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 .کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به وزارت صنایع و معادن می باشد



 
 

 مقدمه
 

نعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها        حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و ص         "قـانون   
 جهت  16/1/1376 تصویب و در مورخه      1375 در اسفند ماه     "و ایجـاد تسهیالت به منظور صدور خدمات       

 .اجرا به دولت ابالغ شده است
روح کلـی حاکم بر قانون، واگذاری مسئولیت و انجام مدیریت فعالیتهای مختلف پروژه های کشور به                 

 :بوده است و تحقق اهداف ذیل مد نظر  حرفه ای، ایرنی بوده استبنگاه های اقتصادی
  حمایت از شرکتها و پیمانکاران ابرانی به منظور افزایش توان تولید و ارائه خدمات-
 تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ  -
 ایی کشورتولیدی و صنعتی و اجر  ،استفاده هر چه بیشتر از توان فنی و مهندسی -

عـده ای متأسـفانه تصـور می کنند که کشور توان اجرای این قانون را ندارد، لیکن قانونگذار، با تجربه                     
کارهای مهندسی انجام شده در دوران جنگ تحمیلی و با توجه به اجرای پروژه های صنعتی بسیار بزرگ،                  

دن توان ملت و کشور را فراهم       بـا قوانین و مقررات خاص، با تصویب این قانون امکان بمنصه ظهور رسی             
 . نموده است

اکـنون دولـت و مسـئولین بایستی بسترهای الزم را برای عرضه توان و اراده ملت و کشور که همانا                     
 .آبادانی ایران با اجرای پروژه های صنعتی بوده و ثمره آن اشتغال می باشد را فراهم آورند

امه هفت ساله اجرایی نمودن این قانون را که         بـه مناسـبت روز صـنعت و معدن بر آن شدیم که کارن             
 .موجب رشد صنعت کشور شده است را تدوین و ارائه نماییم

ایـن قـانون راهـنمای نظـام فنـی و اجرایی کشور و ارتباط مستقیمی با قانون سرمایه گذاری خارجی                     
 .باشدمکمل این قانون می ... داشته و قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع 

ابالغ گردیده و  ) 3(و دستورالعمل جدید اجرایی ماده      ) 2(های اجرایی ماده     بـا توجـه به اینکه آیین نامه       
دههـا شـرکت در بخشهای مختلف گواهی احراز صالحیت پیمانکاران اجرایی پروژه های صنعتی به روش               

 بینی و این امر باعث      کارگروه نظارت پیش  ) 3(طـرح و سـاخت را دریافـت و در دسـتورالعمل جدیـد ماده                
 .گردیده است مصوبات متعددی به تصویب شورای اقتصاد برسد

 . فصل به شرح ذیل تقدیم خوانندگان محترم می گردد6این مجموعه در 
و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های آن به همراه  ....متـن کـامل قـانون حداکـثر       : فصـل اول    

 فرم ها

 - يك -



به همراه آیین نامه ها و      ....  از مقـررات تسـهیل نوسـازی صـنایع           قـانون تنظـیم بخشـی     :  فصـل دوم  
 ...بخشنامه های مرتبط با قانون حداکثر

بوده به همراه   ... مـوادی از قـانون بـرنامه سـوم توسـعه کـه مرتـبط بـا قانون حداکثر                    : فصـل سـوم   
 آیین نامه های اجرایی آن

امنای ذخیره ارزی مرتبط با قانون       تنقـیح حقوقـی شـده و مصوبات هیات           ) 60(مـاده   : فصـل چهـارم   
 ... حداکثر

 لیست پیمانکاران عمومی تعیین صالحیت شده به تفکیک بخش های مختلف : فصل پنجم 
لیسـت مصـوبات شورای اقتصاد قبل از تشکیل کارگروه و متن کامل مصوبات شورای     : فصـل ششـم   

 اقتصاد بعد از تشکیل کارگروه نظارت
دفتر امور صنایع ومعادن، دبیرخانه شورای اقتصاد و دفتر امور مشاوران و            در پایـان الزم مـی دانـیم از          

کتاب مذکور ماحصل تالش بی شائبه آنها بوده و از           پـیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، که        
آقایـان مهندس عرفانیان و سید مجتبی حسینی یزدی، شرکت فن گستر پارس، آقایان مهندس مصطفی                

ندس خلـیل ورد کـه در تهیه این کتاب نهایت همکاری را داشته اند و آقای دکتر حسین                   عسـکری و مهـ    
علـی بـیک کـه طراحی و اجرای نسخه الکترونیک را عهده دار بوده و سرکار خانم ویدا ادهمی که                      عـرب 

 .اجرای نسخه کاغذی و ویراستاری فنی را به عهده داشته اند تشکر و قدردانی گردد
 کوچـک بـا وجود کاستیهایی که کمبود زمان آن را ناگزیر نموده است مورد               امـید اسـت ایـن تـالش       

 .استفاده مجریان و پژوهشگران محترم قرار گیرد
 

 سیامک صمیمی دهکردی ـ سعید جاللی 
 1383تابستان  

 - دو -



 پیام وزیر صنایع ومعادن
 

 
 

 بسمه تعالی 
ها و    و اجرایی کشور در اجرای پروژه       صنعتی تولیدی، مهندسی،   حداکثر استفاده از توان فنی و     "قـانون   

. ساز برای کشور نامید     را به حق می توان از قوانین سرنوشت        "ایجـاد تسـهیالت بـه منظور صدور خدمات        
 واگذاری مسئولیت و انجام مدیریت فعالیتهای مختلف پروژه های کشور به             روح کلـی حاکم بر این قانون،      

 که برای تحقق آن مکانیزم ارجاع کار تعریف         ایرانـی بـوده،   بـنگاههای اقتصـادی حـرفه ای و کارآفریـنان           
ایـنک کـه مقررات ناظر بر این قانون در یک مجموعه گردآوری و تنقیح حقوقی گردیده                 . گـردیده اسـت   

اسـت و یکـی از نـیازهای اصلی کارشناسان و مدیران و دست اندرکاران بخش صنعت ومعدن را می تواند              
 می دانم از پدیدآورندگان و دست اندرکاران تهیه این مجموعه تقدیر و             اینجانـب بر خود فرض     رفـع کـند،     

تشـکر  نمایم و امیدوارم انتشار آن در روز صنعت و معدن آغازی مبارک برای استمرار فرایند اطالع رسانی   
 .روز آمد در بخش صنعت و معدن باشد

 
 اسحاق جهانگیری  
 وزير صنايع و معادن 

 

 - سه -



 يادداشت

جرایی کشور و ا تولیدی، صنعتی مهندسی،  و فنیتوانحداکثر استفاده از ” قانون بر مقدمه ای
 “ منظور صدور خدماتبهدر اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت 

 سید مجتبی حسینی یزدی

  کلی قانونروح

 / ای اههای اقتصادی حرفه    بنگ به ، کشور های  و انجام مدیریت پروژه      مسئولیت واگذاری -1 
 )ایرانی/  داخلی سساتؤشرکتها و م( ایرانی ای کارآفرینان حرفه

 داخلی برای شرکتها و مؤسسات ایرانی که با آنان رفتار مشابه با شرکتهای                  شرایط ایجاد  -2 
 .بشودخارجی 

 ایرانی/  به شرکتها و مؤسسات داخلی ها  کار اجرای فعالیتهای مختلف پروژهبازار تخصیص -3 
  در داخل کشورها  چه بیشتر کارها و فعالیتهای مختلف پروژههر انجام -4 
 عهده یک ارگان    به برای ورود خارجیها به این بازار یک امر حکومتی بوده و               گیری تصمیم -5 

 و یک وزیر خارج      یی و از اختیار یک دستگاه اجرا       باشد  حد شورای اقتصاد می     در ،حکومتی
 .است

 بر آنکه سهم     مشروط ، به صورت مشارکت با ایرانیها      فقط ، به این بازار کار     رجیهاخا ورود -6 
 .میسر است) شورای اقتصاد( حکومتی گیری  از تصمیمپس نباشد، بیشتر )%49(خارجیها 

که ( کار ارجاع شده در خارج از کشور           ارزش )%49( انجام کار بیشتر از       برای تصمیم گیری -7 
 امر  یک ،) برای داخلی و ایجاد اشتغال برای خارجی است            الاشتغمعنی آن عدم ایجاد       

 .حکومتی بوده و به عهده شورای اقتصاد می باشد
 ایرانی است و در درجه دوم قانون ساخت داخل           به قانون در درجه اول قانون ارجاع کار          این -8 

 .است

  از اجرای این قانونهدف

مذکور در  ( و اجرایی کشور      صنعتی ،تولیدی  چه بیشتر از توان فنی و مهندسی،        هر استفاده -1 
 )ماده یک قانون

 فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده حداکثر از توان داخلی                 توان تقویت -2 
 )قانون 2مذکور در ماده (

 - يازده - -نه -



 )قانون 4مذکور در ماده  (خدمات  ی شرکتهای ایرانی و افزایش توان تولید و ارائهاز حمایت -3 

  قانونانمجری
 :اینکه دستگاههای اجرایی اعم از کلیه

 . داشته باشندخاص عام تبعیت نمایند یا قانون قوانین از -1 
 . یا منابع داخلی خود استفاده نمایندعمرانی های بودجه از -2 
 . آنها تسهیالت ارزی و یا ریالی باشدمالی منابع -3 
 . نام باشند یا نباشندذکر مشمول -4 
مشمول اجرای این   )  بخش خصوصی  جز هب( همگی انقالبی، شهرداریها،     نهادهای ،بانکها -5 

 .باشند قانون می

  مورد انتظار از اجرای قانونحاصل
ایجاد ( کارشناسی    های  برای قشر تحصیل کرده و رده         باالخص ، اشتغال در کشور    ایجاد -1 

 از  برداری دوران بهره  ده برابر ایجاد اشتغال در        تا ،ها اشتغال در دوران اجرای پروژه     
 .).باشد  میها پروژه

  عمومی مدیریتی کشورتوانمندی افزایش -2 
  فنی کشوردانش یارتقا -3 
 صدور خدمات   زمینه ایجاد ، و متعاقباً  صنعتی بزرگ   های  پروژه اجرای برای ،توانمندی ایجاد -4 

 ... و مهندسی ،فنی
 بزرگ صنعتی خود را به ما         کارهای ،اشیم از کشورهای دیگر انتظار داشته ب        میتوان  می چگونه

 زمینه تمرین و    و نداده، ارائه در داخل کشور چنین کاری را        خودمان حالی که    در ،ایرانیان ارجاع دهند  
 .یمده انیاورکسب تجربه را فراهم 

  کلیدی این قانونالفاظ

  کارارجاع :الف
 دستگاه اجرایی/ صاحب پروژه / صاحبکار / کارآفرین /  کارفرما کند؟  کسی ارجاع کار میچه -

 به تعداد کافی وجود نداشته و ، ایرانی توانمند اگر کار بایستی به ایرانی ارجاع شود،        گوید،  می قانون
 مشارکتو پس از تصویب کار به       ) شورای اقتصاد ( حکومتی مطرح شود     انگباشد، موضوع در یک ار    

 .نباشد )%51(شی کار طرف ایرانی کمتر از  بر آنکه سهم ارزمشروط ،خارجی ارجاع شود/ ایرانی 

 - دوازده -



 کار انجام :ب
 .طرف قرارداد/ مشاور /  پیمانکار دهد؟  کسی کار را انجام میچه -

 دلیلی هر ه اگر بو ، قرارداد در داخل کشور انجام شودارزش )%51( بایستی حداقل گوید،  میقانون
 کار در   ارزش )%49 ( بیش از  باشد قرار و ، کشور نباشد  داخل قرارداد در    ارزش )%51(امکان انجام   

 پس و شود، مطرح) شورای اقتصاد ( حکومتی   انگ موضوع در یک ار    بایستی ،خارج از کشور انجام شود    
 .از تصویب مجاز خواهد بود

  کار در جهانبازار کشور برای داشتن سهمی از تالش

 زیادی برای صادرات    هایتشویق ، برنامه سوم  قانون )116 (و) 113( بندهای مختلف مواد     در -1 
 .در نظر گرفته شده است

  تشویق صادراتی چیست؟معنی
  در بنگاههای اقتصادی صادر کنندهرونق -
  بنگاههای اقتصادی صادر کنندهتوسعه -
  ایجاد فرصت شغلی جدید با توسعه آنهاو ، اشتغال در بنگاههای مزبورحفظ -

 حضور فعال   برای ، موظف شده است   دولت وسعه،ت برنامه سوم    قانون )116( ماده “ج” بند در -2 
 و صادرات   جهانی بازار   در ، پیمانکار ایرانی  وشرکتها و مؤسسات فنی، مهندسی، اعم از مشاور         

 احسن آن نظارت  وخدمات فنی و مهندسی، تسهیالت زیر را فراهم نموده و بر اجرای مستمر              
 :این تسهیالت عبارتند از. نماید

 گذاری  بانکی با حداقل سپردهنامه صدور ضمانت نمودن زمینه فراهم -
 د و بانکی با حداقل هزینه و کارمزای  بیمهخدمات  یارائه -
  نظام بانکییی اعتبارات اعطابندی  سهمیهدر ، و تعیین سهمیه خاصبینی پیش -
 گونه مالی این     مینأ مشارکت دولت در ت      جهت ، سالیانه کشور   بودجه اعتبار در     بینی پیش -
 ات صادراتیاعتبار
 صادر کننده خدمات فنی     شرکتهای توسط ، اوراق مشارکت  عرضه نمودن زمینه صدور و      فراهم -

  مالی طرحهای اخذ شده توسط آنهامینأ یکی از منابع تعنوان هو مهندسی ب
 شود،  بینی  تسهیالت پیش  این ، فنی، مهندسی  خدمات مطرح است که چرا برای صدور        الؤ س این
 ؟ تسهیالتی منظور نشودچنین ، داخل کشورهای  پروژهاجرای ایرانی در  برای شرکتهایلیکن

 - سيزده -



 شود؟ نمی این قانون به درستی اجرا چرا

 . کشور وجود نداردالنؤ باور همگانی کلیه مسدر ، این قانون و راهکارهای اجرایی آنبه عمل -1 
این قانون وقوف و     به   باشند،  که مکلف به اجرای این قانون می        النیؤ از مس  ای عمده بخش -2 

 .اشراف ندارند
 منابع مالی   مینأ ت سیستمهای بانکی کشور،     نظام اً این قانون، که عمدت     اجرایی بسترهای -3 

 سیستم ، کشور ای  پوشش بیمه  مینأ، سیستمهای ت  )OECDمقررات   / بک بای / نانسیفا(
 . آن فراهم نیستمتناسب با ... و  کارشناسان خارجیکارگیریه  نقدینگی، قانون کار، بمینأت

 تضمین کیفیت وجود ندارد تا اطمینان حاصل          نظام ، دولت و دستگاههای اجرایی     درون در -4 
 که بایسته   آنچنان و   موقع هب خود را    فیوظا و   تکالیف ، اجرایی دستگاههایشود، دولت و    

 .است، انجام دهند
کتهای خارجی   با شرایط محیطی شر     همسنگ ، شرکتها و مؤسسات ایرانی     محیطی شرایط -5 

 بیشتر را برای    یا )%51( سهم ، با خارجیها  مشارکت در   توانند  نمی ایرانینیست، لذا شرکتهای    
 . نمایداقدام ، دولت بایستی برای ایجاد شرایط همسنگو ، آورنددست هخود ب

  همسنگ چیست؟شرایط

 ریسکها برای ای  پوشش بیمهازتضمین استفاده -1 
  و با حداقل کارمزد و هزینهسریع سهولت، ه ببانکی نامه ضمانت صدور -2 
 شرکتهای ایرانی   وقتی . و با حداقل هزینه    فوریت نقدینگی از شبکه بانکی به سهولت،        مینأت -3 

 دیگر وام فوری و     کشورهای از   نامه،  خود نزد بانکها و اخذ ضمانت       یی با تقویم دارا   دنتوان می
 ؟ران و سخت دریافت نمایند بایستی مجبور شوند که وام گچرا ،ارزان بگیرند

 ارزی و ریالی قابل تقسیم و قابل انتقال به سهولت و فوریت به نفع شرکتها                اعتباری گشایش -4 
  ایرانیمؤسساتو 

  گرفتن کارشناسان خارجیخدمت ه کار و ایجاد امکان باجازه صدور -5 
 احترام گذاشتن به    و ، صحیح دانستن اظهارات و مکتوبات شرکتها و مؤسسات ایرانی         و درست -6 

  قانونی آنانهای آنان و اجرای کامل و فوری خواسته
 را  شرکتها موردی بعضی از     صورت ه سازمان کنترلی دانا و کارآمد و مسلط به موضوع، ب          یک(  

 ). شود که نابود گردندبرخورد نحوی ه بمتخلفینبازرسی و کنترل نموده و با 
  کارقانون اصالح -7 
 ت عملیات بانکی سرعو سهولت -8 

 - چهارده -



  سرعت عملیات گمرکیو سهولت -9 
 ارجاع دهنده کار، به ارجاع کار، به شرکتها         اجرایی دستگاههای   در ، باور و انگیزه   ایجاد  

  مؤسسات ایرانیو
 طریق تغییر نرخ ارز و یا       از ، ارزش برابری ارزها با توجه به تورم نسبت به ریال          شدن متناسب -10 

 هب (ها  صادر کنندگان و وارد کنندگان کاالهای پروژه          برایرخ ارز   ایجاد صندوق موازنه ن    
 ) جلوگیری از وارداتمنظور

 قیمت ساخت داخل    از توجه به نرخ برابری ارز،       با ، اسکلت فلزی از خارج    واردات حتیامروز  (  
 ). استتر آن ارزان

 پیشنهادات

 ریسک ضبط    لحاظ هب شود،  که توسط شبکه بانکی صادر می           ییها نامه ضمانت کلیه -1 
 . تحت پوشش بیمه قرار گیردنامه ضمانت

 مربوط  نامه ینی الیحه یا آ   فوریت هب ،یی و معادن و وزارت امور اقتصادی و دارا         صنایع وزارت  
 . اجرا شودها  بیمهتوسط ، پس از تصویبو ،را تهیه

 ه ب نامه انت صادره، نسبت به صدور انواع ضم        ای  کشور بر اساس پوشش بیمه      بانکی شبکه -2 
 . و با حداقل هزینه اقدام نمایندفوریت

 پرداختهای خود را بر اساس گشایش       که ، دستگاههای اجرایی موظف شوند    کارفرمایان کلیه -3 
 . ریالی انجام دهندیااعتبار اسنادی ارزی و 

 پشتوانه گشایش   به توجه   با ، ارزان و فوری    نقدینگی مینأت به   نسبت ، کشور بانکی شبکه -4 
 . نمایداقدام ،دستگاههای اجرایی/  قرارداد منعقد شده با کارفرما و ،عتبارات اسنادیا

 شرکتها و مؤسسات ایرانی طرف       تقاضای به ، کارشناسان خارجی  کار اجازه و اقامت ورود، -5 
 . و آسانی انجام گرددسهولت هقرارداد کار ارجاع شده، ب

 . اصالح شودها  پروژه متناسب با نیاز عملیاتی اجرایکار قانون -6 
 بایستی   شود،صادر می /  و دستورالعملهای صادره     یین نامه ها بر چه شدن است و آ      ناظر قانون، -7 

 ه در دولت و دستگاههای اجرایی ب      بایستیناظر بر چگونه شدن باشد و سیستم تضمین کیفی          
 . حاصل گردد نتیجهتا آید تا همراه سیستم، چگونه شدن را کنترل و هدایت نماید وجود

 - پانزده -
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