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 متن مصوب كميسيون اقتصاد هئيت وزيران
  

  آئين نامه اجرائي قانون تشويق سرمايه گذار در طرحها آب كشور
  

  ((آئين نامه اجرائي قانون تشويق سرمايه گذار در طرحها آب كشور ))
  

  فصل اول ـ  تعاريف 
  : ـ واژه هايي كه در اين آيين نامه به كار رفته دارا معاني زير هستند  ١ماده 

) قانون توزيع عادالنه  ١٨) ( ماده  ١الف ـ حقابه موجود : منظور از حقابه موجود تعريف مقرر در تبصره ( 
آب به اضافه آبهايي است كه قبًال مورد مصرف اشخاص و محيط زيست قرار گرفته و ميزان آن مورد 

  تائيد وزارت نيرو مي باشد . 
ش خصوصي و تعاوني ( داخلي و خارجي ) است كه طبق سرمايه گذار : شخص حقيقي يا حقوقي بخب )

ضوابطي كه حسب مورد توسط وزارتخانه ها نيرو و جهاد كشاورز تعيين و اعالم مي گردد آمادگي و 
توانايي سرمايه گذار در طرحها تامين آب ايجاد شبكه ها آبيار و زهكشي و طرحها آب و 

  خاك را داشته باشد . 
بردار از تاسيسات : مجوز استفاده از تاسيساتي است كه در اثر سرمايه گذار توسط  ج ـ پروانه بهره 

وزارتخانه ذ ربط و يا سرمايه گذار ايجاد شده و برا بهره بردار در اختيار سرمايه گذار قرار ميگيرد تا 
  طبق ضوابط از آن استفاده نمايد . 

ر طرح برابر با دوره استهالك سرمايه است كه طبق د ـ دوره بهره بردار : طول دوره بهره بردار ه
مقررات موجود و با لحاظ سرمايه گذار انجام شده و سود مورد انتظار سرمايه گذار توسط وزارتخانه 

  تعيين و در قرارداد قيد مي شود .  طذ رب
نوع مصرف و  ه ـ سند آب : پروانه بهره بردار از آب است كه بر اساس الگوها تعيين شده برا هر 

  برحسب درصد از آب استحصالي و زمان بهره بردار توسط وزارت نيرو صادر ميگردد. 
  و ـ قانون : منظور از قانون در اين آيين نامه قانون تشويق سرمايه گذار در طرحها آب كشور ميباشد . 

  فصل دوم ـ انتخاب و معرفي طرحها 
جرا قانون حداكثر يك ماه پس از تصويب و ابالغ اين ايين ـ به منظور پيگير مراحل مختلف ا ٢ماده  

نامه كميته ا با مسئوليت معاون وزير نيرو در امور آب و عضويت نمايندگان تام االختيار وزارت جهاد 
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كشاورز و سازمان مديريت و برنامه ريز كشور تحت عنوان ( كميته اجرايي ) با وظايف ذيل تشكيل 
  ميگردد . 

تخاب طرحها مصوب به منظور عرضه به سرمايه گذاران و يا ارزيابي و تصويب طرحها ان الف ـ
  ) اين آيين نامه .  ١٥) ، (  ٦) ، (  ٤) ، (  ٣پيشنهاد سرمايه گذار طبق مفاد مواد ( 

ب ـ تعيين مهلت الزم برا تهيه و ارائه اطالعات و مشخصات الزم هر طرح منتخب توسط وزارتخانه 
  وجهاد كشاورز . ها نيرو 

  ج ـ تصويب سهم آب مازاد سرمايه گذار .
د ـ تعيين شرايط عمومي و اصول قابل درج در قراردادها موضوع اين آيين نامه و نظارت بر چگونگي 

  اجرا قراردادها متبادله . 
ه ـ همكار و هماهنگي با سازمان سرمايه گذار و كمك ها اقتصاد و فني ايران جهت بررسي 
تقاضا سرمايه گذار اشخاص خارجي در طرحها موضوع قانون تشويق سرمايه گذار در طرحها 

  آب كشور . 
  و ـ هماهنگي در تنظيم دستورالعمل ها اجرايي الزم برا تسريع واگذار طرحها به سرمايه گذاران .

تشخيص اولويت و ) و  ١٤ز ـ تصويب تغييرات پيشنهاد سرمايه گذار مطابق مفاد موضوع ماده ( 
  ) اين آيين نامه .  ١٥ضرورت طرحها پيشنهاد سرمايه گذار مطابق ماده ( 

ح ـ نظارت بر تهيه دستورالعمل تعيين قيمت توافقي برا فروش آب مازاد توسط سرمايه گذار به بهره 
  برداران . 

در صورت نياز مي تواند اقدام تبصره : دبيرخانه كميته اجرايي در وزارت نيرو مستقر خواهد بود اين كميته 
  به ايجاد كميته ها منطقه ا نموده و بخشي از وظايف خود را به اين كميته ها محول نمايد . 

ماه پس از ابالغ اين آئين  ٣ـ وزارتخانه ها نيرو وجهاد كشاورز موظف هستند حداكثر ظرف  ٣ماده 
ناوين ، اهداف ، مشخصات اصلي و برآورد هزينه نامه و در سالها بعد تا پايان سه ماهه اول هر سال ع

كليه طرحها خود كه دارا شرايط و ويژگيها ذكر شده در قانون و ايين نامه اجرايي تشويق سرمايه 
  گذار در طرحها آب كشور مي باشند را به كميته اجرايي اعالم نمايند . 

دف قانون ظرف مدت دو ماه اولويت بند و ـ كميته اجرايي طرحها اعالم شده را با توجه به ه ٤ماده 
  در مرحله اول تعداد را انتخاب مي نمايد ( طرحها منتخب ) 

  ـ پس از تهيه فهرست طرحها منتخب توسط كميته اجرايي .  ٥ماده 
الف : وزارت جهاد كشاورز موظف است ظرف مدتي كه كميته اجرايي تعيين خواهد نمود برا هر 

ب وسعت و محدوده اراضي ملي و موات قابل واگذار كه بر اساس مطالعات به يك از طرحها منتخ
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عنوان زمينها آبخور داخل محدوده طرح قرار مي گيرند را همراه با ارائه نقشه و راهكارها تامين 
  حقوق احتمالي بهره برداران قانوني اراضي را در چار چوب قانوني مربوط مشخص نمايد . 

ظف است ظرف مدتي كه كميته اجرائي تعيين خواهد نمود برا هر يك از طرحها ب ـ وزارت نيرو مو
منتخب ، حقابه ها موجود مرتبط با طرح را از نظر درصد و زمان مصرف ، مشخص و برا صاحبان 

  حقابه ها سند آب صادر نمايد .
بر اساس مفاد ـ كميته اجرائي ظرف مدت يك ماه پس از وصول گزارش اقدامات انجام شده  ٦ماده 

) و با توجه به نتايج آن مجددَا طرحها منتخب را اولويت بند و از ميان آنان تعداد  ٥بندها ماده ( 
  را به عنوان طرحها مصوب برا عرضه به سرمايه گذاران تصويب مي نمايد . 

منتخب را در  تبصره ـ وزارتخانه ها ذ ربط موظفند مطالعات توجيه مالي سرمايه گذار در طرحها
  اختيار كميته اجرايي قرار دهند . 

وزارتخانه ذ ربط تصميم داشته باشد بخشي از اجزا يك  طرح را به سرمايه گذار  ـ چنانچه ٧ماد ه 
عرضه نمايد بايد سهم سرمايه گذار در آن بخش از كل آب استحصالي و كل اراضي ملي و موات آبخور 

  اجرائي برساند . طرح را متناسبًا به تصويب كميته 
ـ  مشخصات اصلي هر طرح مصوب شامل محل و موقعيت اجرا طرح ، اهداف طرح ، ابعاد و  ٨ماده 

احجام عمليات مختلف ، برنامه زماني پيشرفت فيزيكي مورد انتظار ، برآورد هزينه ، محدوده و وسعت و 
ناد آب صادر شده و قيمت اراضي آماده واگذار ، آب قابل استحصال آب مازاد بر اساس اس

دستورالعمل رسيدگي به تقاضا ها و ساير شاخصه ها و مولفه ها مهم توسط دستگاه اجرائي از طريق 
  وسايل ارتباط جمعي به اطالع عموم ميرسد . 

  فصل سوم ـ بررسي تقاضا و عقد قرارداد 
گذار در هر طرح  ـ سرمايه گذار متقاضي ، ابتدا درخواست خود در مورد تمايل به سرمايه ٩ماده 

مصوب را به وزارتخانه ذ ربط ارائه مي نمايد وزارتخانه مزبور پس از بررسي درخواستها و تطبيق شرايط 
متقاضيان با دستورالعمل ها مصوب كميته اجرايي در صورت تائيد موافقت خودرا به متقاضيان اعالم مي 

  نمايند . 
اجرا طرحها سرمايه گذار موضوع اين آئين نامه در تبصره ـ تعاوني ها كشاورز بهره بردار در 

  شرايط مساو اولويت دارند . 
ـ سرمايه گذار پس از اخذ موافقت و دريافت اسناد و مدارك مورد نياز ظرف مهلتي كه  ١٠ماده 

وزارتخانه ذ ربط اعالم خواهد نمود نسبت به تهيه و ارائه برنامه زمانبند سرمايه گذار متناسب با 
درصد متناسب با برآورد  ٥تا  ١برنامه پيشرفت فيزيكي مورد انتظار و ارائه ضمانت نامه معتبر به ميزان 
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هزينه اجرا پروژه به تشخيص وزارتخانه ذ ربط مطابق آنچه در دستورالعملها مصوب كميته اجرايي 
  خواهد آمد اقدام مي نمايد . 

 پروژه معادل مبلغ ضمانت نامه را صرف عمليات تبصره ـ پس از آنكه سرمايه گذار در محل اجرا
  فيزيكي نمود ضمانت نامه مذكور آزاد و مسترد ميگردد. 

ـ متعاقب دريافت برنامه زمانبند سرمايه گذار و ضمانت نامه معتبر ،وزارتخانه ذ ربط قرارداد  ١١ماده 
  غ مي نمايد . روز با سرمايه گذار مبادله و به او ابال ٢٠الزم را حداكثرظرف مدت 

ـ وزارت جهاد كشاورز موظف است اقدامات الزم جهت واگذار اراضي ملي و موات آبخور  ١٢ماده 
طرح به صورت بيع را در چارچوب مقررات قانوني مربوط ، به نحو به عمل آورد كه در شروع عمليات 

ته و در شروع بهره بردار اجرايي طرح اراضي مزبور به صورت مشروط در اختيار سرمايه گذار قرار گرف
از طرح به صورت قطعي به سرمايه گذار منتقل گردد ضمنًا برا تامين حقوق احتمالي بهره برداران 

  قانوني از اراضي ملي و موات با توجه به قرارداد منعقده در مورد هزينه ها اقدام خواهد شد .
  فصل چهارم ـ احداث 

ا طرح و نظارت بر عمليات اجرايي و عقد قرارداد با آنان به عهده ـ انتخاب پيمانكار و مشاور بر ١٣ماده 
سرمايه گذار است . پيمانكاران و مشاورين انتخاب شده بايد از ميان شركتها تشخيص صالحيت شده 
سازمان مديريت و برنامه ريز كشور باشند و وزارتخانه ها ذ ربط در مراحل مختلف بر نحوه اجرا 

  خواهند داشت .  كار نظارت عاليه
اصالح ـ چنانچه سرمايه گذار به منظور افزايش بازده طرح ، پيشنهاد انجام مطالعات تكميلي ،  ١٤ماده 

اهداف طرح تغيير روشها اجرايي ، تغيير در ابعاد و احجام عمليات و اعمال مهندسي ارزش و اصالح و 
تكميل نظام بهره بردار را داشته باشند . اين پيشنهادات پس از رسيدگي و تائيد وزارتخانه ذ ربط قابل 

  يار سرمايه گذار خواهد بود . اعمال است و حقوق ناشي از اين موارد در دوره بهره بردار در اخت
ـ در صورتي كه سرمايه گذار طرحي را برا سرمايه گذار پيشهاد نمايد كه جزء طرحها  ١٥ماده 

منتخب يا مصوب نباشد كميته اجرايي در صورت تشخيص ضرورت ، انجام مطالعات آن را با هزينه 
اطمينان از اولويت و وجود توجيه فني ، سرمايه گذار به وزارتخانه ذ ربط ابالغ مي نمايد تا پس از 

اقتصاد و مالي آن طرح را مصوب و مجوز كلي برا سرمايه گذار به نام همان سرمايه گذار صادر 
  گردد. 

ـ سرمايه گذار موظف است به منظور اعمال مديريت طرح در مراحل مطالعات تكميلي و اجراء  ١٦ماده 
د وزارتخانه ذ ربط را مطابق ساختار سازماني كه به ضميمه افراد متخصص واجد صالحيت و مورد تائي
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قرار داد خواهد آمد به كار گرفته و يا از خدمات واحدها تشخيص صالحيت شده در اين زمينه توسط 
  سازمان مديريت و برنامه ريز كشور استفاده نمايد . 

است نسخه ا از گزارشات ماهانه ـ در كليه مراحل مطالعه و اجرا طرح ، سرمايه گذار موظف  ١٧ماده 
  مهندس مشاور را برا سازمان مديريت و برنامه ريز كشور و وزارتخانه ذ ربط ارسال نمايد . 

ـ تشخيص ميزان اراضي مورد نياز برا احداث سازه طرح و تملك و بالمعارض نمودن آن با  ١٨ماده 
در اختيار سرمايه گذار ح ه پيشرفت فيزيكي طروزارخانه ذ ربط است كه به شرح ذيل و متناسب با برنام

  قرار مي گيرد . 
الف ـ بستررودخانه ها ، در دوره بهره بردار به صورت اجاره بر اساس قيمتها منطقه ا در اختيار 

  سرمايه گذار قرار ميگيرد 
سرمايه گذار  لي و موات در دوره بهره بردار به قيمت منطقه ا به صورت اجاره در اختيارمب ـ اراضي 

  قرار مي گيرد .
ج ـ اراضي متعلق به اشخاص  حسب مورد با استفاده از قانون نحوه خريد و تملك اراضي و امالك برا 

ـ با توجه به قرارداد منعقده در مورد  ١٣٥٨اجرا برنامه ها عمومي ، عمراني و نظامي دولت ـ مصوب 
  سرمايه گذار قرار مي گيرد هزينه ها ، اجاره يا تملك و عيناً  در اختيار 

ـ هزينه جابجايي ويا جايگزيني مستحدثات تاسيسات و ساختمانهايي نظير جاده پاسگاه و غيره كه  ١تبصره 
در محدوده طرح قرار گيرد به قيمت روز محاسبه و با توجه به قرارداد منعقده در مورد هزينه ها نسبت به 

  د . جايگزيني و جابجايي مستحدثات اقدام مي شو
ـ شيوه تامين خسارت ناشي از تاخير غير مجاز وزارتخانه ذ ربط در بال معارض نمودن و در  ٢تبصره 

  اختيار گذاشتن اراضي مورد نياز اجرا طرح در قرارداد  منعقده لحاظ خواهد شد . 
يص درصد از برنامه مصوب به تشخ ٣٠ـ چنانچه پيشرفت فيزيكي و يا ريالي طرح به ميزان  ١٩ماده 

وزارتخانه ذ ربط تاخير غير مجاز داشته باشد وزارتخانه ذ ربط مي تواند در صورت ضرورت پس از 
ابالغ دو اخطار و رعايت مهلت زماني حداقل يك ماه بعد از هر اخطار ، چنانچه تغيير محسوسي در روند 

ب كميته اجرايي مي تامين سرمايه و پيشرفت طرح حاصل نگرديده مطابق دستورالعمل هايي كه به تصوي
رسد داليل را بررسي و نسبت به لغو پروانه بهره بردار و اخذ جرايم مندرج در دستورالعمل ها از سرمايه 
گذار اقدام نمود ه و با عقد قرارداد به سرمايه گذار ديگر محول نمايد در اين صورت سرمايه گذار اوليه 

ه بر اساس قيمت گذار كارشناس رسمي دادگستر درصد به نسبت سرمايه گذار انجام شد ١٥با كسر 
  ) ماده واحده قانون بهره مند خواهد شد .  ٤به قدرالسهم خويش از حقوق بند ( 
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ـ چنانچه سرمايه گذار به داليلي از ادامه كار منصرف شود تقاضا انصراف و صدور مجوز  ١تبصره 
ته اجرايي تهيه مي كند مورد رسيدگي خروج از طرح و توسط وزارتخانه طبق دستورالعملي كه كمي

  قرار خواهد گرفت . 
ـ با فسخ قرارداد از سو سرمايه گذار ، دستگاه اجرايي موظف است موضوع ادامه سرمايه  ٢تبصره 

گذار طرح را در روزنامه ها كثير انتشار طي سه نوبت به فاصله ده روز آگهي نمايد و در صورتي كه 
به مشاركت در طرح نداشته باشد با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريز  سرمايه گذار ديگر تمايل

  كشور نسبت به ادامه پروژه اقدام نمايد . 
  فصل پنجم ـ بهره بردار 

ـ وزارتخانه ذ ربط دستورالعمل ها بهره بردار ، نگهدار ، ايمني ، فني و نظاير آن را قبل از  ٢٠ماده 
ايه گذار برا اجراء ابالغ و بر حسن اجرا آنها نظارت مي كند سرمايه شروع سرمايه گذار به سرم

گذار موظف است دستورالعملها ابالغي را به اجرا در آورد دستورالعملها صادره نمي تواند ناقض 
  حقوقي باشد كه سرمايه گذار بر اساس قانون به دست آورده است . 

ني بهره بردار و نگهدار مورد نظر خود از طرح را تبصره ـ سرمايه گذار موظف است ساختار سازما
  قبل از شروع بهره بردار به تصويب وزارتخانه ذ ربط برساند . 

ـ پس از تكميل عمليات اجرايي موضوع طرح مطابق با مفاد قرارداد و درخواست صدور پروانه  ٢١ماده 
مدت يك ماه نمايندگان خودر ا به  بهره بردار توسط سرمايه گذار ، وزارتخانه ذ ربط حداكثر ظرف

محل اعزام مي نمايد در صورت نبودن اشكاالت فني كه مانع بهره بردار از طرح باشد و اطمينان از به 
كارگير نيرو انساني مطابق با ساختار سازماني بهره بردار مصوب ، صورتجلسه تنظيم و به امضا 

نماينده اورسيده و پروانه بهره بردار از تاسيسات صادر مي  نماينده وزارتخانه ذ ربط و سرمايه گذار يا
  گردد. 

تبصره : در صورت وجود نواقص ، موارد با قيد مهلت زماني رفع آنها در صورتجلسه درج و پروانه بهره  
بردار موقت صادر مي گردد پس از رفع نواقص پروانه برا بهره بردار به نام سرمايه گذار صادر 

   خواهد شد .
ـ چنانچه هزينه ها طرح بيشتر از برآوردها اوليه باشد ، سرمايه گذار در طول دوره اجرا و  ٢٢ماده 

حداكثر تا پايان مهلت رفع نواقص مي تواند مدارك مثبته را به وزارتخانه ذ ربط ارائه نموده و تقاضا 
سي مدارك و در صورت تائيد افزايش طول دوره بهره بردار را بنمايد وزارتخانه ذ ربط پس از برر

  مي تواند با افزايش طول دوره بهره بردار متناسب با هزينه ها اضافي موافقت نمايد . 
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ـ وزارتخانه ها ذ ربط به نسبت سهم سرمايه گذار انجام شده در طرحها مشمول اين آيين  ٢٢ماده 
سرمايه گذار انجام شده بر اساس نامه با سرمايه گذار شريك مدني مي باشند نحوه قيمت گذار كل 

  نظر كارشناسي رسمي دادگستر تعيين ميشود . 
تبصره ـ سرمايه گذار در هر زمان مي تواند با توافق وزارتخانه ذ ربط و پرداخت ارزش روز سهم 
مشاركت وزارتخانه ذ ربط به مشاركت مدني خاتمه دهد در اين صورت وزارتخانه مربوط نسبت 

  دريافتي به حساب خزانه اقدام خواهد نمود .  بهواريز مبالغ
ـ وزارت نيرو مكلف است پس از صدور پروانه بهره بردار از تاسيسات نسبت به صدور سند  ٢٤ماده  

آب مطابق مفاد مقررات قانون و اين آيين نامه به نام سرمايه گذار اقدام نمايد . سند آب صادر شده در 
ت و پس از آن فاقد اعتبار ميباشد اسناد آب صادر شده قابل انتقال به غير طول دوره بهره بردار معتبر اس

  مي باشد . 
  تبصره ـ الويت در واگذار سند آب پس از دوره بهره بردار با سرمايه گذار اوليه خواهد بود .

ـ چنانچه آب استحصالي به وسيله سرمايه گذا اضطرارًا مصرف شرب پيدا كند سرمايه گذار  ٢٥ماده 
مكلف به تحويل آب برا مصرف شرب و دريافت بها آن مطابق مفاد اين ماده خواهد بود و پس از 
رفع اضطرار به تشخيص وزارت نيرو سرمايه گذار كماكان اختيار استفاده از سهم آب خود را دارد 

ـ  ١٣٦١صوب قانون توزيع عادالنه آب ـ م ٤٤خسارتها احتمالي ناشي از اجرا اين تبصره بر اساس ماده 
  و بر اساس نظر كارشناسي رسمي دادگستر برآورد و از  محل اعتبارات عمومي تامين خواهد شد . 

  فصل ششم ـ مقررات عمومي 
ـ سرمايه گذار مجاز به احداث مستحدثاتي اضافه بر طرح مصوب نمي باشد در صورتي كه  ٢٦ماده 

باشد وزارتخانه ذ ربط مي تواند با در نظر  سرمايه گذار درخواست احداث مستحدثات اضافي را داشته
گرفتن عوامل تاثير گذار بر بهره بردار از طرح خصوصًا مسائل زيست محيطي و حفظ كيفيت آب اقدام 

  نمايد . 
ـ هرگاه در اجرا قرارداد منعقده با سرمايه گذار و يا تعبير و تفسير آن اختالفي بين طرفين  ٢٧ماده 

) قانون اساسي در يك هئيت داور مركب از يك نفر نماينده  ١٣٩ايت اصل ( حادث شود موضوع با رع
ورزاتخانه ذ ربط و يك نفر نماينده سرمايه گذار و يك نفر كارشناس رسمي دادگستر مطرح و حل و 

  فصل خواهد شد در صورت عدم توافق دادگاه صالحه مرجع رسيدگي به اختالف مي باشد. 
دشده با سرمايه گذار موضوع اين آيين نامه قابل وثيقه گذار و ترهين ـ مستحدثات ايجا ٢٨ماده 

  خواهد بود .
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ر قوانين آتي  د قانون برنامه سوم توسعه يا تسهيالت مشابه ١٠٦ـ تسهيالت پيش بيني شده در ماده  ٢٩ماده  
 و زهكشي ، در زمينه تامين منابع مالي برا اجرا طرحها تامين آب شبكه ها اصلي و فرعي آبيار

طرحها كوچك آبي ، احيا ء قنوات و چشمه سارها شامل حال سرمايه گذار موضوع اين آيين نامه  مي 
  باشد

 


