
  .اختصاص یافته در دستور جلسه، بر عهده رئیس گروه کارشناسی می باشد
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  نحوه تصویب موضوعات 9ماده  
تصویب پیشنهادات منوط به کسب راي اکثریت نسبی اعضاي داراي حق راي 

در هر حال، براي تصویب موضوع کسب . حاضر در جلسه گروه کارشناسی می باشد
تعداد آراي موافق و مخالف با موضوع پیشنهادي . رأي موافق ضروري است 4حداقل 

  .در صورتجلسه ذکر خواهد شد
بندي نظرات اکثریت اعضاي گروه کارشناسی  صورتجلسه حاصل جمع :تبصره

  .نوشت هامش امضا توسط اعضا مجاز نمی باشد بنابراین، هرگونه پی. است

  انعکاس نتایج 10ماده  
تصمیمات در مورد هریک از موضوعات مندرج در دستور کار گروه کارشناسی 

اي اعضاي داراي حق راي حاضر در اي تدوین و پس از امض بالفاصله طی صورتجلسه
به اطالع دبیرخانه شوراي  -حسب مورد  -جلسه گروه کارشناسی، براي اتخاذ تصمیم 

  .اقتصاد و یا اعضاي کار گروه نظارت خواهد رسید
هاي اجرایی عضو گروه کارشناسی موظف به امضاي  نمایندگان دستگاه :تبصره

ورتجلسات گروه کارشناسی به مسئول صورتجلسه و ارائه کلیه مدارك، مستندات و ص
باشند؛ تا با اطالع کافی در جلسه  شوراي اقتصاد و یا کار  ربط می دستگاه اجرایی ذي

  .گروه نظارت، شرکت نمایند
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  خارجی  - مشارکت ایرانی -ب مؤسسه یا شرکت ایرانی  - الف: جدول آنالیز سهم ارزش فعالیتهاي مختلف کار در دست ارجاع -16

یف
رد

 

 نوع فعالیت
ارزش انجام  ارزش کار ارجاع شده به طرف خارجی ارزش کار ارجاع شده به طرف ایرانی ارزش هر فعالیت

کار داخل کشور 
A+C 

ارزش انجام کار 
  B+Dخارج کشور

درصد ارزش کار ارجاع شده 
 هر فعالیت به کل قرارداد

انجام کار در   کل کل ارزي ریالی
 Aداخل 

انجام کار در 
 Bخارج 

 کل
انجام کار در 

  cداخل 
انجام کار در 

 Dخارج 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

میلیون     
میلیون   هزار دالر  ریال

درصد  مبلغ  مبلغ  ریال
* 

درصد  مبلغ
طرف   طرف ایرانی  **درصد  مبلغ  **درصد  مبلغ  *درصد  مبلغ  درصد  مبلغ  مبلغ  *

  کل  خارجی

سی
هند

م
  

                                          نیدانش ف
                                          انتقال دانش فنی

                                          مهندسی پایه
                                          یليصتفمهندسی 

                                          ...سایر
                                            جمع

خت
 سا

ات
دارک

ت
  

                                          مواد اولیه
                                           انبوهمواد 

)Bulk Materal(  
مانند پیچ و (اقالم استاندارد 

  ...)مهره، بلبرینگ و 
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خت
 سا

ات
دارک

ت
  

                                          تجهیزات منفصله
)Component(                                          

                                          آالت  ماشین
                                          )متحرك ثابت و(تجهیزات 

                                          لوازم و قطعات یدکی
                                          خدمات فنی و تدارکات

                                          ...سایر
                                            جمع

  اجرا

                                          عملیات زیربنایی
                                          عملیات ساختمانهاي تولیدي
                                          عملیات ساختمانهاي جانبی

                                          عملیات نصب
                                          راه اندازي

                                          ...سایر
                                            جمع

یت
دیر

م
  

نظارت بر ساخت تجهیزات 
  داخلی

                                        

                                          نظارت بر نصب
                                          تحویل و گارانتی

                                          خدمات فنی
                                          سیستم نگهداري و تعمیر

                                          ...سایر
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                                            جمع

  سایر

                                          اي خدمات بیمه
                                          حمل و نقل

                                          گمرك
                                          ثبت سفارش

                                          ...سایر
                                            جمع

                                            جمع کل

 باشد منظور درصد نسبت به ارزش کل هر فعالیت می *

  .باشد منظور درصد نسبت به کل کار در دست ارجاع می **
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  پروژه یست تجهیزات مورد نیاز19

  عنوان  ل -
 )هاي کلی بسته(

درصد از کل 
 تجهیزات

 )تن(وزن کل  واحد تعداد
سهم ساخت داخل 

 )درصد(

  شرکتهاي سازنده 
)V.L.(  
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 دستگاه اجرایی

گیري نهایی و اعالم  تصمیم
 نتیجه به دستگاه اجرایی

 شوراي اقتصاد

طرح موضوع در کمیسیون شوراي 
یري و گ اقتصاد جهت تصمیم

 اعالم نتیجه به شوراي اقتصاد

 دفتر امور شوراي اقتصاد

درخواست صدور مجوز ارجاع کار به همراه مدارك 
گزارش کامل اقدامات انجام شده ) 1: (الزم شامل

دستورالعمل ) 6-5(تا ) 3- 5(موضوع بندهاي 
22/6/81مورخ ) 115659/101(شماره   

رجی خا –تفاهم نامه فیمابین شرکت ایرانی ) 2(
مورد نظر دستگاه اجرایی براي ارجاع کار به 

خارجی -مشارکت ایرانی   

ارسال درخواست دستگاه اجرایی و مدارك 
به  دفتر امور شوراي اقتصاد الزم توسط

 دبیرخانه قانون حداکثر و دفاتر بخشی

تشکیل جلسه کارگروه کارشناسی نظارت بر 
قانون حداکثر با حضور اعضا و نماینده دستگاه 

 دفتر امور شوراي اقتصاداجرایی و اعالم نتیجه به 
 جهت طرح در کمیسیون شوراي اقتصاد

دبیرخانه کارگروه نظارت بر 
 قانون حداکثر

اعالم نظر دفتر بخشی همراه با 
 ارسال مدارك درخواستی

  :اعالم نظر و تهیه و تکمیل اطالعات ذیل توسط دفاتر بخشی
  رتکمیل فرم صدور مجوز ارجاع کا - 1
 )استعالم، مناقصه(نتایج بررسی هاي انجام شده توسط دستگاه اجرایی  - 2

 آگهی مناقصه برگزار شده و گزارش مربوطه - 3

 خارجی –بررسی و اعالم نظر در مورد تفاهم نامه مشارکت مدتی شرکت ایرانی  - 4

آالت  بررسی و اعالم نظر در مورد فهرست مشخصات عمومی تجهیزات و ماشین - 5
 )خارجی –داخلی (ورد نیاز به تفکیک محل تأمین عمده م

 بررسی و اعالم نظر در مورد فهرست عرضه کنندگان کاال و خدمات مورد نیاز پروژه - 6

موضوع (نمودار گردش کار صدور مجوز ارجاع کار 
تولیدي،  قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، 3ماده 

ها و ایجاد تسهیالت  صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژه
 )به منظور صدور خدمات

 شوراي اقتصاد
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  هاي اجرایی مربوطه مواد مرتبط و آیین نامه
  قانون برگزاري مناقصات

  شوراي اسالمی مجلس 3/11/1383 مصوب
  
  گران  ـ ارزیابی کیفی مناقصه12ماده   

هاي اجرائی حداکثر سه ماه  ریزي کشور مکلف است با همکاري دستگاه ـ سازمان مدیریت و برنامه بندج
گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که  نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه پس از تصویب این قانون آیین

 .گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند گیري و روش ارزیابی مناقصه هاي اندازه بیانگر شاخص

  
  

  1383قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ) 12(ماده ” ج“نامه اجرایی بند  آیین
  گران داخلی ترجیح مناقصه - 15ماده 
تفاده از توان فنی و مهندسی گران خارجی با رعایت قانون حداکثر اس امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه -الف 

ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات ـ مصوب  تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژه
  :شود ـ به ترتیب زیر تنزیل می1375
ضرب  9/0امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آنها در عدد  -1

  .شود می
 85/0کنندگان خارجی همکار تأمین کننده داخلی به نسبت سهم آنها در عدد  ی تأمینامتیاز ارزیاب -2

  .شود ضرب می
الشرکه آنها متعلق به اشخاص  گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم ترجیح مناقصه -ب 

خارجی باشد، مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکاي داخلی در 
  .شخص و بیش از پنجاه درصد باشدسود و زیان م

در مناقصات مربوط به پیمانکاري ساخت و نصب، طرح و ساخت یا پیمانکاري عمومی که  -پ
هاي صنعتی،  هایی که موضوع آنها احداث کارخانه تأمین کاال بر عهده پیمانکار باشد و در پروژه

خلی به ترتیب مذکور در جزء گران دا هاي صنعتی مشابه باشد، ترجیح مناقصه نیروگاهها و پروژه
  .شود این ماده اعمال می "الف"بند ) 2(

  
   :ـ فراخوان مناقصه 13ماده  
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المللی باشد، با استفاده از تسهیالت اعتباري خارجی مطرح  دـ در صورتی که نیاز به برگزاري مناقصه بین 
اده از توان فنی، مهندسی، تولیدي باشد، باید با کسب مجوزهاي مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استف

هاي کثیراالنتشار و حداقل  آگهی مربوط در یکی از روزنامه 12/12/1375و صنعتی و اجرائی کشور مصوب 
المللی مرتبط با موضوع  هاي انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین یک نوبت در یکی از روزنامه

 .مناقصه، منتشر شود

در موارد زیر برگزار ) 13(و ) 4(زاري مناقصه محدود مناقصه محدود با رعایت مواد ـ نحوه برگ 26اده م
  شود می

 .صالح دولتی گران صالحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذي هاي مناقصه الف ـ وجود فهرست بند

که با اي است  نامه گران صالحیتدار، برابر آیین تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه
  .رسد ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران می پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

  
  
  قانون برگزاري مناقصات) 26(ماده ” الف“نامه اجرایی بند  آیین 

  
  ترجیح متقاضیان داخلی - 10ماده 
مهندسی امتیاز ارزیابی صالحیت متقاضیان خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و  -الف 

ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات ـ مصوب  تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژه
  :شود ـ، به ترتیب زیر تنزیل می1375
امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکاران داخلی به نسبت سهم همکاران داخلی آنها در  -1

  .شود ضرب می 9/0عدد 
کنندگان خارجی همکار تأمین کنندگان داخلی به نسبت سهم تأمین کنندگان  أمینامتیاز ارزیابی ت -2

 .شود ضرب می 85/0داخلی آنها در عدد 

الشرکه آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد،  گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم ترجیح مناقصه -ب 
خلی در سود و زیان مشخص و مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکاي دا

  .بیش از بیست وپنج درصد باشد
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  بسمه تعالی
  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

 27/2/1384مورخ  29746/101بنا به پیشنهاد شماره  30/11/1384هیئت وزیران در جلسه مورخ 
ساسی جمهوري اسالمی و هشتم قانون ا ریزي کشور و به استناد اصل یکصد و سی سازمان مدیریت و برنامه

  : ایران تصویب نمود
ـ در راستاي اجراي وظایف قانونی، بازرس یا بازرسان شرکتها مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجراي 1

) 3(و ماده ) 2(ماده ) 2(کلیه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد نحوه اجراي تبصره 
ها و ایجاد  مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژه قانون حداکثر استفاده از توان فنی و
را در طرحهاي منابع داخلی شرکت و طرحهاي تملک  - 1375مصوب  - تسهیالت به منظور صدور خدمات 

شود، به  و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیالت ارزي تأمین می) طرحهاي عمرانی(اي  داراییهاي سرمایه
  . یه کنندمجامع عمومی ارا

و ) 2(ماده ) 2(قانون یاد شده مکلفند گزارش عملکرد تبصره ) 1(ـ دستگاههاي اجرایی مصرح در ماده 2
قانون مورد اشاره در طرحهاي در دست اجرا را که حسب مورد به اطالع وزیر ذي ربط در وزارتخانه، ) 3(ماده 

باشد، حداکثر تا پایان مهرماه هر سال به مجمع عمومی و یا باالترین مقام مسؤول دستگاه اجرایی رسیده 
بار،  دبیرخانه مذکور موظف است هر سه ماه یک. دبیرخانه کارگروه نظارت بر قانون مذکور ارسال کنند

  .بندي گزارشها را به شوراي اقتصاد و هیئت وزیران ارایه کند جمع
  پرویز داودي        

  معاون اول رئیس جمهور
  
  
  

  هاي صنعتی به روش طرح و ساخت  حیت پیمانکاران اجراي پروژهنامه تشخیص صال آیین 
1380,11,14 – 1921  

  روزنامه رسمی 1380,12,28-16622نقل از شماره  
  1380,12,22هـ  21811ت .  58567شماره  

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 
  

 1380,3,16مورخ  105,2594-50,5351بنا به پیشنهاد شماره  1380,11,14هیأت وزیران در جلسه مورخ  
و  -  1351مصوب  - قانون برنامه و بودجه کشور) 22(به استناد ماده  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و
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و اجراي کشور در اجراي  قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدي و صنعتی) 2(در اجراي ماده 
و در چارچوب نظام فنی و اجرایی  -  1375مصوب  - خدماتها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور  پروژه

، آیین نامه 1375,4,4هـ مورخ  148989ت .  24525کشور موضوع تصویبنامه شماره  طرحهاي عمرانی
  :روش طرح و ساخت را به شرح زیر تصویب نمود هاي صنعتی به تشخیص صالحیت پیمانکاران اجراي پروژه

  
 ریاییقانون توسعه و حمایت از صنایع د

شود براي مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی،  به دولت اجازه داده می -1ماده   
ساخت، تولید، تعمیر و نگهداري انواع مختلف تجهیزات شناورهاي سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع (

محیطی، به شرحی که در اساسنامه با رعایت مالحظات زیست ، رفع مشکالت و عوامل بازدارنده )فراساحلی
شود را به صورت  نامیده می» صندوق«خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار 

  .ریال تأسیس نماید )400,000,000,000(شرکت با سرمایه اولیه چهارصدمیلیارد
اخت داخل و ایجاد شرایط اده بیشتر از امکانات سصندوق مجاز است در جهت تشویق استف – 5تبصره   

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به ) 34(مناسب در اجراء ماده
المللی شناور  قیمت بین %) 20(منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقباي خارجی آنها تا سقف بیست درصد

المللی منوط به رعایت  ه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بینمورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرف
مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو . قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید

  .باشد هاي قابل قبول صندوق می هزینه
  
  

هاي  وان الیحه حمایت از سامانههاي حمل و نقل ریلی شهري و حومه که با عن الیحه حمایت از سامانه
به مجلس شوراي  21/7/1383مورخ  39855/25409حمل ونقل ریلی درون شهري از سوي دولت به شماره 
مجلس با اصالحاتی تصویب و به تأیید  22/5/1385اسالمی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به  )123(شوراي نگهبان رسید، در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم 
  .گردد پیوست ارسال می

  
گذاري داخلی و خارجی به روش ساخت،  توانند از طریق سرمایه شهرداریهاي مشمول می - 7ماده 

  .هاي حمل و نقل ریلی شهري و حومه استفاده نمایند براي سامانه)BOT( برداري و واگذاري بهره
و امور اقتصادي و دارایی موظفند دستورالعمل اجرایی استفاده از روش ساخت، هاي کشور  وزارتخانه -تبصره

و  - 1381مصوب  - گذاري خارجی را به استناد قانون تشویق و حمایت سرمایه) BOT(برداري و واگذاري بهره
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جاد ها و ای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژه
هاي مشمول  را ظرف مدت شش ماه تدوین و به شهرداري -1375-تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب

   . ابالغ نمایند
  

قانون برنامه سوم ) 113(اصالح ماده  قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و
  اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران توسعه اقتصادي،

  
داخلی، افزایش اشتغال  به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران - 2ماده   

  :آید اقدامهاي زیر به عمل می و سهم ساخت داخل طرحهاي صنعتی و عمرانی کشور،
  
  

اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،) 11(دستگاههاي اجرایی موضوع ماده  -ج  بند
فنی، مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرائی  ري اسالمی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توانجمهو

موظفند قیمتهاي  1375,12,12منظور صدور خدمات مصوب  به ها و ایجاد تسهیالت کشور دراجراي پروژه
مهندسی  ات فنی وهاي اجراي طرحهاي صنعتی و زیربنایی و خرید خدم کنندگان در مناقصه پیشنهادي شرکت

وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و  هیأت که به تصویب%) 20(خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد 
  .ارزیابی قرار دهند

استفاده از خدمات مشاوره و  معیارهاي تعیین ضرایب موردعمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و 
شود و همچنین  توسط پیشنهاددهندگان تعهد می جراي موضوع مناقصهطراحی و مهندسی داخلی که در ا

، بنا به پیشنهاد مشترك وزارت )شود جرائم در متن قرارداد تصریح می میزان (میزان جرائم عدم انجام تعهدات 
  . وزیران خواهد رسید تصویب هیأت ریزي کشور به سازمان مدیریت و برنامه صنایع و معادن و

  
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ) 2(ماده )  ج(ایی بند نامه اجر آیین

  ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي) 113(ماده 
  

   ¨ه30750ت 44930: .  شماره
  1383,08,13: تاریخ 

  ي کشور ریز مان مدیریت و برنامهوزارت صنایع و معادن ـ ساز



    نامه برگزاري جلسات کارگروه کارشناسی نظارت آیین

  

بنا به پیشنهاد مشترك وزارت صنایع و معادن و سازمان  1383,8,10هیأت وزیران در جلسه مورخ 
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي ) 2(ماده )  ج(ریزي کشور و به استناد بند  مدیریت وبرنامه

عی و فرهنگی جمهوري اسالمی ، اجتما قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي) 113(ماده  صنایع کشور و اصالح
  : نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود ـآیین1382مصوب  - ایران 

  قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع ) 2(ماده )  ج(نامه اجرایی بند  آیین
  ، اجتماعی و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي) 113(کشور و اصالح ماده 

  .مهوري اسالمی ایرانفرهنگی ج
  : باشند ، داراي معانی زیر می نامه به کار رفته است هایی که در این آیین اصطالحات و واژه -  1ماده 

بندي مناسب از  خارجی است که داراي رتبه - شخص حقوقی ایرانی یا مشارکت ایرانی : الف ـ پیمانکار
، ساخت و  ، تدارك ، تأمین ، مهندسی ، طراحی عهریزي کشور بوده و مسؤولیت مطال سازمانمدیریت و برنامه

  . کند اجراي پروژه رابه صورت جداگانه یا به صورت توأم براساس اسناد و مدارك پیمان تعهد می
سهم ارزش فعالیتهاي مختلف قرارداد است که توسط پیمانکار به : ب ـ سهم انجام کار در داخل کشور

  .شود در داخل کشور تولید و یا انجام می)  م از ایرانی یا خارجیاع(طورمستقیم یا از طریق اشخاص ثالث 
خارجی است که از  - شخص حقوقی ایرانی یا خارجی یا مشارکت ایرانی :  پ ـ پیمانکار دست دوم

  . گردد پیمانکار براي انجام بخشی از انجام کار با او قرارداد منعقد می طرف
قانون برنامه ) 11(، دستگاههاي اجرایی موضوع ماده  یرانبراي افزایش سهم انجام کار در ا - 2ماده 

، موظفند قیمتهاي پیشنهادي شرکت  ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران توسعه اقتصادي سوم
هاي طرحهاي صنعتی و زیربنایی و خرید فنی و مهندسی خود را، براساس  در مناقصه)  پیمانکاران(  کنندگان

  . گ و مقایسه نمایندهمسن) 3( ضوابط ماده
  : آید دست می قیمت همسنگ شده از رابطه زیر به -  3ماده 

  قیمت همسنگ شده هر پیشنهاد = قیمت هر پیشنهاد  ×ضریب همسنگ سازي 
  :آید دست می شود از رابطه زیر به نشان داده می) I(الف ـ ضریب همسنگ سازي که با 

 *C* c+m+a-J*j )) 4 * P* p+ K 3 + K 2  *e 2 * E 2 + K 1 * e 1 * E 1 

I=(1+0.01(K  
  :گردند اجزاي رابطه فوق به شرح زیر تعریف و یا تعیین می

1 e  :نسبت ارزش خدمات مهندسی پایه به مبلغ کل قرارداد .  
2 e  :نسبت ارزش خدمات مهندسی تفصیلی به مبلغ کل قرارداد .  
p  :به مبلغ کل قرارداد)  کاال و تجهیزات(، تدارك و ساخت  نسبت ارزش تأمین .  
c :نسبت ارزش کار ساختمان و نصب به مبلغ کل قرارداد .  



قانون حداکثر استفاده از     70

  

j  :درصد ارزشی سهم شریک خارجی از مبلغ کل قرارداد .  
  

Ki : (43،2،1وi  (= نسبت ارزش هریک از فعالیتهاي تعهد شده براي انجام کار در ایران به ارزش کل
  . فعالیت در پیشنهاد همان

دست  ، چهارم و پنجم جدول زیر به ، سوم ، دوم به ترتیب از سطر اول Jو Cو Pو E 2و E 1ب ـ مقادیر
  : آید می

  نوع قرارداد
  
   مالحظات EPC EP PC E1 E2 P Cنوع کار 

  16,4ــ  E 30 30 1خدمات مهندسی پایه 
  ــ ــ ــ 

  16,4ــ ــ  E 23 21 2 خدمات مهندسی تفصیلی
  ــ ــ 

  P 18 15 19.5 وساخت ، تدارك کاال و تجهیزات تأمین
  16,4ــ ــ 

  ــ 
   10ــ ــ ــ  10ــ  C 10 ساختمان و نصب

  J 12% 12% 12% 12% 12 %12 %0,06 وجود شریک خارجی
  

   construction) c:(اجرا Procurement) P:( تدارکات Engineering) E: خدمات مهندسی
پیمانکار خارجی شریک یا  چنانچه. مربوط به همکاري و مشارکت در مدیریت است  mپ ـ متغیر

را به صورت ) اجرا -تدارکات  -مهندسی (پیمانکاردست دوم خارجی متعهد باشد که مدیریت کار ارجاع شده 
،  و در غیر آن m=2دهی و اجرا کند،  مشترك وترکیبی از نیروهاي ایرانی و خارجی در تمام مراحل سازمان

  .باشد می تا صفر 2برابر  m،  متناسب با مقدارانجام شده
چنانچه پیمانکار خارجی شریک یا پیمانکار دست .  مربوط به آموزش نیروهاي ایرانی است aت ـ متغیر 

خارجی به هر تعداد حرفه که در قراردادها خواسته شده باشد، نیروهاي ایرانی را استخدام و به کار گمارده و  دوم
=  1,6aالمللی گردند،  ن حرفه از مؤسسات معتبر بینحدي آموزش دهد که موفق به اخذ گواهینامه آ به آنها به

  .باشد می= 0a، و در غیر آن
، پس از ارزیابی  نامه اعمال ضریب همسنگ سازي و تعیین قیمت همسنگ شده موضوع این آیین - 4ماده 
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  . شود پیشنهادها و اعمال آن در قیمت انجام می فنی
نهاد ارائه شده در مورد سهم انجام کار در ایران یا در صورت عدم انجام تعهدات براساس پیش -  5ماده 

برابر تفاوت قیمت پیشنهادي با قیمت همسنگ شده به عنوان جریمه عدم  1,5، معادل  نامه سایرموارد این آیین
  .) این موضوع باید در قرارداد درج شود. (گردد ها و مطالبات پیمانکار کسر می تعهدات از ضمانتنامه انجام
،  نامه مرجع رسیدگی به اختالفات کارفرما و پیمانکار در مورد تعهدات موضوع این آیین -  6ماده 

، نظارتهاي الزم از سوي سازمان مزبور به  در صورت ضرورت. ریزي کشور خواهدبود مدیریت و برنامه سازمان
  .خواهدآمد عمل

  جمهو معاون اول رییس -محمدرضا عارف 
  گذاري صنعتی سرمایه قانون رفع برخی از موانع تولید و

  
  
به منظور تأمین مالی طرحها و فعالیتهاي صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزي و  ـ10مادهر
  :دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی جهت

دي، برنامه چهارم توسعه اقتصا قانون) 1(ماده ) د(هاي تخصصی موضوع بند  الف ـ بانکها و وزارتخانه         
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران موظفند، براي اعطاء تسهیالت از حساب ذخیره ارزي، فروش 

  .محاسبه نمایند) FOB(طرحهاي صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور    محصول
زي، وجوه اداره شده، عم از منابع حساب ذخیره ارا(ب ـ بانکها موظفند، تسهیالت ارزي و ریالی          

مورد نیاز از طرحهاي صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیالت ) تسهیالت تکلیفی یا منابع داخلی
در صورت عدم پرداخت . بندي اجراء طرح و پیشرفت کارپرداخت نمایند مصوب را براساس برنامه زمان
خیر در پرداخت تسهیالت اعطائی قبلی بندي شده مصوب و متناسب با تأ تسهیالت مطابق با برنامه زمان

  .استمهال گردد
آالت و تجهیزات داخلی طرحهاي صنعتی و معدنی از محل منابع  ج ـ اعطاء تسهیالت براي ماشین         

توانند خریدهاي داخلی از  گذاران طرحهاي صنعتی و معدنی می حساب ذخیره ارزي مجاز بوده، سرمایه
  .زات صنعتی و معدنی را نیـز به صورت ارزي انجام دهندآالت و تجهی زنـدگان ماشینسا

کل %) 50(گذار، بیش از پنجاه درصد  د ـ در مواردي که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه         
با  گذاري پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادي طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهدداشت و باید سرمایه

  .سهیالت الزم را پرداخت نمایندوثیقه گرفتن کل طرح، ت
ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را  هـ ـ بانک ذي         

در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعالم نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دالیل کتباً به متقاضی 
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  .اعالم شود
قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب  و ـ جهت رعایت مفاد         

  .استعالم بانکها به پروفرمهاي واصله رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانک عامل اعالم نماید
  
  
  


