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بسمه تعالی

پیشگفتار
سیسات اقتصادي و اجتماعی ها و تأمعموالً بودجه عمومی براي ساخت زیربناها، ساختمان

ها و گذاري در برنامهکند. جذب سرمایه بخش خصوصی براي سرمایهمورد نیاز کشور کفایت نمی
بخش سرمایه تواند قسمتی از این کمبود را جبران کند. بکارگیري فعالیتهاي عمومی می

برداري هوري را در ساخت و بهرفرصت ارتقاء کیفیت و بهرهمدیریت او خصوصی همراه با 
آورد؛ انتظاري که بخش عمومی به ازاي نیز فراهم میمستحدثات عمومی و ارائه خدمات عمومی

براي توفیق در مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی دارد.ازانتقال قسمتی از مدیریت خود 
باید راهکارهاي الزم از طریق تنظیم و بکارگیري بخش خصوصی براي ارائه خدمات عمومی 

هاي قراردادي مناسب، فراهم گردد.چهارچوب
هر چند طیف وسیعی از همکاري بین بخش عمومی و بخش خصوصی در ارائه خدمات 

گذاري و مدیریت کامل بخش عمومی شروع و به عمومی قابل تصور است که از سرمایه
مشارکت عمومی «از شود، لکن منظور گذاري و مدیریت کامل بخش خصوصی منتهی میسرمایه

قسمتی از این طیف است که در آن شود، نیز نامیده می2»واگذاري امتیاز«که» 1وصیخص-
برداري) را بخش عمومی امتیاز ارائه خدمات عمومی و ساخت مستحدثات مربوط (با یا بدون بهره

کند.همراه با تأمین مالی به بخش خصوصی واگذاري می
ی از قراردادهاي بلند مدت بین شکال مختلفاَ»خصوصی-مشارکت عمومی «قراردادهاي 

تأمین مالی، طراحی، ساخت و هاآنگیرد. هدف اشخاص حقوقی و نهادهاي عمومی را در بر می
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ها و فعالیتهاي بخش عمومی توسط بخش خصوصی و به عبارت برداري طرحبهرهدر صورت نیاز 
دیگر، انتقال مدیریت طرح یا فعالیت عمومی به بخش خصوصی است.

ممکن است از سوي استفاده کننده (محصول پروژه) مات حاصل از اجراي قرارداد بهاي خد
هاي آب آشامیدنی، گاز، برق، تلفن یا حمل و نقل عمومی، یا به نهایی پرداخت شود؛ مانند پروژه

ها و ها، راهدالیل عملکردي از سوي بخش عمومی تقبل شود؛ مانند برق عمومی، بیمارستان
مدارس.

ر ممکن است پس از پایان مدت قرارداد، مستحدثات طرح به مالکیت بخش از طرف دیگ
خصوصی درآید و یا به بخش عمومی منتقل شود.

شکال مختلف اقتصادي و حقوقی را براي اَکلیهباید »خصوصی-مشارکت عمومی «قرارداد 
هیت ها و فعالیتهاي عمومی پوشش دهد. ماپذیر نمودن مشارکت بخش خصوصی در طرحامکان

کند که شرایط قرارداد طوري تنظیم شود که اوالً در طول بلند مدت قرارداد مشارکت اقتضا می
دوره اجرا از انعطاف الزم برخوردار باشد و ثانیاً توازن الزم بین دو طرف قرارداد برقرار گردد. به 

گذار نیز یهترتیبی که، بخش عمومی از دریافت خدمات مطابق شرایط قرارداد مطمئن شود و سرما
از بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان حاصل کند.

در »خصوصی-مشارکت عمومی «بدین ترتیب، اصول کلی و شرایط زیر براي قراردادهاي 
است:و در چهارچوب حاضر گنجانیده شده نظر گرفته شده 

منافع عمومی
حیات آن و يرا در چرخهاز منافع عمومی، بخش دولتی باید ابعاد اقتصادي پروژه براي صیانت

با عنایت به مخاطرات (ریسک) طرف مشارکت ارزیابی کند. هدف ارزیابی، اطمینان از دریافت 
خدمات با کیفیت مناسب از طرف مشارکت در مدت قرارداد است. در این صورت، الزاماً کمترین 

طرف وصیخص-مشارکت عمومی ترین نخواهد بود. از این رو، در قیمت پیشنهادي مناسب
شود. در این روش ابتدا پیشنهاد دهندگان اي انتخاب میقرارداد از طریق مناقصه دو مرحله

گردد. سپس اجرایی اولیه دریافت می-شدگان پیشنهادهاي فنی شوند و از قبولارزیابی کیفی می
ي مالی هاي مدلهاارچوبهبا برگزاري جلسات بررسی پیشنهادها و مذاکره با پیشنهاددهندگان، چ

شود. در نهایت پیشنهادهاي فنی نهایی، پیشنهاد مالی و مدلهاي و معیارهاي ارزیابی اعالم می
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ترین گزینه گردد و مناسببازرگانی آنها اقدام می- مالی مرتبط دریافت و نسبت به ارزیابی فنی
شود.انتخاب می

همکاري بخش عمومی
المنفعه در ایران داراي سابقه مومی و عامهرچند مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات ع

ها و گذاري بخش غیردولتی در طرحطوالنی است، لکن براي ترویج، تسریع و افزایش سرمایه
فعالیتهاي عمومی، ضروري است نهادهاي عمومی طرف قرارداد مشارکت ضمن تسهیل امور 

ژه دریغ نکنند. از جمله، قرارداد، از همکاري و همفکري با طرف مشارکت براي حل مشکالت پرو
هاي پروژه را بصورت بالعوض (کمک) تأمین کند، زمین تواند بخشی از هزینهپذیر میسرمایه

مؤسسات ساختگاه پروژه را تملک و واگذار نماید، تمهیدات الزم براي تأمین وثیقه جهت ارائه به 
رد و مساعدت الزم براي گذار فراهم آوت تسهیالت از سوي سرمایهمالی و بانکها براي دریاف

گذار به عمل آورد.برداري از پروژه با سرمایهدریافت مجوزهاي ساخت و بهره
انسجام قرارداد

از آنجا که بطور معمول توجیه مالی و اقتصادي پروژه در قبال انسجام و همراهی مراحل مختلف 
نزله ید واحد نگریسته و از شود، باید در تنظیم قرارداد به مراحل مختلف پروژه به مآن حاصل می

برداري و مدیریت از آن جمله است.تفکیک آنها پرهیز شود. جدا کردن ساخت و طراحی، بهره
تسهیم ریسک

تواند آنرا باید یک ریسک مشخص را به طرفی داد که بهتر می«با توجه به این اصل کلی که 
گیرد و را به عهده میهاي سیاسی، عمومی و بلندمدت ، بخش عمومی ریسک»مدیریت کند

برداري را دارد، طرف خصوصی که مسئولیت تأمین مالی، طراحی، ساخت، نصب، نگهداري و بهره
گیرد. بدین ترتیب هر طرف در صورت انجام ندادن تعهدات خود ریسک آنها را نیز به عهده می

باید جریمه آنرا به طرف مقابل پرداخت کند و یا او را راضی نماید.
تضامین

براي ایجاد اطمینان از انجام تعهدات و دریافت خدمات با کیفیت مناسب از طرف مشارکت از یک 
سو، و پرداخت بهاي خدمات در موقع مقتضی از سوي دیگر، الزم است دو طرف مشارکت 

تضامین معتبري را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
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توازن حقوق دو طرف
م است در قرارداد مشارکت دو طرف از حقوق مساوي برد الز-براي انجام یک معامله برد 

برخوردار باشند. این مطلب باید در تمام شرایط قرارداد مد نظر قرار گیرد.
نگرش بلند مدت

سال در نظر گرفته 60تا 50برداري از طرحهاي مشارکتی حدود با توجه به آنکه مدت بهره
آناز طرح در قرارداد فراهم شود. از بلند مدت شود، باید تمهیدات الزم براي قابلیت استفاده می

هاي قبل از انتقال و توان به لزوم مستندسازي و نگهداري مستندات پروژه، آزمایشجمله می
بردار مجرب اشاره کرد.استفاده از بهره

طرف قرارداد
وسعت محدوده و تنوع عملیات قراردادهاي مشارکت (تأمین مالی، طراحی، ساخت، نگهداري و

کند که اشخاص ...) از یک سو و طوالنی بودن مدت دوران مشارکت از سوي دیگر، اقتضا می
حقوقی و حقیقی متعددي دست اندر کار انجام پروژه شوند. براي تسهیل امور قرارداد، پس از 

شرکت «قطعیت یافتن مسائل فنی، مالی و حقوقی بین اطراف مشارکت، براي عقد قرارداد 
شود و به عنوان ز تأمین کننده مالی، مشاور، پیمانکار، سازنده و ... تأسیس می، متشکل ا»پروژه

گیرد.طرف قرارداد قرار می
هاپرداخت

برداري شود، انتظار بینی شده ساخته و بهرهدر صورتی که پروژه مطابق برنامه و مشخصات پیش
گذار بد. پرداخت به سرمایهگذار نیز به سرمایه و سود مورد انتظار خود دست یارود سرمایهمی

ممکن است از محل فروش کاال یا خدمات تولیدي (محصول پروژه) به مصرف کننده نهایی 
تأمین شود و یا از سوي نهاد عمومی طرف قرارداد به صور مختلف از قبیل خرید محصول (کاال 

یا خدمات)، اجاره مستحدثات و یا پیش خرید محصول انجام گردد.
انتقال پروژه

در پایان دوره مشارکت، ممکن است پروژه به فعالیت خود خاتمه دهد و بقایاي مستحدثات آن 
پذیر شود یا اینکه به تولید محصول ادامه دهد. در صورت ادامه فعالیت پروژه، بر تحویل سرمایه

د. پذیر منتقل گردگذار درآید یا به سرمایهاساس مفاد قرارداد ممکن است پروژه به تملک سرمایه
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پذیر انتقال یابد، نحوه نوسازي و بازسازي پروژه براي انتقال، چنانچه مقرر شود پروژه به سرمایه
شود.بینی میدر قرارداد پیش

مشخصات عملکردي، نوآوري و رقابت
، درحقیقت بخش عمومی کاال یا خدمتی را از بخش خصوصی خصوصی-مشارکت عمومی در 

در شرایط قراردادي اهمیت دارد درج مشخصات فنی و عملکردي کند. بنابراین آنچه خریداري می
ي تحصیل آن. به عبارت دیگر، بخش عمومی نیازمندیهاي خود را کاال یا خدمت است نه نحوه

کند و در قالب مشخصات و استاندارد محصول پروژه در چرخه حیات آن در قرارداد بیان می
ن شرایط، دست طرف قرارداد براي نوآوري و ابتکار کند. در اییند تهیه محصول را دیکته نمیآفر

در ساخت پروژه و در نتیجه کاهش قیمت یا افزایش کیفیت آن باز است؛ موضوعی که رقابت 
کند.بین متقاضیان مشارکت را ترویج می

حفظ ارزش دارایی بخش عمومی
عمومی برداري به بخش پس از ساخت و بهرهخصوصی-مشارکت عمومی هاي اغلب پروژه
ها از یک طرف و باالتر بودن سطح برداري از این پروژهشود. طوالنی بودن مدت بهرهمنتقل می

شود که ارزش دارایی نگهداري در بخش خصوصی نسبت به عمومی از طرف دیگر، موجب می
بخش عمومی بهتر حفظ شود.



هاط متفاوت پروژهو شرای»خصوصی-مشارکت عمومی «ي با توجه به زمان طوالنی قراردادها
هايرا داشت که تمام پروژهوان انتظار تنظیم قراردادي همسانت، نمیدر هر بخش اقتصادي

با ولی در هر بخش اقتصادي پاسخگو باشد.را در هر محل اجرا و خصوصی-مشارکت عمومی 
ا ر»خصوصی-مشارکت عمومی «وجودي يکه فلسفهالذکر فوقعنایت به اصول کلی و شرایط

ین گردیده است تا وتدخصوصی-مشارکت عمومی ينامهموافقتچهارچوبدهندمیتشکیل 
ارچوبی حقوقی و قراردادي برطرف سازد.هچبانیاز صنعت ساخت و ساز را قسمتی از 

هاي مؤلفهتوجه به با خصوصی-نامه مشارکت عمومی حدود کاربرد چهارچوب موافقت
زیر؛اصلی تأثیرگذار
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خصوصی تأمین مالی پروژه با بخش خصوصی - : در قرارداد مشارکت عمومی مالیتأمین ) 1
، بخش عمومی شودشناسایی سرمایه گذار اعالم میفراخوان ی که در اسناداست. در شرایط

،پروژه متقبل شودساختپرداخت مبلغی را به عنوان کمک در ممکن است
توسعه عالج بخشی، ازي، بازسازي، احداث، نوسممکن است به صورت پروژه : نوع ساخت) 2

،شوداجرا یا ... (افزایش ظرفیت)، تکمیل، تجهیز
پذیر یا برداري از آن توسط سرمایهپروژه، ممکن است بهرهساخت: پس از برداريبهره) 3

گذار محول گردد،همیشه به سرمایهشخص ثالثی از طرف او انجام شود، یا براي مدتی یا
: ممکن است از سوي استفاده کننده نهایی یا بخش عمومی ل پروژهپرداخت بهاي محصو) 4

ر انجام شود. با توجه به ماهیت پروژه ممکن است در قالب خرید یا اجاره بها پرداخت شود یا د
قبال کاال یا خدمات تهاتر گردد،

آن و حقوق بهره برداري از قرارداد، ممکن است پروژه موضوع: پس از پایان پروژهانتقال) 5
،منتقل شودبخش عمومی به و یا باقی بماندبخش خصوصی در اختیار

: پس از پایان مدت قرارداد، ممکن است مستحدثات پروژه به مالکیت مالکیت نهایی پروژه) 6
باقی بماند،بخش عمومی در مالکیت بخش خصوصی درآید و یا 

:شامل مواردي از قبیل
،3BOTواگذاري -برداري بهره- ساخت -
ROT4واگذاري –بهره برداري –نوسازي -

،BOO5مالکیت -برداري بهره- ساخت -
،6DBOبرداري بهره-ساخت -طراحی -
،BOOT7واگذاري -برداري بهره- مالکیت - ساخت -
،8BLOTواگذاري -برداري بهره-اجاره - ساخت -

3Build-Operate-Transfer
4Rehabilitation - Operate-Transfer
5Build-Operate-Own
6Design-Build-Operate
7Build-Own-Operate-Transfer
8Build-Lease-Operate-Transfer
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،9BTOبرداري بهره-انتقال - ساخت -
ها تنظیم شود.آنشرایط متناسب با باید نامه موافقتو است

تهیه »راهنماي کاربرد«خصوصی-مشارکت عمومی ي نامهموافقتازبهینهيبراي استفاده
گردیده است.

راهی بلند در پیش به طور نسبی ، خصوصی-مشارکت عمومی به علت نوظهور بودن روش
ي این روش در کشور و در با گسترش بکارگیرطلبد تا میي مضاعفی را هااست و تالش

گردد.سنجیده و کامل آن و قرارداديارچوب حقوقیهچمختلف، هايرشته

معاونت نظارت راهبردي
1393زمستان

9Build-Transfer-Operate

مجموعه حاضر كه با استفاده از نشريه شماره 469  معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس 

جمهور با عنوان «موافقتنامه ساخت – بهرهبرداري – واگذاري» تهيه شده، حاصل تالش گروهي مؤلفين 

متشكل از آقايان مهندسين احمد استاد باقر (مهندسين مشاور طرح نوانديشان)، محمود افشاري (شركت 

پايوار بنيان)، مهدي جوادي (مهندسين مشاور مهاب قدس)، اميرحسين رقيمي (شركت مهندسي آب و 

فاضالب كشور)، جواد حاجياني (وزارت نيرو)، مرتضي ناصريان (وزارت راه و شهرسازي)، مصطفي اشجع 

مهدوي (امور نظام فني)، ناصر باالر (امور نظارت بودجه سرمايهاي) و مهدي محزون (رييس امور نظارت 

بودجه سرمايهاي) است كه از زحمات آنها قدرداني ميشود.
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1

مقدمه
نامهموافقتبه ترتیب درج شده در نامهموافقتمفاهیم و مبانی هر یک از مفاد ،راهنمااین در 

تالش شده است کند وتسهیل نامهموافقتکاربران را از متن يتا استفادهاستتشریح شده 
، بیان گردد.نامهموافقتهر موضوع ختلفي مواجهه با حاالت منحوه

نمایش داده شده )1(در شکل خصوصی-مشارکت عمومی ي هاپروژهارجاع کار مراحل اصلی 
پس از انجام خصوصی-مشارکت عمومی ي ، یک پروژهشودمیاست. همان طور که مالحظه 

شود.میآغازارانگذفراخوان شناسایی سرمایهبا مطالعات توجیهی و تهیه اسناد مناقصه، 
هاي ي تأمین مالی و بازپرداخت هزینهبسته به نحوهخصوصی-مشارکت عمومی در از آنجا که 

هاي متنوعی وجود دارد که برداري و ... پروژه، روشپروژه، مالکیت نهایی پروژه، مدیریت، بهره
باید در اسناد یرپذسرمایهمتفاوت است، نامهموافقتها مسئولیت هر یک از دو طرف در آن

فراخوان شرایط و انتظارات خود را به وضوح مشخص کند.
گذاري تحویل و از آنها خواسته به متقاضیان سرمایهRFQ(10هاي استعالم ارزیابی کیفی (فرم
هاي دریافتی) نیز ها نسبت به ارزیابی کیفی خود (بر اساس فرمشود که عالوه بر تکمیل فرممی

تسلیم نمایند.پذیرسرمایهرا به اقدام کرده و نتایج
با زمانکند. همگذاران، از آنها فهرست کوتاه تهیه میپس از امتیازدهی به سرمایهپذیرسرمایه

هاي مالی قابل قبول ها و مدلچهارچوب خواستهپذیرسرمایهگذاران، سرمایهانتشار فهرست کوتاه
گذارد.اولیه را در اختیار آنها میRFP(11(»اددرخواست براي ارائه پیشنه«خود را همراه با متن 

10 Request for Quality
11 Request for Proposal
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6
تهیه اسناد مناقصهماه

گذارفراخوان شناسایی سرمایه

6
ماه

) و RFQتحویل فرمهاي استعالم ارزیابی کیفی (
خود ارزیابی کیفی به سرمایه گذارلن

تکمیل و تسلیم فرمهاي استعالم ارزیابی کیفی
پذیرایهو خود ارزیابی کیفی به سرم

گذاران و تهیه فهرست ارزیابی و امتیازدهی سرمایه
کوتاه

ها و مدلهاي مالی قابل انتشار فهرست کوتاه و چهارچوب خواسته
) اولیهRFPقبول و درخواست ارائه پیشنهاد فنی ـ اجرایی (

تهیه پیشنهاد فنی ـ اجرایی و مدل مالی اولیه
ایی اولیهاجر-دریافت پیشنهادهاي فنی 

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ براي بررسی 
پذیر پیشنهادهاي فنی ـ اجرایی، قسمتهاي انعطاف

نامه، چهارچوبهاي مدلهاي مالی موافقت
و تفهیم معیارهاي ارزیابی

ارائه درخواست پیشنهاد فنی ـ مالی
نامه و فرم خود ارزیابی فنی بازرگانیو متن موافقت

و تشریح اسناد و تهیه پیشنهادجلسه توضیح 
فنی ـ مالی

مالی، ضمانتنامه شرکت در مناقصه -دریافت پیشنهادهاي فنی
و فرم تکمیل شده خود ارزیابی فنی بازرگانی

اعالم قبولشدگان ارزیابی فنی بازرگانی و امتیاز فنی هر یک از آنها
قبول و ارزیابی مالیهاي مالی قابلگزینش مدل

اعالم برنده مناقصه براساس فرمول ترکیبی نمره فنی و مالی و آزاد 
کردن ضمانتنامه شرکت در مناقصه (بجز برندگان اول و دوم)

نامه و تأسیس شرکت پروژهتنظیم موافقت
نامه با شرکت پروژه (تاریخ مبادله) و تبدیل امضا و مبادله موافقت

دشرکت در مناقصه به ضمانتنامه پیشبرضمانتنامه

6
12تا 

ماه

اقدام براي تحقق شروط مقدم

تحقق شروط مقدم (تاریخ قطعیت) 
و تبدیل ضمانتنامه پیشبرد به ضمانتنامه اجرا

دوره احداث

)PPP(خصوصی- مشارکت عمومی هاي هپروژارجاع کاربندي : مراحل و زمان1شکل 
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اجرایی و مدل مالی اولیه برگزیدگان فهرست کوتاه دریافت و در جلسات -پیشنهادهاي فنی 
هاي مالی تبیین و هاي مدلو چهارچوبنامهموافقتپذیر پرسش و پاسخ با آنها قسمتهاي انعطاف

شود.معیارهاي ارزیابی تفهیم می
و فرم نامهتموافقمالی، متن -با توجه به مذاکرات جلسات اشاره شده، درخواست پیشنهاد فنی 

گردد.میو طی جلساتی تشریح ارائه ،بازرگانی تهیه-خود ارزیابی فنی 
هاي شرکت در مناقصه و فرمهاي تکمیل شده خود مالی همراه با ضمانتنامه-پیشنهادهاي فنی 

یند آفرفنی بازرگانی دریافت و پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاددهندگان، قبولشدگان ارزیابی
شود.ابی و امتیاز فنی آنها اعالم میارزی

هاي مالی قابل قبول مورد ارزیابی مالی قرار مدل،هاي مالی قبولشدگانپس از بررسی مدل
گردد. در گیرد و برنده مناقصه بر اساس فرمول ترکیبی نمره فنی و مالی تعیین و اعالم میمی

شود.عد آزاد مینامه شرکت در مناقصه برندگان سوم به باین مرحله ضمانت
ها متشکّل از براي اجراي پروژهخصوصی-مشارکت عمومی از آنجا که معموالً متقاضیان 

اشخاص حقوقی هستند، کنسرسیوم برنده مناقصه براي تنظیم و مبادله کنسرسیومی از 
کند.شرکت پروژه تأسیس مینامهموافقت

مالی و مدل مالی برنده تنظیم، -د فنی مشارکت را با توجه به پیشنهانامهموافقتشرکت پروژه 
نامه پیشبرد تبدیل نامه شرکت در مناقصه به ضمانتکند. در این مرحله ضمانتامضا و مبادله می

شود.می
شروط مبناي آغاز اقدام براي تحقق ،نامهموافقت12تاریخ نفوذبه عنوان نامهموافقتمبادلهزمان 
مجازيدوره)،14تاریخ قطعیت(نامهموافقتت با تحقق شرایط قطعیباشد. می13مقدم

.دشومیشروع15نامهموافقت
ي دوره). پس از اتمام احداثيدورهشود (، احداث پروژه آغاز مینامهموافقتپس از قطعیت 

درآمد با دریافت شرکتشود. طی این مدت، آغاز میپروژه 16تجاريبرداريبهرهي دوره، احداث

12 Effective Date
13 Precedence Conditions
14 Closing Date
15 Authorization Period
16 Commercial Operation Period
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و اصل و سود ،بازپرداخترا 17، اصل و سود وام دریافتیپروژهمحصولحاصل از فروش 
کند.را بازیافت می18ي خودسرمایه

ممکن نامهموافقتحسب مفاد ، نامهموافقتو انقضاي تجاريبرداريبهرهي دورهپس از اتمام 
.درآیدشرکتشود یا به مالکیت 19منتقلپذیرسرمایهبه است پروژه

، هرکدام مستلزم انتقال پروژهو برداري تجاريي بهرهدورهکه، شروع الزم به یادآوري است 
انجام مراحل مقدماتی و احراز شرایط مناسب براي اقدام است.

برداري انجام هاي آماده سازي و بهره، آزمایشي ساختدورهبطور مثال، در مراحل پایانی 

17 Debt Capital
18 Equity Capital
19 Transfer

گرانبیمه

پذیرسرمایه

گذارانسرمایه

ساختر پیمانکا

کنندگانتأمین

خریدار محصول 
پروژه

دهندگانوام

برداري پیمانکار بهره
و نگهداري

شرکت پروژه

ساخترداد قرا

قرارداد تأمین و 
تدارك

برداري قرارداد بهره
و نگهداري

ي خرید نامهموافقت
محصول پروژه

نامه تأمین موافقت
مالی

نامه بیمهموافقت

نامه موافقت
مشارکت

ي نامهموافقت
گذاريسرمایه

خصوصی-مشارکت عمومی هاي : ساختار کلی قراردادي پروژه2شکل 
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برداري و ن حاصل شود. قرارداد بهرهبرداري اطمیناشود تا از آماده بودن پروژه براي بهرهمی
براي پایش و رفع موانع برداريکمیته هماهنگی بهرهشود و منعقد میپروژهنگهداري 

گردد.برداري تشکیل میبهره
نیز، تشریفات الزم از قبیل نوسازي و بازسازي پروژه، آموزش کارکنان تاریخ انتقالقبل از 
هاي انتقال، تعمیرات و تعویض اجزاء و قطعات ي، آزمایشبرداربراي مدیریت بهرهپذیرسرمایه

شود.انجام می
خصوصی-مشارکت عمومی ي هاي پروژهنامهموافقتکلی ساختار به عنوان مثال، 2در شکل 

و بین شرکتو پذیرسرمایهقراردادي بین ينشان داده شده است. در این شکل روابط پیچیده
را به عهده دارند نشان شرکتیک بخشی از تعهدات اجرایی ی که هر هایو دیگر طرفشرکت

داده شده است.
نشان داده برداري تجاريي بهرهدورهو ي ساختدورهبندي )، مراحل اصلی و زمان3در شکل (
شده است.
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تحقق شروط مقدم (تاریخ قطعیت) 
و تبدیل ضمانتنامه پیشبرد به ضمانتنامه اجرا

وره
د

ث (
حدا

ي ا
5تا4

ال)
س

انعقاد قرارداد ساخت

عملیات ساخت پروژه

برداريهاي آماده سازي و بهرهآزمایش

برداري و نگهداريانعقاد قرارداد بهره

برداريتشکیل کمیته هماهنگی بهره

تهیه فرم صورتحساب ماهانه و گزارش ساالنه
صدور اعتبار اسنادي گردان دیداري براي خرید 

پذیرنامه سرمایهپروژه و تحویل ضمانتمحصول
نامه اجرابرداري تجاري و آزادسازي ضمانتتاریخ بهره

هره
ره ب

دو
ي (

جار
ي ت

ردار
ب

10
25تا 

ال)
س

برداري تجاري از پروژه و دریافت بهاي محصول بهره
پروژه از سوي شرکت

نامه انتقال و شروع نوسازي و بازسازي پروژهتحویل ضمانت
انجام تشریفات انتقال و شروع آموزش کارکنان 

برداريپذیر براي بهرهسرمایه
ها و سطح موجودي اقالم نامهتوافق در مورد ترتیبات انتقال ضمانت

هاي انتقال و مصرفی و لوازم یدکی و ...، قطعات، انجام آزمایش
انجام تعمیرات اساسی و تعویض اجزاء

نامهقتصدور اعالمیه خاتمه مواف

دوره گذار

تاریخ انتقال

پذیربرداري توسط سرمایهبهره

برداري تجاري پروژهي بهرهي ساخت و دورهبندي دوره: مراحل اصلی و زمان3شکل 
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نامهموافقتمفاد . 1

شرایطی است که در ي، بیان مجموعهخصوصی-مشارکت عمومی نامهموافقتمنظور از مفاد 
گیرد. به عبارت دیگر، میمورد استفاده قرار نامهموافقتهاي طرفدر تنظیم روابط هر پروژه،

اي مستلزم آگاهی از مواردي در اجراي هر پروژهخصوصی-مشارکت عمومی استفاده از روش 
ي خاصی که براي هر پروژه مطرح است هااست که در روش یاد شده فارغ از شرایط و ویژگی

مورد خدمات عمومیي هاگیرد و به طور معمول و متعارف، در اجراي پروژهباید مورد توجه قرار
گیرد.استفاده قرار می

داراي سه ویژگی مشترك شوند، معموالًیی که براي ارائه خدمات عمومی ساخته میهاپروژه
کالن و ساختار فنی و اجرایی پیچیده. این موارد ایجابيهستند: طوالنی بودن، نیاز به بودجه

و اعمال خصوصی-مشارکت عمومی ي نامهموافقتنماید افرادي که مسئولیت تنظیم مفاد می
را در آن به عهده دارند، از شرایط حقوقی حاکم بر این روش شناخت دوطرفحقوق و تکالیف 

کافی داشته باشند.
ه هستند شرایط عمومی و شرایط خصوصی در تنظیم روابط قراردادي الزم و ملزوم و در هم تنید

توان به هیچ یک از این دو توجه نداشت. تنظیم روابط میو براي تنظیم روابط قراردادي صحیح ن
بر رعایت هر دو وجه به یک میزان و نسبت نیاز دارد.دوطرفقراردادي دقیق بین 

اشاره به شرایط عمومی و شرایط خصوصی لزوماً به معناي تهیه و تدوین دو سري یا دو 
اوت از اسناد قراردادي به روش معمول در تهیه اسناد تیپ در قراردادها نیست. به متفيمجموعه

، تهیه و خصوصی-مشارکت عمومی به روش خدمات عمومیي هاطور اصولی، در اجراي پروژه
یی که در هاگیرد و از نظر ماهیت با پروژهمیتنظیم اسناد و مدارك پروژه به صورت موردي انجام 

گردند متفاوت است.میدارك قراردادهاي همسان (تیپ) تنظیم قالب اسناد و م
رواج یافته، عالوه بر خصوصی-مشارکت عمومی هاي اخیر که استفاده از روش در سال

المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی و بانکهاي توسعه کشورها، نهادهاي بین
اي را به منظور بستر سازي براي استفاده از این سلسله مقررات یا شرایط ویژهگذاري نیز سرمایه

در تنظیم ات. از این مقرراندو ارائه کردهتنظیم خدمات عمومی ي هادر اجراي پروژههاروش
.شوداستفاده میروابط قراردادي 
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بررسی قرار گرفته است موادي مورد بحث وخصوصی-مشارکت عمومی ي نامهموافقتدر متن 
اي ندارد. ویژهيگیرد و نظر به پروژهمیمورد استفاده قرار هادر این نوع پروژهکه به طور عموم
، به منظور بیان شودمیي آن ارایه هایی که در شرح هریک از مادههاو اشارههااز این رو، توضیح

و شرایط درج آن است. از این رو، بررسی تکمیلی براي نامهموافقتضرورت وجود موضوعی در 
خصوصی-مشارکت عمومی خاصی که به روش ين نیازهاي حقوقی و قراردادي هر پروژهتأمی

شود، الزم است.اجرا می

نامهموافقت. 2

گردد. به میدر زمان انعقاد آن تنظیم دوطرفسندي است که به موجب آن روابط نامهموافقت
يار است، در یک دورههایی که از پیچیدگی فنی و اجرایی برخوردنامهموافقتطور معمول، 
تمام نامهموافقتشود و داراي اجزاي متعددي است که باید در مینهایی دوطرفطوالنی بین 

اجزاي آن معلوم گردد.

نامهموافقت. تاریخ انعقاد 3

ضروري است. در دوطرفدر هر قراردادي به نحو عام، درج تاریخ ایجاد و آغاز تعهد براي 
ي متفاوت و متعددي را درتنظیمهاتوان تاریخمیخصوصی-عمومی مشارکت هاي نامهموافقت

دوطرفبه عنوان تاریخی است که تاریخ نفوذبیان نمود. به طور مثال، دوطرفروابط قراردادي 
از نامهموافقتتواند تاریخ امضاي میشوند. این تاریخ مینسبت به یکدیگر متعهد نامهموافقت
تواند میباشد. همچنین نامهموافقتيتواند تاریخ مبادلهمیشد و یا بانامهموافقتدوطرفسوي 

یی را هابتوانند یک سلسله مجوزنامهموافقتدوطرفها یا هر طرفتاریخی باشد که یکی از 
تاریخ تواند با مینامهموافقت، تاریخ اجراي تاریخ نفوذبراي ایجاد تعهد دریافت کنند. عالوه بر 

همزمان باشد، یا از این تاریخ مستقل باشد و مشروط به تحقق شروط دیگري هنامموافقتنفوذ
شوند، درج گردد.میوارد تعهد نامهموافقتدوطرفگردد. به هرحال، باید تاریخ دقیقی که 

نامهموافقتدوطرف. 4

طی تعهداتی را با شراینامهموافقتگیرد که به موجب میبین اشخاصی صورت نامهموافقتتنظیم 
قرارداد، اولین اولویت در تنظیم روابط طرفپذیرند. بیان هویت اشخاص میدر مقابل هم 

ي هاطرفاز نظر ماهیت، ،خصوصی-مشارکت عمومی هاي نامهتموافققراردادي است. در 
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کنند. از این رو، هویت میارچوب قرارداد تعین پیدا هاشخاص حقوقی هستند که در چنامهموافقت
باید به نحو کامل درج شود.نامهموافقتدوطرفاز هر یک 

و اقامتگاه ثبتی شرکتشماره ثبت شامل نام، نوع، تابعیت، محل، تاریخ وشرکتبیان هویت 
است که باید به نحو منجز و دقیق درج شود. به طور مثال، بیان صندوق پستی به عنوان اقامتگاه 

را ممکن شرکتکه دسترسی به اداره مرکزي کند و باید اقامتگاهیمیکفایت نشرکتثبتی 
و شرکتدرج شود. عالوه بر موارد یاد شده، باید هویت نماینده یا نمایندگان نامهموافقتسازد در 
تواند در میشرکتيبه صورت کامل مشخص و به صورت دقیق درج گردد. نمایندهپذیرسرمایه

باشد که در شرکتوکیل منتخب مدیران یا وشرکتنامه، مدیر یا مدیران اساسارچوبهچ
در شرکتباید هویت نماینده یا نمایندگان شرکت، عالوه بر هویت هاهریک از این حالت

مشخص گردد.نامهموافقتيمقدمه

پذیرسرمایه. 5

گذارسرمایهبه خصوصی-مشارکت عمومی ي نامهموافقتيرف واگذار کنندهطدستگاه اجرایی 
مورد نظر يبخش خصوصی را در پروژهگذاريسرمایهنامهموافقتمفاد که بر اساساست
و باشدنیز پروژهي، تحویل گیرندهمجازيدورهدر پایان ممکن است ) وپذیرسرمایهپذیرد (می

شود. به متقبلاجراي تعهداتی را تجاريبرداريبهرهيدورهو یا احداثيدورهاحتمال دارد در 
پذیرسرمایهاي باشد که باید از سوي مواد اولیهمستلزم تأمین محصول پروژهطور مثال، هرگاه

دهد و میبراي انجام این تعهدات اقدامات الزم را انجام پذیرسرمایهتأمین گردد، در این صورت 
در موعد مقرر پذیرسرمایهدیگري است، يمستلزم احداث پروژهمحصول پروژهیا اگر استفاده از 

تعهد خود را انجام دهد.باید این
هايکند. به طورمعمول ریسکمینیز شرکت پروژههايدر تقبل بعضی از ریسکپذیرسرمایه

محیطی یا کشوري هايمانند ریسکايغیر پروژههايو ریسک(Political Risks)سیاسی 
(Country Risks) باید پوشش داده شود.پذیرسرمایه، از سوي

)ذارگسرمایه(شرکت. 6

به طورخصوصی-مشارکت عمومی هايپیشین بیان شد، در پروژههايهمان طور که در بخش
و انعقاد پروژهبخش خصوصی در قالب یک گروه براي گرفتن از گذارسرمایهمعمول چند شرکت 
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الزم را دارد تا هاينمایند. به ندرت شرکت واحدي تواناییمیبه روش مناقصه اقدام نامهموافقت
قرارداد قرار گیرد.طرفهابه تنهایی در این پروژه

گروهی، روابط قراردادي بین ينامهموافقتبنا به ضرورت و به موجب یک هااین گروه از شرکت
ي هاکنند. بنا به ضرورت باید یکی از شرکتمیتعریف و توافق پروژهرا در پذیرسرمایهخود و با 

قرارداد عمل نماید و از در(Consortium Leader)عضو گروه به عنوان عضو لیدر گروه
اختیارات مورد نیاز برخوردار باشد.
گذار یا ، سرمایهخصوصی- مشارکت عمومی هاي نامهموافقتبه طور معمول و متداول در 

گذاران پس از فراهم نمودن گذار یا سرمایهنیستند. سرمایهپروژهيگذاران، اجراکنندهسرمایه
، مبادرت به تشکیل تاریخ قطعیتو پیش از پروژهو اطمینان به اجرایی شدن پروژهاي شرایط اجر

نمایند که شرکت پروژه می) Special Purpose Company(یک شرکت با موضوع خاص
نامیده شده است. از این رو شرکت،نامهموافقتو در )Project Companyشود (مینامیده 

ت. براي اطمینان از اعتبار اسپذیرسرمایهمورد مذاکره با يهمان اجراي پروژهشرکتموضوع 
ي حداقل معادل یک با سرمایه» سهامی خاص«یا » تضامنی«حقوقی شرکت، نوع ثبتی شرکت 

شود.سوم مبلغ برآورد ساخت پروژه تعیین می
شود میگذارسرمایههاي، جانشین شرکتنامهموافقتيدیگر امضا کنندهطرفبه عنوان شرکت

، نامهموافقتنماید و پس از انقضاي مینسبت به اجراي آن اقدام نامهموافقتو با قبول مفاد 
، با تکمیلخصوصی-مشارکت عمومی هاي نامهموافقتگردد. در تسویه و منحل میشرکت

انجام گذارسرمایههايبه جاي شرکتشرکتامر جانشینی جانشینیينامهموافقتمندرجات 
شود.می

را پوشش دهد ايپروژههايو باید تمام ریسکداردرا بر عهده هاشرکت پروژه مدیریت ریسک
شرکتثالثی که با هايرا به طرفهاآنيرا بپذیرد، باید همههاتواند خود ریسکمیو چون ن

یا پروژهرا به اجرا کنندگان و بهره بردارانهاقرارداد اجرایی دارند منتقل نماید. از این رو، آن
نماید.بیمه منتقل میهايشرکت

ها. پیشگفته7

قراردادها دو رویکرد متفاوت وجود دارد. در برخی از قراردادها بدون هیچ گونه يدر بیان مقدمه
گردد. در بعضی دیگر از میاول قرارداد درج يقرارداد، مادهدوطرفاي، پس از بیان هویت مقدمه
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مذاکرات يقرارداد در دورهدوطرفير یا مبسوط از تعامل و ارادهاي مختصقراردادها، مقدمه
، رویکردها و انتظارهاي دوطرفي هاشود که شامل هدفمنتهی به انعقاد قرارداد ارایه می

است.دوطرف
نمایند براي مدیرانی میایجاد دوطرفبیان مقدمه در قراردادهایی که روابط طوالنی مدت را بین 

سازد که با تاریخچه میشوند این فرصت را فراهم میوارد نامهموافقتاجراي که بعداً در طی
مهمی که در این زمینه باید بیان يومقدمات موضوع آشنایی پیدا کنند ولی در هر صورت نکته

وجود داشته باشد. نامهموافقتشود این است که نباید تضادي بین مندرجات مقدمه و شرایط 
م و تعارض در این خصوص وجود داشته باشد، باید از درج مقدمه با وجود مفید ابهايهرگاه شائبه

درج گردد که نامهموافقتبودن آن در تنظیم قراردادهاي طوالنی مدت، صرف نظر شود و در 
تنظیم گردیده و تمام اسناد و مدارك مقدم بر آن نامهموافقتتنها بر مبناي شرایط دوطرفروابط 

باشد.میساقط از درجه اعتبار 

پروژه. 8

خصوصی-مشارکت عمومی به روش گذاريسرمایهبراي دوطرف، موضوع مورد توافق پروژه
ضروري است تا پروژهتعریفی جامع و مانع از ياست. از این رو، ارائهبراي ارائه خدمات عمومی 

مینظر کازاهبراي آنمی داشته و ابهاپروژهآگاهی کاملی به شرح مشخصات موضوع دوطرف
، اختالفی ایجاد نکند.برداريبهرهوجود نداشته باشد تا در جریان احداث و پروژهو کیفی موضوع 

دارند و با دخالت پروژهوام دهندگان توجه و دقت بسیار جدي در خصوص تعریف جامع و مانع از 
ر تعریف موضوع و کنند که دمیرا بررسی پروژهکارشناسان فنی، مالی و حقوقی، ابعاد مختلف 

و اجرایی آن هیچ موردي مغفول نماند.مشخصات فنیتعیین شرایط و 
در قراردادهاي پروژه، برعکس تعریف خصوصی-مشارکت عمومی در روش پروژهتعریف 

متداول که مستلزم بیان تمام جزئیات است، با تعیین و توافق بر مشخصات کلیدي تجهیزات و 
کند و به بیان جزئیات توجهی میکفایت پروژهر تضمینی و کارآیی و درج مقادیپروژهتأسیسات 

سال 30تا 20باید به نحوي اقدام نماید که در طول شرکتشود. دلیل این امر آن است که مین
مستهلک سازد و همین پروژهرا از محل درآمد گذاريسرمایهبتواند سرمایه و سود برداريبهره

به عمل آورد.پروژهترین دقت را در انتخاب ملزومات نماید که باالمیامر ایجاب 
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پروژهساختگاه. 9

جغرافیایی ياعم از این که در یک نقطه یا چند نقطهپروژهتأمین اراضی مورد نیاز در احداث 
است. به طور خصوصی-مشارکت عمومی هاي نامهموافقتویژه در هايباشند یکی از موضوع

اقدام نماید و پس از پروژهاید در تأمین اراضی مورد نیاز براي احداث بشرکتمعمول و متعارف، 
واگذاري آن به نامه،بینی در موافقت، در صورت پیشو سپسبرداريبهرهنسبت به پروژهتحقق 
مبادرت کند.پذیرسرمایه

،ر مثالیل مختلف اجرا شود. به طوتواند به دالمیدر برخی از موارد، این روش معمول و متعارف ن
احداث یک خط لوله نفت یا گاز و یا احداث خط انتقال نیروي برق و یا شبکه مخابراتی مستلزم 

شرکتتأمین اراضی بسیار وسیعی است که در برخی از کشورها به موجب مقررات خاصی، 
تواند اراضی واقع در مسیر و حریم خطوط و تأسیسات را تصرف کند. در صورت عدم وجود می

یشگفته، تأمین اراضی مستلزم دریافت موافقت مالکین و متصرفین اراضی مربوط است. مقررات پ
بدین ترتیب بسیار پرهزینه و زمان بر و در مواردي غیر ممکن خواهد بود. در برخی پروژهاجراي 

خارجی بر اراضی منع گذارسرمایه، مالکیت هااز کشورها از جمله ایران، به موجب نظام حقوقی آن
تواند به طور مستقیم نسبت به خرید اراضی مورد نیاز میخارجی نشرکتست. از این رو، شده ا

اقدام کند.
را پروژهتأمین اراضی مورد نیاز براي احداث پذیرسرمایهچنانچه بنا به اقتضاي موارد پیشگفته، 

ارچوب هدر چرداد، یا سایر انواع قراو ارچوب قرارداد اجاره هبه طور مجانی یا در چآن را،کندتعهد 
استفاده پروژهاز اراضی مورد نیاز براي مجازيدورهدهد تا در میقرار شرکتدر اختیار مدل مالی

.تسویه حساب نمایدپذیرسرمایهبا، مجازيدورهکند و پس از پایان 

و تفسیرهاها. تعریف10

یف و تفسیر اصطالحات در تعریف اصطالحات قراردادي، برخورداري از مفاهیم مشترك در تعر
نظر مفهومی و چه ازنامهموافقتباید مد نظر باشد. به همین نحو ایجاب و قبول در انعقاد

ابهام داشته باشد. به طور نامهموافقتدوطرفموضوعی، نباید نزد مصداقی و چه از نظر حکمی و
ادي است و یا مراد از چه اسننامهموافقتباید آگاه باشند که مراد از مفهوم دوطرفمثال هر 

اي است.شامل چه دورهمجازيدوره
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(به سال 30تا 25براي مدت خصوصی-مشارکت عمومی ي نامهموافقتاز این رو، تنظیم 
مستلزم توافق در تعریف واحد از اصطالحات و تفسیر مشترك از مفاهیم و کلماتی عنوان مثال) 

. بدیهی است، تعریف اصطالحات و تفسیر شودمیاست که در بیان موضوعات قراردادي استفاده 
کلمات به تنهایی کفایت امر را نخواهد کرد مگر این که اصطالحات با تعاریف توافق شده در 

به کار رود و از اصطالحات تعریف نشده در بیان موضوعات استفاده نشود.نامهموافقتاسناد 
ل اصطالحات پایه و مشترکی است که در شود، شاممیدرج نامهموافقتاصطالحاتی که در سند 

گیرد. بی شک مورد استفاده قرار میخصوصی-مشارکت عمومی هاي نامهموافقتتمام 
مورد نیاز خصوصی-مشارکت عمومی ياصطالحات دیگري که به اقتضاي موضوع هر پروژه

نامهموافقتان در تومیارائه شود.نامهموافقتاست، باید به طور جامع وکامل در این بخش از 
تعریف نشده است، از تعاریف موجود در نامهموافقتذکر کرد که در مواردي که اصطالحی در این 

شود.استفاده می» فرهنگ واژگان نظام فنی«آخرین ویرایش 
تا اصطالحات مورد توافق شودمیبخش تفسیر اصطالحات نیز به تعریف اصطالحات اضافه 

فراهم سازد. تفسیر به طور معمول شامل اصطالحات نامهموافقتتنظیم و ءرا براي انشادوطرف
است و عالوه بر این، دامنه و مصادیق مورد نظر اصطالحات پروژهمورد استفاده در زمینه خاص 
گردد. به طور میتوافق دوطرف، بین شودمیاستفاده نامهموافقتکه به طور عموم در انشاي 

بیان مصادیق به نحو تمثیلی از جملهو شاملد که منظور از اصطالح کننمیمعلوم دوطرفمثال، 
یا تحدیدي است.

دوطرف. تعهدات 11

مستلزم ایفاي پروژههر دو تعهدات متعددي دارند و تحقق پذیرسرمایهو شرکتپروژهدر اجراي 
اردادي هر باید تعهدات قرنامهموافقتاست. در نامهموافقتدوطرفتعهدات قراردادي از جانب 

متعهد به طور صریح و روشن بیان شود. هر چند در طرفو شرایط اجراي آن و دوطرفیک از 
ي تعهد هستند ولی این موضوع به این معنی نخواهد هاطرفپذیرسرمایهو شرکت، نامهموافقت

شود. هر یک از متعهد به طور مستقیم اجرا میطرفبود که تمام تعهدات قراردادي از سوي 
اشخاص براي اجراي تعهدات قراردادي خود وارد قراردادهاي متعددي با نامهموافقتهاي رفط

وپذیرسرمایهشوند که بتوانند تعهدات قراردادي خود را تأمین کنند. تعهدات قراردادي میدیگر 
اید نماید که عالوه بر این که تعهدات قراردادي خود را اجرا نمایند بمیایجاب پروژهدر شرکت

براي اجراي تعهدات قراردادي همدیگر نیز همکاري کنند. از این رو و در خیلی از موارد، اجراي 
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موکول به داشتن اطالعات جانبی خاصی است که باید از طرفن و مقررات از جانب یک انیقو
دیگر امکان اجراي تعهدات خویش طرفدیگر تحویل شود و یا تأسیساتی را اجرا کند که طرف
اشته باشد و یا اقدامات مشترکی را با یکدیگر به طور هماهنگ انجام دهند. مثالً تعهدات را د

مشترك است.ریزي برنامه، مستلزم احداثيدورهدر پذیرسرمایهو شرکتمتقابل

شرکت. تعهدات 12

اجراي يبینی شود. در دورهباید پیشنامهموافقتي مختلف اجراي هادر دورهشرکتتعهدات 
الزم است فراهم کند، به طور مثال پروژهباید شرایطی را که براي قطعیت شرکت، وط مقدمشر

و تحصیل و نگهداريبرداريبهرهقرارداد و ساختقرارداد ، ي تأمین مالیهانامهموافقتانعقاد 
فعالیت يعمدهاحداثيدورهحاکم از این موارد است و در ن و مقرراتانیقووفق مجوزها
توافق مشخصات فنیاست که باید در زمان تعیین شده و با رعایت پروژهتوجه اجراي مشرکت

و حصول شرایطپروژهعملکرديهايآزمایشو انجام هاشده تکمیل گردد. پس از رسیدگی
و باید شودمیو اجراي تعهدات قراردادي شروع تجاريبرداريبهرهيدورهتجاري، برداريبهره

یا سرمایه پذیرمیت و کیفیت موافق با مشخصات و شرایط قراردادي، براي با کمحصول پروژه
آماده گردد.محصول پروژهيدریافت کننده

دارد، در مقابل سایر نامهموافقتو به موجب پذیرسرمایهعالوه بر تعهداتی که در مقابل شرکت
ار و ...، تعهداتی دارد که اشخاص مانند وام دهندگان، سهامداران، پیمانکاران احداث و بهره برد

باید این تعهدات را نیز ایفا نماید.

پذیرسرمایه. تعهدات 13

شوند، دراجرا میخصوصی-مشارکت عمومی ي که به روش هادر پروژهپذیرسرمایهتعهدات 
نسبت به پیشباید از پذیرسرمایهي متفاوت باید دیده شود. هامراحل مختلف آن و به شکل

پروژه، اسناد مناقصه را براي واگذاري پروژهو بر مبناي تعریف کنداقدام پروژهتعریف شناسایی و 
باید تمهیدات و پذیرسرمایه، شروط مقدماجراي يگذران تهیه و ارائه نماید. در دورهبه سرمایه

مقدمات مشخصی را براي تحصیل مجوزهاي الزم براي اجراي تعهدات خود فراهم کند. در 
ی را تاحتمال دارد که تأسیسات و امکاناپذیرسرمایه، پروژهبه اقتضاي نوع پروژهداثاحيدوره

از تأسیسات یاد شده استفاده پروژهاز برداريبهرهدر جریان احداث و شرکتباید فراهم آورد که 
کند.
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و پرداخت بهاي آن محصول پروژهباید مقدمات و آمادگی الزم را براي دریافت پذیرسرمایه
مکلف خواهد پذیرسرمایه، محصول پروژهمحصول فراهم کند. در صورت عدم توانایی دریافت 

محصول براي تولید شرکت، نسبت به پرداخت بهاي آمادگی محصول پروژهبود بدون دریافت 
)، اقدام نماید.بهاي ظرفیت(پروژه

باید دقت شود در بیان گردد ومیبیان نامهموافقتدر این قسمت از پذیرسرمایهرئوس تعهدات 
موارد تعهدات، مورد مهمی از قلم نیفتد.

هانامهضمانت. 14

از این که توانایی اجراي تعهدات خود در پذیرسرمایهبخشی به به منظور اطمینانشرکت
تسلیم کند. در پذیرسرمایهیی را به هانامهضمانترا داراست، به طور معمول باید نامهموافقت
بر شروط مقدم، اجراي شرکت، از اولین تعهدات خصوصی-مشارکت عمومی ي مهناموافقت
را به پیشبردينامهضمانتاست که جهت تضمین ایفاي تعهدات خود باید پروژهاحداث 
هايبا تحصیل توافقگذارسرمایهتسلیم کند. به طور معمول در این نوع قراردادها، پذیرسرمایه

کند که بر میتعهد پذیرسرمایهپیمانکاران و بهره برداران پروژه، در مقابل اولیه از وام دهندگان، 
و ساختقرارداد ، تأمین مالیينامهموافقتي مورد توافق، نسبت به انعقاد نامهموافقتمبناي 
و به تشخیص در این موارد موفق نشودشرکتاقدام نماید و اگر و نگهداريبرداريبهرهقرارداد 
را ضبط و وصولگذارسرمایهپیشبردينامهضمانتپذیرسرمایه، مقصر باشدیرپذسرمایه

نماید.می
ندارد و پروژهتعهدي نسبت به احداث شرکت، پروژهبر احداث شروط مقدماجراي يدر مرحله
-مشارکت عمومی ي نامهموافقترا فراهم کند. با تحقق این شرایط، شروط مقدمتنها باید 
نامهموافقتمتعهد به اجراي مفاد پذیرسرمایهو شرکترسد. یعنی میاریخ قطعیتتبه خصوصی

از سوي پروژهي اجراينامهضمانتآزاد و شرکتپیشبردينامهضمانتشوند. در این مرحله، می
شود.میپذیرسرمایهتسلیم شرکت

يدر مرحلهخصوصی-می مشارکت عموي هانامهموافقتدر اجراينامهضمانتبه طور معمول، 
ازاي، در مرحلههاشود و حتی در بعضی از پروژهمیآزاد تجاريبرداريبهرهتاریخ رسیدن به 

را پروژهاطمینان الزم از اجراي شرکتتوسطگذاريسرمایهکه میزان پروژهپیشرفت احداث 
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ياز تحمیل هزینهگردد تا میآزاد اجراينامهضمانتکند، میفراهم پذیرسرمایهبراي 
جلوگیري شود.شرکتغیرضروري به 
شرکتمنتقل میشود، پذیرسرمایهبه برداري تجاريي بهرهدورهپس از پروژهدر مواردي که

از محل مبلغ پذیرسرمایهکند. تسلیم میپذیرسرمایهبهنامه انتقالضمانت،تاریخ انتقالپیش از 
يکند. ماندهمیرا برداشت انتقال پروژهدر قصور شرکتنامه خسارات احتمالی ناشی از ضمانت

شود.آزاد می،انتقال پروژهنامه به محض مبلغ ضمانت
شود، میتأمین مالی خصوصی-مشارکت عمومی که به روش ايهاز طرف دیگر، در پروژ

د از نماید و این تعهتعهد را محصول پروژهپرداخت بهاي باید محصول پروژهيکنندهدریافت
يکنندهدریافتکهپذیرسرمایهمعتبري مورد تضمین قرار گیرد. بدین ترتیب ضامنسوي 

اي براي نامهضمانت، باید محصول پروژه، به عنوان متعهد پرداخت بهاي استمحصول پروژه
تا هرگاه در اجراي تعهدات پرداخت خود مرتکب تسلیم کند شرکتخود به هايتعهد پرداخت

با مراجعه به تضمین، مبالغ قابل تأدیه را وصول و به تعهدات مالی خود در رکتششود، قصور
به طور محصول پروژهيکنندههرگاه دریافتگذاران عمل کند.دهندگان و سرمایهقبال وام

قانون تشویق و «به موجب گذاران خارجی، براي سرمایهباشد، دستگاه اجراییانحصاري یک 
، وزارت امور اقتصادي و دارایی 1381مصوب سال )FIPPA(»خارجیگذاريسرمایهحمایت از 

ها تنها در مورد البته این پوشش.را تضمین نمایدمحصول پروژهباید تعهد پرداخت بهاي 
شرکتگذاري توسط ي سرمایهنامهگذاري خارجی وجود دارد که منوط به دریافت تصویبسرمایه

هاي الزم را به عمل آورد تواند مساعدتمیپذیرسرمایهي گذاراست. براي دریافت مجوز سرمایه
ي اطالعات الزم اقدام ها و ارائهباید نسبت به درخواست تصویب نامه با تکمیل فرمشرکتولی 
کند.

-مشارکت عمومی نامه تضمین قراردادهاي آیین«مفاد مطابق ،گذاران داخلیدر خصوص سرمایه
بهاي يکنندهو پرداختمحصول پروژهيدریافت کنندهه در صورتیک.شودعمل می» خصوصی

دولتی نباشد، خریدار باید شرایط الزم براي دستگاه اجراییبه طور انحصاري محصول پروژه
و به شرکتبانکی به نفع ينامهضمانتدر قالبکه به طور معمول، ،را فراهم کندتضمینصدور

خواهد بود.،محصول پروژهمیزان تعهد پرداخت خریدار 
، ساز و کار شرکتبه نفع (LC)اعتبار اسناديبا گشایش پذیرسرمایه، هادر برخی از پروژه

اعتبار اسنادينماید. بدین ترتیب، با گشایش میپرداخت وجه و تضمین تعهد پرداخت را فراهم 
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از کتشر، مجازيدورهبه میزان کل مبلغ تعهد پرداخت و براي کل Revolving LC)گردان (
کند.میان حاصل ینو تضمین تعهد پرداخت آن اطممحصول پروژهپرداخت بهاي 

. مجوزها15

ي هاکه براي تأمین نیازهاي عمومی جامعه است باید از جنبههاییدر تمام کشورها، اجراي پروژه
ي متفاوت دولتی است، بررسی و کارشناسی شوند. در مورد هامختلفی که در وظایف سازمان

ي داخلی یا خارجی و به صورت تأمین مالی گذارسرمایهيیی در زمینههاي چنین پروژهاجرا
تأیید و تصدیق پروژهباید مجوزهاي بیشتري تحصیل شود تا بی اشکال بودنِ اجراي ايپروژه
گردد.

از مقررات حاکم به موضوع پروژهي مورد نیاز براي اجراي مجوزهابه طور معمول و متعارف، 
خصوصی-مشارکت عمومی ي نامهموافقتي هاگردد و طی فهرستی در پیوستمیعلوم پروژه م
. به موجب این فهرست، مجوزهاي مورد نیازي که باید از سوي)8(پیوست شماره گرددمیاعالم 
گردد.میمشخص ،درخواست، تحصیل و تمدید یا تجدید شودپذیرسرمایهیا شرکت

پروژه به این معنی نخواهد بود که در اجراي پروژه هیچ مجوز براي هر مجوزهافهرست يتهیه
يبه این معنی است که عمده مجوزهامجوزهافهرست يدیگري ضروري نیست، بلکه تهیه

، به دلیل اقتضاي موارد خاصی که پروژهمورد نیاز پروژه مسلم گردد. ولی در جریان اجراي 
مربوط باید نسبت به درخواست، طرفکه شودمیتواند پیشامد نماید، مجوزهاي دیگري الزم می

تحصیل و تمدید یا تجدید آن اقدام کند. به طور مثال هرگاه به دلیل شرایط آب و هوایی، مسیر 
تغییر کند و به جاي حمل زمینی تجهیزات، حمل دریایی یا حمل هوایی محصول پروژهحمل 

تحصیل این مجوزها باید انجام آنها انجام گیرد، مستلزم تحصیل مجوزهاي خاصی است که 
گیرد.

تاریخ به موجب مقرراتی باشد که بعد از شرکتطرفدر هر صورت، هرگاه تحصیل مجوزها از 
جبران گردد.پذیرسرمایهي مربوط به مجوزها باید از سوي هاوضع شود، هزینهنامهموافقتنفوذ

ولیت تقاضاي صدور مجوزها، الزم را طی کند. مسئيمجوزهاباید تمام مراحل تحصیل شرکت
خواهد بود.شرکتيبه عهدهمجازيدورهدر طول هاتحصیل مجوزها و تمدید یا تجدید آن
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تعهدات يباید مجوزهاي خاصی را به اقتضاي دامنههانیز در اجراي این قبیل پروژهپذیرسرمایه
و یا تجدید نماید تا در ي خود تحصیل کند و پیوسته مجوزهاي یاد شده را تمدیدهاو مسئولیت

به صورت معتبر باقی باشند.مجازيدوره
در درخواست، تحصیل و تمدید یا تجدید مجوزها باید با همدیگر همکاري پذیرسرمایهو شرکت

تواند صورت به تنهایی نمیشرکتدرخواست پذیرسرمایهکنند. در برخی موارد، بدون مساعدت 
ضی موارد ممکن است برعکس باشد.پذیرد و یا مؤثر باشد و در بع

تاریخ قطعیتو تاریخ نفوذ. 16

، موضوعات متعددي وجود داردخصوصی- مشارکت عمومی هاي نامهموافقتدر انعقاد و اجراي 
گردند.میگیرند و با امضاي اسناد و مدارك یاد شده، نافذ میقرار دوطرفکه مورد توافق 

، با مناقصهيپس از طی مرحلهنامهموافقتهاي طرفکه تاریخی استنامهموافقتتاریخ نفوذ
شوند که میشروطی اجراييکنند و وارد دورهمیروابط خود را تنظیم نامهموافقتامضاي 

در شرکتدر طی این دوره شوند.مینامیده شروط مقدمسازند که میاجراي پروژه را ممکن 
نماید و میاقدام برداريبهرهی، احداث و دادهاي تامین مالرتحصیل مجوزها، انعقاد قرا

مینأبا توجه به شروطی که تقبل کرده است، اقدام به تحصیل مجوزهاي الزم و تنیز پذیرسرمایه
کند.میمنابع مورد نیاز 

کنند میمتعهد نیستند و تنها توافق پروژهنسبت به اجراي دوطرف، نامهموافقتتاریخ نفوذدر 
را تکمیل کنند.قدمشروط مطبق شرایطی، 

را با امضاي صورت شروط مقدمدر مدت زمان مورد توافق، تحقق شروط مقدمدر صورت تکمیل 
پروژهنمایند. در این مرحله است که اجراي تعهدات قراردادي میمشترکی تصدیق يجلسه

تحقق شود. میآغاز پروژهاحداثيدورهشود و میمحقق پروژهتاریخ قطعیتقطعیت یافته و 
و یا انصراف نامهموافقتدوطرفاز سوي شروط مقدم، تکمیل موفقیت آمیز نامهموافقتقطعیت 

شده است.نمحققاز اجراي شروط هاآن
موارد ياند، نتوانند همهتوافق نمودهشروط مقدمزمانی که براي تحقق يدر دورهدوطرفهرگاه 

ی که مورد توافق قرار گیرد، تمدید کنند. هرگاه توانند این مدت را به میزانمیرا محقق سازند، 
ناموفق باشد شروط مقدمآورد در رسیدن به تکمیل مییی که به عمل هاوجود تالشباشرکت

در دریافت مجوزهاي الزم براي قطعیت پروژه بازماند، در این صورت پذیرسرمایهیا 
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به تالش الزم راشروط مقدمجام در انشرکت. هرگاه شودمیآزاد شرکتپیشبردينامهضمانت
را وصول کند.شرکتپیشبردينامهضمانتتواند میپذیرسرمایهعمل نیاورد و مقصر باشد، 

منصرف شود، در پروژهبه دالیلی از اجراي ي احداثدورهقبل از شروع پذیرسرمایهچنانچه 
نماید.با او توافق میشروط مقدمگذار براي تحقق هاي مستقیم سرمایهخصوص پرداخت هزینه
، تأمین مالی پروژه است که باید بین وام نامهموافقتشروط مقدمياز موارد مهم و عمده

تعهدات قراردادي يهمهتأمین مالیينامهموافقت، نهایی شود. با نافذ شدن شرکتدهندگان و 
شودمینافذ دوطرفن آخرین سندي است که بیتأمین مالیينامهموافقت. شودمیالزم االجرا 

نماید.میرا شروع پروژه، احداث شرکتکند و میقطعیت پیدا پروژهو با آن، اجراي 

مجازيدوره. 17

هستند و به موجب ) Concession(از نظر نوع، قراردادهاي امتیازي گذاريسرمایهقراردادهاي 
پروژهنحصاري در موضوع کند که به طور امیدریافت پذیرسرمایهامتیازي را از شرکتآن 

ي او طبق شرایط قرارداد منعقد شده مورد حمایت قرار گیرد.گذارسرمایهي کند و گذارسرمایه
به گذارسرمایهقراردادهاي امتیازي انواع و اقسام مختلفی دارد. یکی از انواع آن، اعطاي امتیاز به 

دهد. چنین امتیازي که میقرار ارگذسرمایهنحوي است که فعالیت در زمینه خاصی را در انحصار
را در زمینه خاصی در موقعیت انحصاري قرار دهد، به موجب قانون اساسی ایران گذارسرمایه

خاصی که دامنه محدود و مشخصی دارد و ایجاد انحصار يممنوع است ولی اعطاي امتیاز پروژه
کند، ممنوع نیست و مورد حمایت قانون نیز خواهد بود.مین

خود به انضمام سود مورد يي کند و سرمایهگذارسرمایهیابد که میاجازه شرکتاي که دوره
. با توجه به این که از شودمینامیده مجازيدورهمستهلک سازد، پروژهتوافق را از محل عواید 

شود، در نظام میزیربنایی استفاده هايبیشتر در احداث پروژهخصوصی-مشارکت عمومی روش 
و یا هاداخلی و خارجی، معافیتگذاريسرمایهی کشورهاي مختلف، براي تشویق حقوق

یا شرکتبه مجازيدورهشود که در طول میبینی پیشهایی در عوارض و مالیاتهاتخفیف
گیرد.میتعلق محصول پروژه

مول بین ، با توجه به زیربنایی بودن پروژه و مصرف منابع مالی هنگفت، به طور معمجازيدوره
مشخص زیر است:يمرحلهدوکشد و شامل میسال طول 30تا 15
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.پروژهاحداثيدوره) الف
.پروژهتجاريبرداريبهرهيدوره) ب

ي مراحل پیشگفته، دورهشود. مقدم بر میبیان نامهموافقتمرحله به طور معمول در دواین 
مذاکره و تنظیم است. دوره نامهموافقتمذاکره و تنظیميدورهو پروژهشروط مقدماجراي 
باپروژهاحداثيدورهگیرد. میسال را در بر سهتا یکنسبتاً طوالنی است و حدود نامه موافقت

، تجاريبرداريبهرهيدورهو شودمیسال بیشتر نپنجتا چهاراز پروژهمالحظات طبیعت 
دهد.میطوالنی ترین زمان را به خود اختصاص 

پذیرسرمایهبه پروژهباید ، نامهموافقتبینی در در صورت پیشتجاريبرداريبهرهيدورهز بعد ا
توافق تاریخ انتقالرا در پروژهباید شرایط پذیرسرمایهو شرکتدر این صورت، انتقال داده شود. 

واگذار شود.پذیرسرمایهبه پروژهکنند که با تأمین آن شرایط، 
، به اقتضاي مورد، تمدید تجاريبرداريبهرهيدورهو یا احداثيورهددر برخی از موارد، 

پذیرد.میپایان از موعد شود و یا زودتر می
برداريبهرهتاریخ و با تحقق شودمیشروع تاریخ قطعیت، به طور معمول از پروژهاحداثيدوره

به صورت برداريبهرهکه هاپذیرد. ولی این روال در برخی از پروژهمی، خاتمه پروژهتجاري
افتد و در این حالت، میگیرد، به نحو متفاوتی اتفاق مییا واحدي یا سیستمی انجام ايمرحله

مبناي شروع برداريبهرههايباید توافق کنند که اولین، آخرین و یا میانگین تاریخدوطرف
، ايیی که به صورت مرحلههامهم در مورد پروژهيقرار گیرد. نکتهتجاريبرداريبهرهيدوره

باید در زمان مشخصی پایان مجازيدورهشوند این است که میواحدي یا سیستمی تکمیل 
باید به پروژهدچار مشکل خواهد شد و بخشی از دوطرفپذیرد در غیر این صورت، روابط 

باقی ريبردابهرهدر جریان شرکتواگذار گردد در حالی که بخشی دیگر، توسط پذیرسرمایه
ماند.می

پذیرسرمایهباید پروژه بدون هیچ گونه ادعا و دریافت وجهی به ي مجازدورهاز آنجا که در پایان 
مطرح شده باشد، طرفین ضمن بررسی ادعا و توافق شرکتانتقال یابد، چنانچه ادعایی از سوي 

نمایند.میتجدیدنظري مجازدورهپیرامون آن، در صورت لزوم در خصوص تاریخ پایان 
برداري و نگهداري، ، به انتقال مسئولیت بهرهبرداري تجاريي بهرهدورهاز پایان پسسی روز 

شود.نامیده میي گذاردورهیابد که تسویه حساب با کارکنان و ... اختصاص می
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پروژهاحداثيدوره. 18

دوطرفکه بین ايي دورهشود و به اقتضامیشروع پروژهتاریخ قطعیتاز پروژهاحداثيدوره
انجامد.میتوافق گردیده است، به طول پروژهبراي احداث 

، مواد اولیهتواند براي آماده سازي مینیز پذیرسرمایه، پروژهبه اقتضاي نوع احداثيدورهدر 
. به طور مثال در تعهداتی را به عهده گیرد، محصول پروژهو تأسیسات دریافت پروژهملزومات 

، تأمین آب خصوصی-مشارکت عمومی ي نامهموافقتارچوب هي آب شیرین کن در چپروژه
ي احداث پروژهباشد یا در پذیرسرمایهتواند از تعهدات میو احداث تأسیسات شبکه آبرسانی خام
ارتباطی هايتأمین جادهتعهد ، خصوصی-مشارکت عمومی ينامهموافقتارچوب هراه در چآزاد

ایفا نماید.احداثيدورهدر بایست میکه باشد،پذیرسرمایهشده با با آزادراه یاد

تجاريبرداريبهره. 19

، به معنی پایان Commercial Operation Date (COD)تجاريبرداريبهرهتاریخ 
در زمانی پروژهتجاري کل برداريبهرهشروع ، هااست. در برخی از پروژهپروژهعملیات احداث 

یابد. به طور میمختلف و متعددي تحقق هايافتد و در فازها، واحدها و سیستممینواحد اتفاق 
تواند ظرفیت محدودي را پوشش دهد و در فازهاي میآب شیرین کن، يمثال، فاز اول پروژه

را یک تاریخ مشخص نامهموافقتدر بعدي، ظرفیت نهایی پروژه تکمیل شود. در این صورت، 
دهند.میقرار پروژهتجاريبرداريهرهبيدورهمبناي شروع 

یا پذیرسرمایهاست و پروژهاز برداريبهرهمتعهد به شرکت، تجاريبرداريبهرهيدورهدر 
و پرداخت بهاي آن است. در محصول پروژه، متعهد به دریافت محصول پروژهيدریافت کننده

شرکتپرداخت به ي، نحوههپروژ، به اقتضاي شرایط فنی تجاريبرداريبهرهيدورهطی 
، براي تأمین ظرفیت تولید و نگهداري طور معمولمتفاوتی تقسیم شود. به هايتواند به بخشمی

، نیاز تجاريبرداريبهرهيدورهدر بهاي ظرفیتياین ظرفیت، به یک نظام پرداخت بر پایه
است. به بهاي تولیديایه، موضوع نظام پرداخت دیگري بر پپروژهاز ظرفیت برداريبهرهاست. 

ي ترانزیت گاز، آماده سازي ظرفیت مشخصی براي ترانزیت گاز مبناي پروژهعنوان مثال، در 
.استبهاي تولیديو انجام عملیات ترانزیت گاز مبناي تعرفهبهاي ظرفیتيتعرفه

و (Take or Pay)بپرداز چه ببري چه نبريبر اساس بهاي ظرفیتبه طور معمول، پرداخت 
توافق پذیرسرمایهاز سوي (Take and Pay)ببر و بپردازبه صورت بهاي تولیدپرداخت 
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محصول پروژهتواند می، شرکتبه عنوان منتفع از ظرفیت آماده شده توسط پذیرسرمایهشود. می
ت را پرداخت کند و در غیر این صورت، بدون دریافبهاي تولیدو بهاي ظرفیترا دریافت نماید و 

را بپردازد.بهاي ظرفیت، مکلف است محصول پروژه

و نگهداريبرداريبهرهقرارداد و ساختقرارداد . 20

است خصوصی-مشارکت عمومی به روش پروژهمتعهد به اجراي پذیرسرمایهدر مقابل شرکت
انمند ولی اجراي تعهدات قراردادي را خود به عهده ندارد بلکه با انتخاب پیمانکاري مجرب و تو

نماید.میآن اقدام برداريبهرهو پروژهدر مورد احداث 
اجراي ترجیحاًشرکتشوند، میاجرا خصوصی-مشارکت عمومی یی که به روش هادر پروژه

و یا روشهاي مشابه به صورت کلید در دست با استفاده از قراردادهاي طرح و ساخت و یا را پروژه
کند تا بدین ترتیب مخاطرات میواگذار حیت و رتبه الزم داراي صالپیمانکاري هايبه شرکت

کاهش یابد. به همین نحو، در مورد عملیات پروژهعدم تکمیل به موقع یا وجود عیب و نقص در 
عملیات را شرکتهم Operation and Maintenance (O&M)و نگهداري برداريبهره

.کندمیواگذار صاحب صالحیت به شرکت 
هایی از طراحی، تأمین یا اجراي پروژه قبالً انجام شده باشد، قرارداد متناسب بخشدر مواردي که 

شود.برداري از آن تنظیم میبا آن براي ساخت کامل و بهره
، تمام تعهدات را به طور کامل و نگهداريبرداريبهرهقرارداد و ساختقرارداد به موجب شرکت

کند.میواگذار و نگهداريبرداريهرهبپیمانکار و ساختپیمانکار هايبه شرکت

نامهموافقتاسناد . 21

شود:می، سه نوع اسناد و مدارك استفاده دوطرفبه طور معمول در تنظیم روابط قراردادي بین 
،الف) اسناد و مدارك مناقصه

ب) اسناد و مدارك انعقاد قرارداد،
ج) اسناد و مدارك اجراي قرارداد.

که در شودمیتنظیم نامهموافقتاسناد به موجب نامهموافقتهاي فطرروابط قراردادي بین 
، نامهموافقتگردد. اسناد و مدارك می، اسناد و مدارك مختلفی را شامل پروژهي مختلف هادوره
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به طور معمول با رد، قبول و یا وشودمیتنظیم دوطرفبر مبناي اسناد و مدارك مناقصه بین 
شود.میتهیه نامهموافقتمناقصه، متن نهایی يد و مدارك دورهاعمال اصالحات در اسنا

به دالیل مختلف امکان دارد مجازيدورهامضا شده است، در دوطرفاسناد و مدارکی که بین 
این تغییرات بر حسب پیچیدگی موضوع قرارداد، باال بودن مبلغ قرارداد، يتغییر کنند. دامنه

مچنین تغییر قوانین حاکم متغیر است.طوالنی بودن مدت قرارداد و ه
گیرد و مندرجات میبا الحاقیه صورت مجازيدورهدر طول نامهموافقتاسناد تغییرات در مفاد 

در موضوعات خود به طور طبیعی باید به موضوعات درج شده در اسناد و مدارك هااین الحاقیه
اولویت داشته باشند.نامهموافقت

، بنا به ضرورت باید اولویت شودمیاز اسناد و مدارك متعددي تشکیل یی کههادر قرارداد
معلوم باشد تا در صورت تعارض یا تناقض بین مندرجات نامهموافقتاعتباري بین اسناد و مدارك 

مشخص گردد.تعارض یا تناقضاسناد و مدارك، روش حل 

اسناد فنی. 22

برداريبهرهيدورهو احداثيدورهدر ذیرپسرمایه، خصوصی-مشارکت عمومی ي هادر پروژه
و هماهنگی ریزي برنامه، به منظور احداثيدورهدخالت اجرایی مستقیمی ندارد ولی در تجاري

يبه عنوان دریافت کنندهتجاريبرداريبهرهيدورهگیرد و در میقرار پروژهدر جریان پیشرفت 
-مشارکت عمومی هايبا وجود طبیعت پروژهباید اطالعاتی را دریافت کند. محصول پروژه

در اختیار پذیرسرمایهو واگذاري آن به مجازيدورهکه کنترل پروژه تا پایان خصوصی
به شرکتتواند انتقال پروژه را از میبینی شرایطی که است، ولی به دلیل پیشگذارسرمایه
پروژهات و مدارکی باشد تا از شرایط باید داراي اطالعپذیرسرمایهتسریع نماید، پذیرسرمایه

را در پروژهتمام اسناد و مدارك یک نسخه از باید شرکتاطالع نماند. به همین دلیل، بی
نگهداري کند. عالوه بر آن، پذیرسرمایهبه طور مرتب و قابل دسترس براي پروژهساختگاه
مهیا باشد، پذیرسرمایهيبرداربهرهباید در زمان مشخصی که امکان آموزش کارکنان شرکت

اقدام نماید پروژه، نگهداري و تعمیرات برداريبهرهي هانسبت به آموزش یا تحویل دستورالعمل
(As Built)چون ساخت ي ها، نقشهپذیرسرمایهزمانی مقدم بر واگذاري پروژه به يو در فاصله

قرار دهد.پذیرایهسرمدر اختیار برداريبهرهو تغییرات و اطالعات بعدي را براي 
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بنایی از عمر مفید طوالنی برخوردار هستند و به منظور تأمیني زیرهابا توجه به این که پروژه
يدر مدت باقی ماندهپذیرسرمایهبرداريبهرهشوند، از این رو براي مییک نیاز عمومی احداث 

موضوع قرارداد ياز پروژهيبرداربهرهو عدم ایجاد هرگونه تأخیر یا وقفه در پروژهعمر مفید 
را پذیرسرمایهتواند میبراي تأمین نیاز عمومی، باید تمام اطالعات و مدارك و مستنداتی که 

توانا نماید، به موقع در اختیار او قرار گیرد. بدیهی است تأمین پروژهاز برداريبهرهيبراي ادامه
اگر در ترتیبات قراردادي به روشنی این موارد است ونامهموافقتبینی در این موارد، مستلزم پیش

در تأمین این ملزومات میسر نخواهد بود.شرکتدرج نشود، الزام 
با عمرتجاريبرداريبهرهيدوره، مدت خصوصی-مشارکت عمومی ي هادر برخی از پروژه

یفی در تحویل ، تکلتجاريبرداريبهرهيدورهدر پایان پروژهبرابر است و انتقال پروژهمفید 
ندارد و پروژه به صورت موجود پذیرسرمایهبرداريبهرهياسناد و اطالعات براي ادامه

)As is basis ( شودمیواگذار پذیرسرمایهبه.
برداري و واگذاري بین ي موارد، فهرست اسناد و مدارك مربوط به طراحی، ساخت، بهرهدر عمده
گیرد. در موارد محدود و مورد توافق قرار مینامهموافقتتاریخ نفوذدر پذیرسرمایهو شرکت

گیرد، قرار میپذیرسرمایهبندي متفاوت در اختیار ي اسناد و مدارك در دو طبقهمشخص، تهیه
شود و بخش دیگر، براي ارسال میپذیرسرمایهیک بخش از اسناد و مدارك تنها براي اطالع 

گردد.یتسلیم مپذیرسرمایهبررسی و تأیید 
از اسناد مربوط به ورود اينسخهشرکتعالوه بر اسناد و مدارك فنی پروژه، ضرورت دارد که 

؛ارسال دارد که به موجب اسناد و مدارك یاد شدهپذیرسرمایهرا براي پروژهتجهیزات و کاالهاي 
،اطالع پیدا کندپروژهدر مراحل اجراي پروژه) از ورود تجهیزات و کاالهاي 1
کسب اطالع نماید،شرکتگذاري انجام شده توسط از میزان سرمایه) 2
ي واگذاري پروژه استفاده کند.) از اسناد و مدارك پیشگفته در مرحله3

دوطرف. نمایندگان 23

گردد. زمانی که میبین اشخاص اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی منعقد نامهموافقت
اينمایندهنامهموافقتواند براي انعقاد یا اجراي تمیاست، نامهموافقتطرفشخص حقیقی 

قرارداد شخص حقوقی است، انعقاد و طرفمعرفی کند یا خود رأساً اقدام نماید. ولی وقتی که 
اجراي قرارداد مستلزم دخالت شخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی است.
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پذیرسرمایهو رکتش، به طور معمول از طرف خصوصی-مشارکت عمومی ي هادر پروژه
ي خاصی است با اختیارات هاکه مستلزم تخصصپروژهنمایندگانی به اقتضاي مراحل مختلف 

پروژه را هماهنگ سازند.امور مربوط به شوند تا با همکاري یکدیگر، میالزم معرفی 
کاملی ، باید نماینده یا نمایندگانی را انتخاب کند که اشراف شروط مقدماجراي يدر دورهشرکت

و همچنین و نگهداريبرداريبهرهقرارداد و ساختقرارداد ، ي تأمین مالیهانامهموافقتبر انعقاد 
ساختپیمانکار، پروژهاحداثيدورهداشته باشند. اگر چه در را مجوزهاخواست صدور در

يدورهکند و در میتعهد ساختقرارداد را به موجب پروژهمسئولیت کامل کلید در دست اجراي 
است، برداريبهرهمتعهد به اجراي عملیات و نگهداريبرداريبهرهپیمانکار ، تجاريبرداريبهره

یاد کرد.شرکتبه عنوان نمایندگان هاتوان از آنمیولی ن
ي متفاوتی که براي اجراي قرارداد هاو با توجه به تخصصپروژهدر مراحل مختلف پذیرسرمایه

پذیرسرمایه، نمایندگان شرکتکند و مشابه میاي را معرفی نمایندگان ویژهالزم است، نماینده یا
احداثيدورهباید از صالحیت و تخصص الزم برخوردار باشند. در شروط مقدماجراي يدر دوره

يدورهدر شرکتداشته باشند تا از ایفاي تعهدات پروژهنیز باید آگاهی کافی در مورد اجراي 
پذیرسرمایهکه تجاريبرداريبهرهيدورهرا مطمئن سازند. در پذیرسرمایه، اريتجبرداريبهره

نسبت به دریافت محصول و پرداخت بهاي آن محصول پروژهيباید به عنوان دریافت کننده
الزم را بکار گیرد.ي هاییباید سازمانی با تواناپذیرسرمایهياقدام کند، نماینده

توان میواجد تمام اختیاراتی باشند که براي اجراي قرارداد الزم است و نبایددوطرفنمایندگان 
مورد یا موضوع را به دلیل عدم برخورداري نماینده از اختیارات الزم، بدون تکلیف باقی گذاشت. 

که نماینده باید از اختیارات کافی برخوردار باشد شودمیبه روشنی درج نامهموافقتاز این رو، در 
خواهد بود و بین آنها دوطرفبکنند، به عنوان توافق دوطرفنه توافقی که نمایندگان و هرگو

الزم االجراست.
ايبا ارسال اطالعیهمجازيدورهحق دارند که نماینده یا نمایندگان خود را در دوطرفهریک از 

تغییر نماینده در تغییر دهند. در چنین مواردي، باید پیش از تغییر نماینده یا نمایندگان، مراتب 
مقابل به صورت کتبی اطالع داده شود.طرفمدت مشخصی به 
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. تأییدات و الزامات24

که روابط قراردادي در موضوعی پیچیده و میبه طور معمول و متعارف، در تمام قراردادهاي مه
شبهه و ، براي اجتناب از هرگونهشودمیاي طوالنی و با صرف مبلغ قابل توجه تنظیم براي دوره

به آگاهی از مواردي که در ایجاد و اجراي تعهد قراردادي مهم است، دوطرفابهام، هریک از 
گذاران یا براي استفاده در فراخوان سرمایهپذیرسرمایهکنند. به طور مثال، هرگاه میتأکید 

رجات دهد و به مندقرار میشرکتمناقصه، مطالعات بیشتري انجام دهد، نتیجه را در اختیار 
تا در طی اجرا،شودمیدر این بخش تأکید شرکتو تأیید مفاد آن از سوي گزارش مربوط

مطرح نگردد.شرکتتردیدي در مراتب قبولی این گزارش از سوي 
نمایند که تمام مقررات عمومی و همچنین مقررات داخلی سازمانی میتأیید پذیرسرمایهو شرکت

مجازيدورهدر طی نامهموافقترعایت نموده و امضا کنندگان رانامهموافقتخود براي انعقاد 
ایجاد خدشه نامهموافقتتوانند به هیچ عذري به این قبیل موارد استناد کنند و در اعتبار مین

نمایند.
به خصوصی-مشارکت عمومی هاي نامهموافقتیی که طبق این ماده در هاموارد و موضوع

توان به آگاهی میباید تذکر داده شود. به عنوان مثال، اقتضاي هر مرحله مطرح است
با کمیت و کیفیت برداريبهرهيي مورد نیاز در مرحلهمواد اولیهاز تأمین مستمر پذیرسرمایه

، هیچ گونه ادعایی به استناد عدم آگاهی از چنین برداريبهرهمورد توافق اشاره کرد تا در جریان 
مطرح نشود.پذیرسرمایهاز سوي تعهدي و شرایط حاکم بر آن

اصول طراحی و احداث.25

، باید به نحوي هابنایی، فارغ از روش اجرایی آني زیرهاپروژهبرداريبهرهدر طراحی، ساخت و 
از این رو،با سایر تأسیسات، امکانات و مقدورات کشور سازگاري داشته باشد.پروژه عمل شود که 

، به منظور تأمینشودمیاجرا خصوصی-مشارکت عمومی روش ي یاد شده که بههادر پروژه
کنند. میمعینی را توافق مشخصات فنیپروژهدر تعریف شرکتو پذیرسرمایه، هااین سازگاري

کند و بر میو واگذاري پروژه رعایت برداريبهرهمورد توافق را در احداث، مشخصات فنیشرکت
نیز سایر تأسیسات و امکانات را به تناسب پذیرسرمایه، روژهپمشخصات فنیمبناي این توافق در 

ي نیروگاهی، براي تبدیل هانماید. به عنوان مثال در پروژهمیتعیین شده ایجاد مشخصات فنی
باید به طور کامل به نوع و مشخصات سوختی شرکتو پذیرسرمایهسوخت به انرژي الکتریکی، 
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در نیروگاه استفاده گردد، وقوف و توافق شرکتشود و توسط تأمینپذیرسرمایهکه باید از سوي 
با مشکالت عمده مواجه خواهد گردید. همین پروژهبرداريبهرهداشته باشند. در غیر این صورت، 

تعیین و توافق پروژهمورد استفاده در مشخصات فنیکند که اصول طراحی و میموضوع ایجاب 
گردد.

پروژه. احداث 26

جزء تعهدات است که پروژهاحداث از جمله نامهموافقتمفاد، تحقق پذیرسرمایهو شرکتتوافق 
اجرا شود. هرگاه نامهموافقتو باید طبق مشخصات، شرایط و مدت درج شده در باشدمیشرکت
تأخیر نماید و مشخص شده در قرارداد احداثيدورهبیش از پروژهدر شروع یا تکمیل شرکت

، لغو امتیاز احداث پروژه و باشدجریمه پرداخت بینی شده با مدت تأخیر پیشز این تأخیر بیش ا
.مقدور خواهد بودقرارداد خاتمه 
اقداماتی را تاریخ قطعیتپیش از شرکتاگر شود. آغاز میتاریخ قطعیتبا تحقق پروژهاحداث 

جب شرایط روش به مو.ایجاد تعهد نخواهد کردپذیرسرمایهبراي هاانجام دهد، انجام آن
نسبت به همدیگر تعهدي نخواهند دوطرف، تاریخ قطعیتپیش از ، خصوصی-مشارکت عمومی 

پیشبردينامهضمانت،قراردادشروط مقدمدر تأمین قصور شرکتداشت و تنها در صورت 
ضبط خواهد شد.پذیرسرمایهاز سوي شرکت

و به صورت کلید ساختپیمانکار توسط معموالً خصوصی-مشارکت عمومی هاياحداث پروژه
به صورت کلید در پروژهد وام دهندگان، واگذاري و احداث مؤکيست خواهد بود و توصیهددر

طبق نامهموافقتدست و به یک شرکت مجرب پیمانکار است تا به این ترتیب، امکان اجراي 
مشخصات و مبالغ و مدت قراردادي تقویت گردد.

ي هاتواند در چند فاز، چند واحد و سیستممیپروژه، احداث پروژهبه اقتضاي نوع و طبیعت 
تواند در واحدهاي متعددي اجرا مینیروگاهی يمختلفی انجام گیرد. به طور مثال، یک پروژه

مخابراتی با هايترانزیت گاز در فازهاي متفاوت اجرا گردد و یا پروژهيشود و یا یک پروژه
که به اعتبار مواعد تکمیل هر واحد یا فاز یا سیستم پروژه، جدول ي مختلف اجرا شود هاسیستم

.شودمیبندي قرارداد تعیین و توافق زمان
مبادرت به از محل منابع مالی اعم از آورده خود، وام و ... شرکت، احداثيدورهدر طی 

ت میزان پیشرفپذیرسرمایهبه شرکتي هانماید و گزارشمیپروژهي در گذارسرمایه
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برداريبهرهبه نامهموافقتدر مواعد توافق شده در پروژههرگاه .کندمیي را منعکس گذارسرمایه
شده بینی پیشبلکه از تحصیل درآمد شود، مینه تنها مشمول جرایم تأخیر شرکتتجاري نرسد، 

نیز باز خواهد ماند.
گردد، بیشترین توجه به میو پیمانکار منعقد شرکتکه بین ساختقرارداد به همین دلیل، در 

مشخصات را با پروژهنتواند شرکت. هرگاه شودمی، مبلغ و مدت قرارداد مشخصات فنیرعایت 
از مبلغ قرارداد پروژهاجراي يتجاري برساند و یا هزینهبرداريبهرهمورد توافق به مرحله فنی

ي ناشی از موارد یاد هاسئولیتعد توافق شده تکمیل نگردد، تمام مادر موپروژهبیشتر شود و یا 
خواهد بود.شرکتشده با 
طبق پروژهندارد مگر این که شرکتهیچ گونه تعهدي در مقابل احداثيدورهدر پذیرسرمایه

تجاري برسد. از این رو، برداريبهرهبه نامهموافقتمشخصات، مبالغ و مدت توافق شده در 
پرداخت سرمایه و، بازخصوصی-ارکت عمومی مشي هابرخالف تصور غیر صحیح، در پروژه

ه در گیرد بلکمیتعهد یا تحت تضمین قرار نپذیرسرمایهدر هر شرایطی از سوي شرکتسود 
و سود آن باید به میزانی که در پروژهاصل وام تنها،قصور شرکتصورت خاتمه قرارداد به علت 

به وام دهندگان باز پذیرسرمایهبه وژهپررار گرفته، در مقابل واگذاري مورد استفاده قپروژه
پرداخت گردد.

باید تمام تأسیسات و امکاناتی را که براي اث پروژه توسط شرکت دبه موازات احپذیرسرمایه
یا تکمیل آن تعهد کرده است فراهم سازد. به طور مواد اولیهیا تأمین محصول پروژهدریافت 

پذیرسرمایهاجرا شود، خصوصی-مشارکت عمومی ش ترانزیت گاز به رويمثال، هرگاه پروژه
به طور اصولی باید در مبدأ نسبت به تحویل گاز براي ترانزیت اقدام نماید و در مقصد، نسبت به 

نیروگاهی، تأمین سوخت نیروگاه اگر در تعهد يدریافت گاز آمادگی داشته باشد یا در پروژه
فراهم پروژهوط به تأمین سوخت را به موازات احداث باشد، باید تمام امکانات مربپذیرسرمایه

نماید. به همین نحو در مورد دریافت انرژي برق از نیروگاه نیز باید تأسیسات انتقال برق را احداث 
برداريبهرهبراي پذیرسرمایهي پیش نیاز باید از سوي هامخابراتی نیز سیستمينماید. در پروژه

تجاري برداريبهرهبه مرحله شروع پروژهدر غیر این صورت، هرگاه ایجاد شود،پروژهتجاري از 
در مقابل پذیرسرمایهآماده نباشد، تعهدات مالی پذیرسرمایهبرسد ولی تأسیسات و امکانات 

باید ایفا شود.شرکت
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انجام شود تا پروژهبه تناسب طبیعت هاتجاري نیز باید یک سلسله آزمایشبرداريبهرهدر آغاز 
را اثبات نماید. هرگاه در جریان نامهموافقتبا مقادیر تضمینی درج شده در پروژهطابقت م

تجاري پروژه)، مسلم شود که مقادیر تضمینی درجبرداريبهرهي راه اندازي (شروع هاآزمایش
توافق دوطرفقابل تحصیل نیست، در این صورت در حدودي که بین نامهموافقتشده در 

غایرت در مقادیر تضمینی مشمول جریمه خواهد بود و با پرداخت این جریمه از گردیده است، م
شود.میآغاز پروژهتجاري برداريبهره، شرکتسوي 

و تأمین مالی آنپروژهکليهزینه. 27

هیچپروژهدر تأمین منابع مالی پذیرسرمایه، خصوصی-مشارکت عمومی هايدر اجراي پروژه
را بخشی به صورت آورده از مورد نیازکند که منابع مالی میتعهد رکتشگونه تعهدي ندارد. 

را در پروژهي اجراي هادرصد هزینه30تا 25که به طور متعارف حدود شرکتسوي سهامداران 
وام دهندگان تأمین کند.ازگیرد و بقیه را به صورت وام  میبر

، و ضمن ارزیابی دقیق از شرایط رکتشبا تأمین مالیينامهموافقتوام دهندگان بر اساس 
و تقسیم آن بین اشخاص ذیربط در پروژهي هاو با شناسایی ریسکپروژهدرونی و پیرامونی 

، به طور معمول، مبالغ وام و سود اينمایند. در تأمین مالی پروژهمی، مبادرت به اعطاي وام پروژه
گردد و بدون حق رجوعیمبازپرداخت پروژهمتعلق به آن از محل درآمد حاصل از 

(Non-recourse)اي موارد، با حق رجوع محدود و در پاره(Limited-recourse) به
اختیارات ویژه اي ي تأمین مالیهانامهموافقت. وام دهندگان در شودمی، انجام پروژههايدارایی

پروژهدر اجراي ، بتوانند شرکتو تخلف قصورنمایند که در صورت هرگونه میبراي خود منظور 
را پذیرسرمایهو شرکت، مبانی روابط مالی بین مدل مالیمستقیم یا غیرمستقیم دخالت کنند. 

و سود پروژهثابت و جاري هاي، هزینهپذیرسرمایهو شرکت، مدل مالیکند. در میمشخص 
محاسبه و ازمجيدورهرا در پروژهي هاان را تعیین و همچنین در آمدگذارسرمایهمورد انتظار 

کنند.می(تعرفه) را توافق محصول پروژهبهاي 
مورد نیاز يمین سرمایهأبراي تخود،ن ادارمهاستواند با میشرکتوام، ينامهموافقتعالوه بر 

با شرکتمنعقد نماید. تفاوت قراردادهاي گذاريسرمایهينامهموافقتنیز پروژهبراي اجراي 
هستند با وام دهندگان در این است که وام پروژهگذارانسرمایهسهامداران خود، که در واقع

پروژهکنند ولی سهامداران در مخاطرات میهیچ گونه مشارکتی نپروژهدهندگان در مخاطرات 
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طلبند که در میکنند. به همین دلیل سهامداران سود مورد انتظار به مراتب بیشتري را میشرکت 
گیرد.میقرار مورد محاسبه پروژهمدل مالی

توافق شرکتو پذیرسرمایه، نامهموافقتاست و در پروژهمتعهد به تأمین منابع مالی شرکت
در انعقاد شرکتزمانی مشخص (به طور متعارف یک ساله)، يکنند که در یک دورهمی

ین با وام دهندگان اقدام نماید و تأمین این شرط از مهم ترپروژهتأمین مالیينامهموافقت
، تأمین مالیينامهموافقتاست و به طور معمول، با قطعیت پروژهتاریخ قطعیتبر شروط مقدم

. شودمینیز انجام پروژهقطعیت 
پروژهاست و شرکتهم از جمله تعهدات پروژهتأمین شده براي يکفایت مبالغ وام و سرمایه

برسد و هرگاه مبلغ یاد شده، تجاريبرداريبهرهتاریخ ارچوب مبلغ توافق شده، به هباید در چ
پاسخگوي تأمین کسري مبلغ قرارداد خواهد بود ولی هرگاه شرکترا نکند، پروژهتکافوي احداث 

يجویی گردد هزینهي پیش بینی شده صرفههابه نحوي انجام گیرد که در هزینهپروژهاحداث 
تعلق خواهد داشت.شرکتجویی شده به صرفه

شرکتاست، این تعهدات را شرکتاز جمله تعهدات اصلی پروژهه تأمین مالی با توجه به این ک
نقش دارند و بر اساس توافق با وام شرکتکه در تأسیس شرکتسهامداران يبه وسیله

دهد و به همین مناسبت، میسازند، انجام میدهندگان، امکان تأمین منابع مالی را میسر 
از واگذاري سهام خود در شرکتينماید که سهامداران اولیهمیشرط نامهموافقتدر پذیرسرمایه
خودداري کنند، به استثناي موارد خاصی پروژهتجاري برداريبهرهحداقل تا زمان شروع شرکت

گیرد.، واگذاري سهام انجام مین و مقرراتیانوقسهامداران و به استناد يکه خارج از اراده
یی را در مقابل هم ها، تعهدات و مسئولیتنامهموافقتدوطرف، هر یک ازمجازيدورهدر طول 

هر یک از قصورشوند. ارتکاب قصورممکن است مرتکب هاپذیرند که در ایفاي هر یک از آنمی
نماید.مینامهموافقتيمقابل ایجاد حق دریافت جریمه یا خاتمهطرفها براي طرف

در اجرايپذیرسرمایهقصور و قصور شرکتآثار ،خصوصی-مشارکت عمومی ي نامهموافقتدر 
طرفقصورمتضرر از ارتکاب طرفشود و حقوقی که میو تعهدات قراردادي بیان هامسئولیت

گردد.میکند نیز تعیین میدیگر پیدا 
با سایر قراردادها وجود دارد. در خصوصی-مشارکت عمومی هاي نامهموافقتدر ايتفاوت عمده

پذیرند و حتی در صورت وقوع میراردادها، وام دهندگان در هیچ نوع ریسکی مسئولیت ناین نوع ق
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، مبالغ وام و سود متعلقه باید به طور کامل تسویه گردد. از این رو، در دوطرفهر یک از قصور
شود، با میاجرا ايکه به روش تأمین مالی پروژهخصوصی-مشارکت عمومی هاي نامهموافقت

و یا به میزان باقیمانده در احداثيدوره، مبالغ وام به میزان دریافت شده در قصور شرکت
باید مستهلک شودي تأمین مالیهانامهموافقت، و سود متعلقه وفق تجاريبرداريبهرهيدوره

دهد، میرا پوشش پروژههايدرصد هزینه30تا 25که به طور معمول شرکتيولی سرمایه
گردد.میاد باز پرداخت نطبق شرایط قرارد

هاو منابع تأمین مالی آنها. افزایش هزینه28

بیفتد اي اتفاققهریهيحادثه، پروژهتجاريبرداريبهرهيدورهو یا در احداثيدورههرگاه در 
از برداريي احداث یا بهرههامؤثر باشد و از جمله آثار این حوادث، افزایش هزینهپروژهکه روي 

بینی شود.پیشنامهموافقتباید در پروژهي اضافی هاهزینهتأمیني نحوهباشد، پروژه
طبیعی مانند سیل، زلزله و ياي که اتفاق افتاده است از نوع حوادث قهریهقهریهيحادثههرگاه 

اي براي این حوادث ي بیمههاتأمین پوششنامهموافقتباشد، با توجه به این که در هانظایر آن
با دریافت غرامت از شرکت بیمه باید نسبت به رفع آثار ناشی از شرکتبینی شده است، شپی

داراي بار مالی نباشد و تنها موجب تأخیر در قهریهيحادثهاقدام کند. اگر آثار قهریهيحادثه
شده پروژهموجب عدم اجراي قهریهيحادثهگردد، باید به میزان مدتی که پروژهعملیات احداث 

قهریهيحادثهتمدید شود. در برخی از موارد، وقوع مجازيدورهو پروژهاحداثيدورهاست، 
گردد که در این حالت نیز باید به نحو میپروژهو تأخیر در اجراي هاموجب افزایش هزینه

پیشگفته براي هر دو مورد اقدام شود.
بهاي برداري شود، متناسباً جب رکود بهرهبرداري اتفاق افتد و موزمان بهرهي قهریهحادثههرگاه 
گردد.تمدید میي مجازدورهپرداخت و یا مدت ظرفیت

ها، طبیعی نیستند بلکه بعضی از حوادث ناشی از عملکرد افراد و سازمانحوادث قهریهالبته تمام 
بیمه پوشش شوند و براي برخی از این موارد یا در بازار میشناخته قهریهيحادثهنیز به عنوان 

وجود ندارد و یا پوشش موجود در بازار بیمه از نرخ باالیی برخوردار است که موجب افزایش 
در خصوص توزیع پذیرسرمایهو شرکتگردد. در این موارد باید بین میپروژهي هاهزینه

باید از دوطرفبین هاتوافقی حاصل شود. در بحث توزیع این قبیل ریسکپروژهي هاریسک
ي سیاسی مانند هارا منطقی نماید. به طور مثال، ریسکهالی پیروي شود که توزیع ریسکاصو
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ي کشوري و نظایر این حوادث، خارج از هرگونه امکانات کنترلی هاجنگ، شورش، اعتصاب
ي بهتري قرار دارد. به همین هادر موقعیتهادر قبول این ریسکپذیرسرمایهو است شرکت

گیرد. در میدر قبول ریسک مالك قرار دوطرفي هر یک از هاتواناییهاکلحاظ در توزیع ریس
کنترل شرکتتواند بهتر و مناسب تر توسط میحتماً پروژهي مالی و فنی هااین رابطه، ریسک

شود.
يو در این دورهشودمیطوالنی مدت تنظیم يدر یک دورهدوطرفبا توجه به این که روابط 

تواند تغییر نماید، در این صورت باز هم با توجه میاي ي بیمههای از پوششطوالنی، شرایط برخ
با افزایش شرکتکنند. هرگاه میدر مورد ریسک توافق دوطرفبه شرایط موجود در بازار بیمه، 

تواند با قبول میپذیرسرمایهدیده نشده است، پروژهي هااي مواجه شود که در هزینهنرخ بیمه
را تعدیل نماید و یا مبلغ افزایش یافته را مستقیماً پرداخت کند. پروژهنرخ بیمه، مبالغ آثار افزایش 

پرداخت نماید و در مقابل، پذیرسرمایهپوشش بیمه را به يهزینهورد آبرتواند مینیزشرکت
یاد شده را برقرار کند و ریسک موضوع بیمه را بپذیرد.ايپوشش بیمهپذیرسرمایه

، موجب و نگهداريبرداريبهرهپیمانکار یا ساختپیمانکار یا شرکتموارد، اهمال در برخی از
افزایش یابد. در این قبیل موارد، تأمین منابع مالی براي رفع آثار پروژهي هاگردد که هزینهمی

یاد شده یا هر سه هايیا هر یک از شرکتشرکتنخواهد بود و باید پذیرسرمایهاهمال، متوجه 
نسبت به تأمین منابع مالی اضافی به منظور رفع آثار اهمال اقدام نمایند و در مدت و شرکت

.شودمی، هیچ گونه تغییري داده نپذیرسرمایهمبالغ توافق شده با 
، تجاريبرداريبهرهيدورهیا احداثيدوره، اعم از مجازيدورهبا توجه به این که در طول 

مؤثر باشد ولی میزان آثار آن به نحوي پروژهيبیفتد که در هزینهتواند اتفاقمیحوادث متعددي 
، نامهموافقتبراي هر مورد وارد مذاکرات شوند، از این رو به طور معمول در دوطرفنیست که 

مبلغی خاص به مشخص یا رسیدن مبالغ افزایش یافته یموکول به انقضاي مدتطرح این ادعاها
.گرددمی

براي هزینه احداث پروژه نیاز به تبدیل پول داخلی به ارز خارجی یا بالعکس هایی که در پروژه
بینی پیشمدل مالیي تأمین آن در کند و نحوهتقبل میپذیرسرمایهباشد، ریسک تبدیل پول را 

گردد.می



33خصوصیـنامه مشارکت عمومی چهارچوب موافقت

. واگذاري به غیر و جایگزینی29

ي عمومی جامعه مطرح است و یا ي زیربنایی با توجه به این که تأمین یکی از نیازهاهادر پروژه
هاي قرارداد شناسایی و در طرفي توسعه داراي آثار خاصی است باید هاارچوب برنامههدر چ

اي پیروي گردد. همین ضرورت در از یک سلسله قواعد و مقررات ویژههاتغییر هر یک از آن
وژه در مورد تغییر نیز جاري است و در قرارداد پرخصوصی-مشارکت عمومی ي هاپروژهمورد 

به غیر، شرایطی هاها و واگذاري حقوق و یا تعهدات و منافع قراردادي آنطرفاز هر یک
.شودمیبینی پیش

تواند تغییر کند مگر این که در اجراي مینشرکت، اصل بر این است که شرکتدر خصوص تغییر 
روبرو گردد که در این با مخاطره جدي پروژهو تقصیر شود و تکمیل قصورمرتکب پروژه

پیش بینی شده تأمین مالیينامهموافقتبا اعمال اختیاراتی که در پروژهصورت، وام دهندگان 
کافی هايبا یک شرکت دیگر که از صالحیت و تواناییشرکتاست، نسبت به جایگزینی 

نمایند.میقبول کند، اقدامپذیرسرمایهرا در مقابل نامهموافقتبرخوردار باشد و شرایط 
ي هانامهموافقتنیز به طور معمول وام دهندگان در شرکتدر مورد واگذاري حقوق و منافع 

کنند تا در مواقع مورد لزوم میبینی را پیششرکتاختیار کنترل حقوق و منافع پروژهتأمین مالی
قه خود اقدام نمایند.بتوانند با در اختیار گرفتن پروژه، نسبت به بازپرداخت مبالغ وام و سود متعل

مستقیم دیگري با وام دهندگان و در ينامهموافقتارچوب هو یا در چنامهموافقتدر پذیرسرمایه
و یا واگذاري حقوق و منافع شرکت، اعطاي حق تغییر شرکتبرخی موارد با وام دهندگان و 

شود را مید عاجز از اجراي تعهدات قراردادي خوشرکتبه وام دهندگان در مواقعی که شرکت
کند.میتأیید 

، تعهدات، حقوق و منافع خود شرکتتواند بدون دریافت موافقت مینپذیرسرمایهبه طور متقابل، 
مکلف به پذیرسرمایهبینی شود که پیشنامهموافقترا واگذار نماید، به استثناي مواردي که در 
از پذیرسرمایهاز قبول تعهدات قراردادي بایدشرکتامر واگذاري باشد. در این قبیل موارد نیز 

بوط اطمینان حاصل نماید.و ادامه تعهدات مرنهاد جایگزینسوي 
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پروژهنیازهاي .30

، است که به طور ..آب، برق، ارتباطات و .اراضی محل احداث،از قبیل هامشترك پروژهنیازهاي
ي دورهفرض تأمین این نیازها در ت پیشبه صور.اي مورد نیاز استدر اجراي هر پروژهو معمول 
است.شرکتبرداري از تعهدات ي بهرهو در دورهاحداث

زمین در پروژه کشت و صنعت، آب شیرین کن، يپروژهخام در مانند آب هانیازهاي خاص پروژه
ها به است. این نیازخانه و ...هاي تصفیهو پساب در پروژهنیروگاهی يپروژههاي انرژي درحامل
شود. به صورت فایده و منتفی میاي است که اگر به عللی تأمین نگردد، احداث پروژه بیگونه
پذیرسرمایهبرداري از تعهدات ي بهرهاندازي پروژه و در دورهاین نیازها براي راهفرض تأمینپیش
پذیرسرمایهسوي. به طور مثال، براي احداث نیروگاه، تأمین اراضی براي احداث نیروگاه ازاست

قرار مجازيدورهدر شرکتگردد و با دریافت اجاره بها و یا به صورت مجانی در اختیار میتأمین 
متعهد پذیرسرمایهکن، ین آب شیريگیرد. به همین نحو در مورد تأمین آب خام براي پروژهمی

.شودمیبه تأمین آب 
ي ناشی از هاباشد، تمام ریسکپروژهنیازهاي متعهد به تأمین تمام شرکتبدیهی است وقتی که 

، متعهد محصول پروژهتنها در مقابل آماده بودن پذیرسرمایهخواهد بود و شرکتتعهد یاد شده با 
عالوه بر پذیرسرمایهولی هرگاه .خواهد بودمحصول پروژهبه دریافت محصول و پرداخت بهاي 

کند، مسئولیت ناشی از این تعهدات را نیز خواهد تعهدیازهانتعهد پیشگفته در تأمین برخی از 
خواهد بود.پذیرسرمایهنماید، آثار تأخیر با قصورنیازهاداشت و هرگاه در تأمین این 

توافقی در آن توانند خالف میندوطرفمطرح است که آوريپروژه موارد الزامنیازهايدر تأمین 
به صورت پروژهي مورد نیاز براي مواد اولیهبه عمل آورند. به طور مثال اگرنامهموافقت

قرار خواهد گرفت، پذیرسرمایهدر تعهدمواد اولیهباشد، تأمین پذیرسرمایهانحصاري در اختیار 
يمانند تأمین آب خام توسط شرکت دولتی که استحصال آب را بر عهده دارد یا در پروژه

شرکت خاص دولتی است.ترانزیت گاز که گاز به طور انحصاري در اختیار 
، در برخی وجود داردپروژهنیازهاي در تأمین بعضاً به موجب مقررات یی که هاعالوه بر محدودیت

.انجام شوددوطرفاز سوي یکی از پروژهکه تأمین نیاز کندمیایجاب دوطرفاز موارد مصلحت 
پروژهاز براي احداث کند که اراضی مورد نیي ایجاب میگذارسرمایهبه طور مثال کاهش حجم 

آب يراه یا تأمین سوخت مورد نیاز براي احداث نیروگاه و یا تأمین آب خام براي پروژه
کاسته شود.شرکتي گذارسرمایهتدارك و تأمین گردد و از حجم پذیرسرمایهکن از سوي ینشیر
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پروژهنیازهاي ، باید تمامخصوصی-مشارکت عمومی يبا توجه به مراتب یاد شده در هر پروژه
در مورد تعیین پروژهي هاو مصلحتدوطرفي هاشناسایی شود و به اقتضاي امکانات و توانایی

، توافق گردد.هر یک از نیازهامتعهد به تأمین 

. آزمایش و راه اندازي31

برداريبهرهيدورهشروع آمادگی خود را براياحداثيدورهپایان در ، پروژهبا تکمیل شرکت
ي مربوط به هاکند و براي نظارت بر انجام آزمایشمیاعالم پذیرسرمایهبه پروژهريتجا
آورد. با انجام میدعوت به عمل پذیرسرمایه، از تجاريبرداريبهرهيدورهاندازي براي شروع راه

و تحقق ظرفیت و کارآیی تضمینی درج شده در پروژهي راه اندازي هاآمیز آزمایشموفقیت
اعالم معموالً طی بیانیه مشترکی را پروژهتجاريبرداريبهرهيدورهآغاز دوطرف، نامهتموافق
شوند نیز به اي، واحدي یا سیستمی تکمیل میهایی که به صورت مرحلهدر مورد پروژهکنند.می

شود.همین ترتیب عمل می
شود تا پیمانکار میبینی شپیو نگهداريبرداريبهرهپیمانکار و ساختپیمانکار در قراردادهاي 

با شرایط پروژهو تطبیق شرایط پروژهاندازي سازي و راهي آمادههابردار بر انجام آزمایشبهره
انجام ساختپیمانکار ي راه اندازي که از سوي شرکت هاقراردادي نظارت کند و با تأیید آزمایش

م نماید. به این ترتیب، با وجود حضور تجاري اعالبرداريبهرهگیرد، قبولی خود را براي شروع می
ي ها، در عمل شرکتتجاريبرداريبهرهيدورهو شروع احداثيدورهدر جریان پایان شرکت

باید تحقق موارد پیشگفته را اعالم کنند. و نگهداريبرداريبهرهپیمانکار و ساختپیمانکار 
و یا کارآیی، مقادیر تضمینی را اثبات ي تحقق ظرفیت هادر جریان آزمایشساختپیمانکار هرگاه 

پرداخت نماید. در این حالت، شرکتي درج شده در قرارداد را به هانکند، مکلف خواهد بود جریمه
جریمه پرداخت مشمول نامهموافقتبینی شده در پیشبه نحو پذیرسرمایهنیز در مقابل شرکت

خواهد شد.
يدورهنیز در پذیرسرمایه، خصوصی-عمومی مشارکتهايبه طور معمول در بیشتر پروژه

تعهدات قراردادي خاصی را براي احداث تأسیسات و یا فراهم آوردن امکاناتی براي تحقق احداث
ي هاباید خط لوله و ایستگاهشرکتپذیرد. به طور مثال، هرگاه میپروژهتجاري برداريبهره

ي دیگر را اجرا کند، امکانات تأمین آب براي ابه منطقهايپمپاژي براي انتقال آب از منطقه
فراهم پذیرسرمایهاي دیگر باید از سوي اي و دریافت آب انتقال یافته در نقطهانتقال در نقطه
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اندازي در ي راههامستلزم انجام آزمایشپروژهاندازي ي راههاگردد. از این رو، انجام آزمایش
زمان انجام گیرد.نیز خواهد بود که باید هماست پذیرسرمایهتأسیساتی که در تعهد 

یی را در هازمانتجاريبرداريبهرهيدورهو شروع احداثيدورهبراي پذیرسرمایهو شرکت
يدورهکنند ولی در برخی از مواقع به دلیل حوادث یا شرایطی که در میتوافق نامهموافقت
ي هادر زمانتجاريبرداريبهرهيدورهوع و شرپروژهدهد، پایان احداث میرخ پروژهاحداث

پیش از تاریخ توافق شده و پروژهتجاري برداريبهرهگیرد و ممکن است، میتوافق شده انجام ن
ي هاتجاري پیش از زمانبرداريبهرهبراي پروژهیا دیرتر از تاریخ توافق شده رخ دهد. حال اگر 

پیش از زمان تعیین شده برداريبهرهانجام تعهدي نسبت بهدوطرفتوافق شده آماده باشد، 
برداريبهرهصورت گیرد ولی هرگاه برداريبهرهندارند و باید توافق جدیدي براي شروع زودتر 

یی به هاباشد، باید جریمهشرکتبا تأخیر صورت گیرد و این تأخیر مربوط به پروژهتجاري 
وط، مدت قرارداد تمدید شود. هرگاه تأخیر به بپردازد و در مقابل پرداخت جرایم مربپذیرسرمایه

قصور در مدتی که بهاي ظرفیتاستحقاق دریافت شرکتباشد، پذیرسرمایهدالیلی مربوط به 
ادامه دارد را خواهد داشت.پذیرسرمایه

و نگهداريبرداريبهره. 32

تجاريبرداريبهرهيدوره، مربوط به پذیرسرمایهو شرکتبین مجازيدورهيقسمت عمده
با پروژهنسبت به احداث شودمیمتعهد احداثيدورههمان طوري که در شرکتاست. پروژه

واگذار ساختپیمانکار اقدام کند و این تعهدات را به یک نامهموافقترعایت شرایط و مشخصات 
ري و نگهداري بردابهرهيتجاري نیز باید تعهدات خود را در زمینهبرداريبهرهنماید، در مورد 

واگذار نماید و شرکت یاد شده مکلف خواهد بود و نگهداريبرداريبهرهپیمانکار به یک پروژه
را فراهم برداري تجاريبهرهيدورهدر طول پروژهو نگهداري برداريبهرهنیازهايکه تمام 

و برداريبهرهقراردادباید شرکت، تجاريبرداريبهرهيدورهآورد. با توجه به طوالنی بودن 
راه اندازي نهایی کند و هايرا با یک شرکت مجرب و توانمند پیش از انجام آزمایشنگهداري

پیمانکار مقدمات شروع اجراي تعهدات او را فراهم نماید. از این رو، اجراي تعهدات از سوي 
، در حالی اي همپوشانی خواهد داشتبراي یک دورهو نگهداريبرداريبهرهپیمانکار و ساخت

کنند.میکه هر کدام به اجراي تعهدات قراردادي خود اقدام 
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برداريبهرههماهنگی يکمیته. 33

یی با سایر هاي زیربنایی مستلزم انجام هماهنگیهااز پروژهبرداريبهرهدر بسیاري از موارد، 
نیروگاهی، هايژهاز پروبرداريبهرهو نهادهاي دولتی و عمومی است. به طور مثال، هاسازمان

آب شیرین کن، آزاد راه، فرودگاه، ترانزیت گاز، ترانزیت برق، شبکه مخابراتی و ... يپروژه
،خصوصی-مشارکت عمومی ي هاي مختلف است. در پروژههایی با سازمانهامستلزم هماهنگی

ي هااناست که از یک طرف با سازمپذیرسرمایهوظایف يدر حوزههااعمال این هماهنگی
نیز هاو هماهنگیریزي برنامهي گوناگونی را انجام دهد و از طرف دیگر این هامختلف، هماهنگی

صورت گیرد.شرکتباید با 
ي هاو جلسهپروژهبا گزارش پیشرفت شرکتپروژه، احداثيدر دورههادر تأمین این هدف

با سایر تأسیسات پروژهاث ي احدها، در مورد هماهنگ کردن فعالیتپذیرسرمایهمشترك با 
که از حساسیت بیشتري برخوردار است، با تجاريبرداريبهرهيدورهنماید. در میجانبی اقدام 

، پروژهتجاري ازبرداريبهره، پیش از شروع پذیرسرمایهو شرکتي هر پروژه، هاتوجه به ویژگی
ریزي برنامهي الزم براي هاهنگیکنند که مأموریت دارند همامیمبادرت به انتخاب نمایندگانی 

را انجام دهند.برداريبهرهعملیات 
به پذیرسرمایهو شرکت، شودمیاز پروژه تشکیل برداريبهرهاي که براي هماهنگی در کمیته

زمانی يکنند و ریاست این کمیته در هر دورهمیاقتضاي طبیعت پروژه، نمایندگانی را تعیین 
ي مورد بررسی پروژه با هاگیري در مورد موضوعهد بود و تصمیمخوادوطرفتوسط یکی از 

خواهد شد.انجاماکثریت آراي اعضاي کمیته 
صالحیت دارد و هیچ برداريبهرهتنها در مورد هماهنگ سازي برداريبهرههماهنگی يکمیته

ا نخواهد رهایا توافق مالی از جانب آندوطرفگونه اختیاري براي تغییر تعهدات قراردادي 
اختالف نظر رخ دوطرفنمایندگانپیشگفته بینياي که در کمیتهداشت. در موارد عمده

و در آخر، به مرجع حل دوطرفانجامد، موضوع با ارجاع به میدهد و به تصمیم گیري نمی
گیرد.میاختالف، مورد حل و فصل قرار 

. بازرسی، تعمیر و نگهداري34

شوند و باید در طول میي زیربنایی براي عمر مفید طوالنی طراحی هابا توجه به این که پروژه
بینی دردر صورت پیشقرار گیرند و برداريبهرهعمر مفید و براي تأمین نیاز عمومی مورد 
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به برداريبهرهيبراي ادامهشرکتتجاري از سوي برداريبهرهدر پایان نامه، موافقت
باید تمام شرایط تجاريبرداريبهرهيدورهدر شرکتن رو واگذار گردند، از ایپذیرسرمایه

را رعایت کند و با انجام تعمیرات به موقع و صحیح، نسبت به برداريبهرهبینی شده در مورد پیش
اقدام نماید.نامهموافقتارچوب هشده در چدر شرایط توافق پذیرسرمایهبه پروژهواگذاري 

پروژهو نگهداري از برداريبهرهي هابا ارسال گزارشاريتجبرداريبهرهيدورهدر شرکت
پذیرسرمایهنماید تا میاعالم پذیرسرمایهاعمال هرگونه تغییرات و انجام تعمیرات و حوادث را به 

اشراف پروژهواگذاري، بر شرایط حاکم بر يقرار گیرد و در مرحلهپروژهدر جریان تمام مسایل 
برداري و نگهداري و غیره در هاي بهرهیان ذکر است تمامی گزارششاالزم را داشته باشد.

نگهداري خواهد شد.مرکز مدارك فنی و اسناد پروژهدر نظام مستندسازيارچوب هچ

محصول پروژه. محل اندازه گیري 35

هايارچوب تعهدات و مسئولیتهیکی از نکاتی است که در چتحویل محصول پروژهينقطه
هايشود. در هر قراردادي باید مرزهاي تعهدات و مسئولیتمیبدان توجه امهنموافقتدوطرف
وجود نامهموافقتقرارداد به نحو مشخص و معین بیان شود. هرگاه چنین صراحتی در دوطرف

تحویل محصول ينقطهبروز اختالف را فراهم خواهد آورد. ينداشته باشد، به طور اصولی زمینه
یا هر گذارسرمایهدر مقابل شرکتاز سوي محصول پروژهعهد تحویل ، محل فیزیکی تپروژه

نیز هست، محصول پروژهقیمت خرید يکه پرداخت کنندهمحصول پروژهيدریافت کننده
تعیین نامهموافقتدر محصول پروژهباید محلی براي اندازه گیري کمیت و یا کیفیت خواهد بود. 

است. محل اندازه گیري یکی از تحویل محصول پروژهيطهنقشود. محل اندازه گیري، مقدم بر 
کند.میرا از هم جدا نامهموافقتدوطرفهاينقاطی است که تعهدات و مسئولیت

یا پذیرسرمایهاست که محصول پروژهگیري به طور معمول تنها ناظر به کمیت محل اندازه
، در محل هادر برخی از پروژهکند ولی میآن را دریافت محصول پروژهيدریافت کننده

گیري شود.باید اندازهمحصول پروژهگیري، کمیت و کیفیت اندازه
محصول پروژهگیري (در صورتی که اندازههايگیري یا محلاطالعات ثبت شده در محل اندازه

دوطرفتحویل شود)، از سوي نمایندگان پذیرسرمایهباید در نقاط مختلف به دریافت کننده یا 
گیرد.میبراي پرداخت قرار هاقرائت شده و مبناي تنظیم صورت حساب
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محصول پروژه. تحویل 36

ازپروژهي در گذارسرمایهو سود بازگشت اصل،خصوصی-مشارکت عمومی هايدر پروژه
تأمین محصول پروژهاز محل فروش هاگیرد. این درآمدمیصورت پروژهي هاآمدمحل در

دریافت و بهاي آن پرداخت پذیرسرمایهاز سوي محصول پروژهتر موارد، گردد و در بیشمی
مکلف به پذیرسرمایه، شرکتبا وجود آمادگی محصول پروژهشود. در صورت عدم دریافت می

خواهد بود.محصول پروژهپرداخت بهاي 
دریافت از سوي براي شرکتاز سوي از نظر کمیت و کیفیت محصول پروژهسازي آماده

.گیردمیصورت محصول پروژهگیرياندازه، در محل پذیرمایهسر
ي هاو ویژگیپروژهدر محل بستگی به نوع محصول پروژهگیري کمیت و کیفیت بررسی و اندازه
کن به تحویل حجم مشخصی آب با آب شیرینيدارد. به طور مثال، در پروژهمحصول پروژه

، پروژه. هرگاه موضوع شودمیتوافق خاصايمشخصات معینی به شبکه آب در نقطه
ي براي احداث آزاد راه باشد، آماده سازي ظرفیت آزاد راه براي عبور تعداد مشخصی گذارسرمایه
سازي ظرفیت تولید تولید برق باشد، آمادهمحصول پروژه. هرگاه شودمینقلیه توافق يوسیله

گیري و تحویل، مورد نظر اندازهيانرژي برق به مقدار مشخص و یا مشخصات معین در نقطه
تواند جریان انتقال میمحصول پروژهيخواهد بود. در صورت عدم تطابق کیفیت، دریافت کننده

را قطع کند و یا ادعاي خسارت نماید.محصول پروژه
باید شرکتدخالتی ندارد بلکه محصول پروژهدر دریافت پذیرسرمایه، هادر برخی از پروژه

را در بازارهاي داخلی و خارجی به میزان توافق شده به فروش رساند و از محل همحصول پروژ
کند و به این جبراني را گذارسرمایهو سود پروژهي ها، هزینهمحصول پروژهدرآمد فروش 

است.شرکتنیز با محصول پروژهترتیب ریسک بازار براي فروش 
ي احداث صحیحهابه هیچ وجه ریسکپذیرسرمایه، خصوصی-مشارکت عمومی ي هادر پروژه

محصول در صورتی که شودمیپذیرد و تنها متعهد میرا نپروژهيبهینهبرداريبهرهو پروژه
آماده شود، آن را دریافت کند و بهاي مربوط را بپردازد. شرکتطبق شرایط قرارداد از سوي پروژه

نخواهد یا نتواند آن را دریافت کند، پذیرسرمایهمحصول پروژههرگاه با وجود آمادگی تحویل 
بپرداز چه ببري شرایط ،ازد یعنی شرایط حاکم در این موردبپردشرکترا به بهاي ظرفیتباید 
است.(Take or Pay)رينبچه 
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محصول پروژهتولید ریزي برنامه. 37

ن و توافق در هر حالتی باید تعییپذیرسرمایهو شرکتبین محصول پروژهتولید ریزي برنامه
با شرکتبه موجب قرارداد ریسک بازار را پذیرفته باشد، پذیرسرمایهگردد، به نحوي که هرگاه 

دوطرف، استحقاق دریافت بهاي محصول را پیدا کند. باید بین محصول پروژهآماده ساختن 
خواهد بود.تجاريبرداريبهرهيدورهاي در مشخص شود که تولید محصول تابع چه برنامه

پروژهشده از ریزي برنامهبه میزان تجاريبرداريبهرهيدورهموفق نشود که در شرکتهرگاه 
تمدید نخواهد شد و ضرر و زیان ناشی از عدم توانایی تجاريبرداريبهرهيدورهاستفاده نماید، 

خواهد بود.شرکتتولیدي، متوجه ریزي برنامهطبق محصول پروژهدر تولید شرکت
از سوي مواد اولیهمستلزم تأمین محصول پروژهبراي تولید ریزي برنامهیی که هادر پروژه

ي مربوط به تأمین هاباید به امکانات، مقدورات و محدودیتریزي برنامهاست، در پذیرسرمایه
توجه شود و با رعایت موارد پیشگفته، پروژهي فنی هاو همچنین به محدودیتمواد اولیه

مقدور سازد، تهیه و توافق گردد.دوطرفرا براي محصول پروژهلید اي که توبرنامه
باید در کمیت و کیفیت مورد توافق و تعیین شده در قرارداد پذیرسرمایهاز سوي مواد اولیهتأمین 

را به نحوي خارج از شرایط کمی و کیفی مواد اولیهپذیرسرمایهانجام گیرد. از این رو هرگاه 
تواند از دریافت آن خودداري کند. در این صورت، تعهد پرداخت میشرکتاید، قراردادي تأمین نم

با محصول پروژهخواهد بود و به همین نحو هرگاه کیفیت پذیرسرمایههمچنان با بهاي ظرفیت
محصول محق به رد پذیرسرمایهمشخصات کمی و یا کیفی درج شده در قرارداد تطبیق ننماید، 

استحقاق دریافت بهاي محصول را نخواهد داشت.کتشرخواهد بود و پروژه

مستندسازي. 38

يدر مرحلهپروژه، الزم است که خصوصی-مشارکت عمومی هايبه اقتضاي طبیعت پروژه
معینی باشد. به همین دلیل مشخصات فنیو در آخر واگذاري، داراي برداريبهرهطراحی، احداث، 

طراحی، از شرایط فنی خاصی يدر مرحلهپروژهد که کننمیتوافق دوطرف، نامهموافقتدر 
اجرا دوطرفمورد توافق بین مشخصات فنیاحداث، تمام شرایط و يتبعیت نماید و در مرحله

اصولی و بهینه به عنوان یک برداريبهرهي هانیز از دستورالعملبرداريبهرهيشود و در مرحله
با تأمین شرایط خاص فنی بهبینی در قرارداد، شدر صورت پیپیروي شود و بردار مجرببهره

واگذار گردد. به همین منظور، اسناد و پذیرسرمایه، به هاانجام یک سلسله آزمایشيوسیله
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یی در مورد رعایت موارد یاد شده بین هامدارکی در انعکاس شرایط پیشگفته و همچنین گزارش
.شودمی، تهیه و تنظیم دوطرف

و نامهموافقتدر زمان انعقاد دوطرفباید متضمن شرایط مورد نظر هاگزارشاسناد و مدارك و
و همچنین پروژهاحداثيدورهدر مشخصات فنیبراي رعایت پروژهبازگوي شرایط احداث 

باشد و هرگونه تغییر انتقال پروژهو درآخر اثبات شرایط مربوط به برداريبهرهي هارعایت ویژگی
پذیرسرمایهثبت و نگهداري شود و به پروژهباید با بیان دلیل در سوابق در موارد یاد شده 

منعکس گردد.
، خصوصی-مشارکت عمومی ي هاتر توضیح داده شد، در برخی از پروژههمان طور که پیش

شود و در پایان میدر نظر گرفته پروژهمساوي با عمر مفید پروژهتجاريبرداريبهرهيدوره
را در وضعیت موجود بدون انجام پروژهمکلف است شرکت، تجاريرداريببهرهيدوره

واگذار نماید. پذیرسرمایه، به پروژهیی براي اثبات ظرفیت و یا کارآیی مشخصی براي هاآزمایش
پذیرسرمایهاز سوي پروژهاز برداريبهرهيبراي ادامهدوطرفبدیهی است در این صورت 

پروژهرا با پایان عمر مفید تجاريبرداريبهرهيدورهنند و پایان کمیبینی ناي را پیشدوره
براي اثبات ظرفیت و یا کارآیی اسناد و مدارك يارائهلزومی به نمایند و میمقارن تلقی 

نیست.مشخصی 
را بهپروژهفنی و اسناد ، تمام مدارك تجاريبرداريبهرهيدورهو احداثيدورهدر شرکت

نیاز به مراجعه پذیرسرمایهکند که هر زمان مینگهداري ساختگاه پروژهرتب در صورت منظم و م
مدارك فنی و اسناد پروژهمرکز یاد شده داشته باشد، بتواند به پروژهفنی و اسناد به مدارك 

مراجعه نماید.

روش پرداخت. 39

مگر شودانجام نمیشرکتبه پذیرسرمایه، هیچ گونه پرداختی از سوي پروژهاحداثيدورهدر 
پرداخت مبلغی را به عنوان کمک بالعوض به پذیرسرمایهآنکه در زمان فراخوان مناقصه پروژه، 

از سوي پروژهاز نیازهایی. در مواردي هم که تأمین گذار منتخب تقبل کرده باشدسرمایه
که براي تأمینتی، احداث تأسیساپروژهساختگاهتأمین اراضی تعهد شده باشد مانندپذیرسرمایه

پذیرسرمایه،مورد نیاز استمحصول پروژهتأسیساتی که براي تحویل و یامواد اولیهو دریافت
را از پروژهي احداث هاتمام هزینهشرکتآن را خود تقبل کرده است. در سایر موارد، هايهزینه
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هاي تأمین مالی ایر روشو سو وام دریافتی از وام دهندگان پروژه شرکتمحل آورده سهامداران 
کند.میتأمین 

بسته به ، پروژهتجاريبرداريبهرهيدورهو شروع پروژهاندازي ي راههاپس از انجام آزمایش
سه نوع تعهد خواهد داشت؛پذیرسرمایهشرایط قرارداد، 

ندارد،محصول پروژهالف) هیچگونه تعهدي در خرید 
از نظر تعداد یا قیمت واحد است،محصول پروژهزتمام یا بخشی اب) تضمین کننده خرید

است.محصول پروژهج) خریدار انحصاري 
يبه عنوان دریافت کنندهباشد، باید محصول پروژهدریافت کننده انحصاري پذیرسرمایهچنانچه 

پرداخت نماید. در این زمینه، همان طوري که شرکترا به محصول پروژهبهاي محصول پروژه
است محصول پروژهسازيآمادهتنها موکول به پذیرسرمایهشاره گردید، تعهد پرداخت تر ایشپ

. از این رو، به محض نیستپذیرسرمایهاز سوي محصول پروژهولی مشروط به دریافت 
مکلف به پرداخت بهاي محصول خواهد پذیرسرمایه، شرکتتوسط محصول پروژهسازي آماده
بود.

نوع و بسته به محصول پروژهپرداخت بهاي هاي مختلفشکلمهناموافقتهنگام امضاي 
ي. به طور مثال در مورد پروژهدگردمیو در مدل مالی لحاظ طبیعت پروژه تعیین و توافق 

و تحویل گاز در پذیرسرمایهباید تمام امکانات را براي دریافت گاز در مبدأ از شرکتترانزیت گاز، 
براي تزانزیت شرکتدر مبدأ گاز در اختیار پذیرسرمایهسازد، هر چند فراهم پذیرسرمایهمقصد به 

اي، پرداخت براي دریافت خدمات بر مبناي ظرفیت آماده براي قرار ندهد. در یک چنین پروژه
ترانزیت واقعی گاز هاي، بر مبناي بهاي هزینهپروژهي جاري هاترانزیت گاز است و هزینه

رينببپرداز چه ببري چه ت آمادگی ظرفیت بر اساس . مبناي پرداخشودمیپرداخت 
(Take or Pay) ببر و بپردازاست ولی مبناي پرداخت خدمات ترانزیت بر اساس

(Take and Pay).خواهد بود
ي هااز زمانی که آزمایشباشد. میبهاي تولیدو بهاي ظرفیتهاي پروژه شامل دو بخش پرداخت

کند، میرا به میزان مقادیر تضمین شده در قرارداد اثبات پروژهظرفیت ، کارآیی و پروژهاندازي راه
استحقاق بهاي تولیدنماید، ولی در مورد میرا پیدا بهاي ظرفیتاق دریافت استحقشرکت
خواهد بود.محصول پروژهتولید به موکول شرکت
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دو بخش داراي بهاي ظرفیتمعموالً ، خصوصی-مشارکت عمومی ي هاپروژهيدر عمده
هاي بازپرداخت هزینهکه مربوط به بهاي ظرفیتاز غیرقابل تعدیل و قابل تعدیل است. بخشی 

تأمین قطعات یدکی که مربوط به بهاي ظرفیتباشد غیرقابل تعدیل است و بخشی از ساخت می
. شودمینیروي انسانی ثابت است، مشمول تعدیل يیا تعمیرات مستمر و همچنین هزینه

يهابینی تغییر قیمتبه علت عدم امکان پیشبهاي ظرفیتاز بخشیبل تعدیل بودن ضرورت قا
است.برداريبهرهي متمادي هاساليدر طول دورهپروژهمربوط به عوامل مورد نیاز 

ي، که در نقطهدر ماه گذشتهدر ابتداي هر ماه، بر مبناي مقادیر تولید و یا آمادگی تولیدشرکت
با دریافت پذیرسرمایهنماید. میتنظیم و صادر صورت حساب ماهانهشود میري تحویل اندازه گی

نماید و در میکند. در صورت تأیید، نسبت به پرداخت آن اقدام میصورت حساب، آن را بررسی 
شرکتنماید و هرگاه میمنعکس شرکتصورت اختالف نظر، براي اصالح موارد، مراتب را به 

. از آنجا که کندمیتشخیص دهد، نسبت به اصالح صورت حساب اقدام ایراد مطروحه را وارد
دهد،انجام میپذیرسرمایهدهندگان را از محل دریافت از مبالغ پرداختی به وامشرکت
و اختالف و بخشی از مبالغ اختالفی را پرداخت نماید مکلف است مبالغ غیر اختالفی پذیرسرمایه

حو تعیین شده در روش حل اختالف قرارداد، مورد رسیدگی قرار در مورد مبلغ صورت حساب به ن
گیرد.

. در انتهاي هر سال، شودمیي ساالنه نیز صادر ها، صورت حسابصورت حساب ماهانهعالوه بر 
صورت حساب ساالنهدر هر سال، مبادرت به صدور برداريبهرهبا توجه به شرایط واقعی شرکت

نماید.میه آن سال مطالبات مربوط بيبراي تسویه
ي ساالنه، براي ظرفیت و براي تولید به صورت تفکیکی هاو صورت حسابصورت حساب ماهانه

.شودمیتنظیم 
مبالغ صورت حساب به طور عموم مرکب از یک ارز خارجی و یک پول داخلی است. به طور 

را به وسیله سیستم ارزي ي، سرمایهپروژهي هاخارجی براي تأمین هزینهگذارسرمایهاصولی، 
را تأمین پروژهکند و با تبدیل آن به پول داخلی، نیازهاي مالی میپذیرسرمایهبانکی وارد کشور 

به پول ملی هاپرداختقسمتی از ، شودمیاي که به روش پیشگفته اجرا نماید. هرگاه در پروژهمی
رد شده به کشور، از سوي صورت گیرد، در این صورت باید ریسک تبدیل پول داخلی به ارز وا

پذیرفته شود.سرمایه پذیر
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اعتبار اسناديباگشایش یک فقره پذیرسرمایهاز سوي محصول پروژهمکانیزم پرداخت بهاي 
، پرداخت بهاي اعتبار اسنادياست که به طور معمول، مبلغ شرکتغیرقابل برگشت به نفع 

پذیرسرمایه، اعتبار اسنادياز پایان مبلغ کند. پیش میرا براي مدت معینی تأمین محصول پروژه
، هم اعتبار اسناديبه میزان مبلغ مورد توافق است. این اعتبار اسناديمکلف به تکمیل موجودي 

پولي هاتواند براي پرداختمیگشایش شود و هم پروژهي ارزي هاتواند تنها براي پرداختمی
داخلی افتتاح گردد.

به طور معمول باید بدون کسور انجام اعتبار اسنادياز محل تشرکي صورت حساب هاپرداخت
کند که مبالغی در شرایط خاص از میتوافق شرکتگیرد. در موارد استثنایی و به صورت محدود، 

کسر گردد. در هر صورت اعمال کسور باید به نحوي باشد که در پرداخت هاصورت حساب
ل ننماید.به وام دهندگان، ایجاد خلشرکتي هابدهی

نامهموافقتفسخ. 40

یی که در هااست و تمام تالشنامهموافقت، تحقق موضوع نامهموافقتدر تنظیم دوطرفهدف 
اسباب مهیا شدنآید، همه به منظور میبه عمل دوطرفتنظیم روابط و نامهموافقتتدوین 

ممکن است ، نامهموافقتهاي طرفبا وجود تالش و خواست .استنامهموافقتتحقق موضوع 
نامهموافقتتحقق موضوع ادامه فعالیت براي پیش آید که نامهموافقتشرایطی در اجراي 

به نحو و سیاق نامهموافقتو اقدام در تکمیل موضوع دوطرفمستلزم قطع روابط قراردادي بین 
.گردددیگري 

از جانب یکی قصوررتکاب قرارداد، ادوطرفیکی از دالیل شایع براي قطع ارتباط قراردادي بین 
دیگر طرفي قرارداد است که قادر یا حاضر به رفع مورد تخلف نیست و مصلحت هاطرفاز 

نماید که روابط قراردادي را قطع کند.میایجاب 
در مشخصات، در اجراي قراردادها از انواع متنوع و زیادي برخوردار است. تخلفقصورتخلف و 

و ... هر یک از پروژههايپرداخت، تخلف در پروژهتخلف در اجراي ،پروژهتخلف در زمان اجراي 
را بنماید.نامهموافقتفسخمقابل ایجاد حق طرفبراي نامهموافقتتواند در میاین موارد 

از گستردگی خاصی نامهموافقتبه اقتضاي تنوع، ماهیت و موضوع نامهموافقتمصادیق فسخ 
شود مقابل حق فسخ ایجاد نمیطرفبراي از یک طرف، لف وقوع تخبه محض برخوردار است. 

متخلف تذکر دهد و رفع آثار طرفشود که وقوع تخلف را به میمقابل حق داده طرفبلکه به 
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مورد يمتخلف در فرجهطرفرا خواستار گردد و اگر مورد قبول وضع به شرایط يتخلف و اعاده
گردد و میطه به شرایط پیش از وقوع تخلف اعاده توافق، نسبت به رفع تخلف اقدام نمود، راب

طرفمتخلف به رفع تخلف اقدام ننماید، طرفکند، ولی هرگاه میادامه پیدا نامهموافقتاجراي 
را خاتمه دهد.يقراردادياقدام کند و رابطهنامهموافقتفسخمقابل حق خواهد داشت نسبت به 

از جانب هر یک از قصوروه بر ارتکاب تخلف یا عالخصوصی-مشارکت عمومی ي هادر پروژه
فسختواند موجب میاي که براي مدت طوالنی دوام داشته باشد، قهریهيحادثه، وقوع دوطرف
اگر از نوع طبیعی باشد که بیشتر حوادث طبیعی و بالیاي قهریهيحادثهشود. نامهموافقت

د و از محل این پوشش، غرامت الزم گیرمیتحت پوشش بیمه قرار شودمیآسمانی را شامل 
گردد. از این رو در این میدریافت قهریهيحادثهبه وضعیت پیش از پروژهوضع يبراي اعاده

ي بیمه عمل نمایند. ولی هادهند که طبق شرایط قراردادمیترجیح دوطرفقبیل موارد، بیشتر 
يحادثهسئولیت در مورد وقوع اي براي حوادث طبیعی تأمین نشده باشد، مهرگاه پوشش بیمه

با طرفی خواهد بود که ریسک یاد شده را پذیرفته است.قهریه
بعضی از حوادث قهریه سیاسی هستند مانند جنگ، شورش، اعتصاب و ... که به طور متعارف این 

پروژهي هایی هزینههاي باالیی قابل بیمه شدن هستند که تأمین چنین بیمه نامههاموارد با نرخ
دهد و یا به طور کلی حوادث یاد شده تحت پوشش بیمه قرار میاي افزایش را به صورت عمده

پذیرد و در میسیاسی را يریسک حوادث قهریهپذیرسرمایهگیرند. در این قبیل موارد، مین
اي پایدار بماند (به طور معمول این مدت در صورتی که این حوادث براي مدت قابل مالحظه

نامهموافقتفسختوانند نسبت به میدوطرفگیرد)، هر یک از میمورد توافق قرار مهناموافقت
.اقدام نمایند

قصور یا قصور شرکتبه دلیل نامهموافقتاگر خصوصی-مشارکت عمومی ي هادر پروژه
در اجراي تعهدات شرکت، آثار آن متفاوت خواهد بود. هرگاه شودخاتمه دادهپذیرسرمایه
نسبت به رفع نقص و آثار تخلف اقدام زمانی قرارداديشود و در فرجهقصوري مرتکب قرارداد

ضمن نامهموافقتمطابق مفاد اقدام و نامهموافقتفسختواند نسبت به میپذیرسرمایهننماید، 
نماید ولی تقبل دهندگان وام و سودهاي متعلقه را به واميمبالغ باقیماندهپرداخت ، پروژهتملک 

بدیهی است قراردادهاي شرکت با سایر طرفها د. کنمیرا پرداخت نشرکتسهامداران يوردهآ
اي تنظیم گردیده باشد که امکان انتقال بایست به گونهدهندگان و ...) می(مانند سازندگان، وام

شد. ته باشگذار ثانویه را داو سپس به سرمایهپذیرسرمایه، به نامهموافقتها در صورت فسخ آن
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فسخ را نامهموافقتشرکتتخلف کند و پذیرسرمایه، برداريبهرهيدر دوره،هرگاه برعکس
با سودهاي خود را يسرمایهيوام و ماندهيمانده، پذیرسرمایهبه پروژهضمن انتقال ، نماید

د.کنمیدریافت پذیرسرمایهمتعلقه از 
که در آن خصوصی-مشارکت عمومی ي انواع برانامهموافقتي فسخ شود که نحوهیادآوري می

گذار پیش بینی شده، به همین صورت یا تملک آن از سوي سرمایهپذیرسرمایهبه پروژهانتقال 
ر قرارپذیسرمایهدر اختیار پروژهنامهموافقتاست. بدین معنی که در هر حال پس از فسخ 

ي در دورهپروژهین رو است که پایش مداوم اندیشی کند. از اگیرد تا براي ادامه کار آن چارهمی
باشد.ناپذیر میبراي اطمینان از کیفیت طراحی و ساخت آن اجتنابپذیرسرمایهاحداث از سوي 

سهامداران به يوام و آوردهيسیاسی ضمن این که باقیماندهيدر مورد وقوع حوادث قهریه
پرداخت شرکتها به ارد بعضی از هزینهولی احتمال دشودمیانضمام سودهاي متعلقه پرداخت 

نه تنها مقصر نیست پذیرسرمایهپیش آمده سیاسیيقهریهيحادثهنگردد، به دلیل این که در 
.شودمینیز قابل توجهیبلکه متحمل ضرر و زیان 

يباید تصویر اخطاریهپذیرسرمایه، شرکتبه دلیل تخلف نامهموافقتفسخدر مورد تمایل به 
نقص را به وام دهندگان نیز ابالغ کند تا اگر تمایل داشته باشند بتوانند از اختیارات قراردادي رفع 

نیز باید مراتب نامهموافقتفسخاخطار يخود براي رفع تخلف استفاده نمایند. همچنین در مرحله
پروژهي اجرايبه وام دهندگان اعالم شود تا وام دهندگان به فراخور مصلحت خود براي ادامه

مکلف شرکت، پذیرسرمایهبه دلیل تخلف نامهموافقتفسختصمیم الزم را اتخاذ نمایند. در مورد 
، مراتب نامهموافقتفسخاخطار ياست در مرحله صدور اخطار و رفع نقص و همچنین در مرحله

اعالم نماید.پذیرسرمایهضامنرا به 
فسخو بر حسب علت نامهموافقتمالی مدلناي باید بر مبدوطرف، نامهموافقتفسخدر صورت 

تواند با پرداخت مبلغ میپذیرسرمایهاقدام کنند و پروژهبهاي انتقال، نسبت به تعیین نامهموافقت
پذیرسرمایهآن اقدام نماید. برداريبهرهيو ادامهپروژه، نسبت به تصرف شرکتتعیین شده به 

براي مدت مشخصی که پروژهبهاي انتقالبه میزان سنادياعتبار اتواند یک فقره میهمچنین 
، نسبت اعتبار اسناديکنند، گشایش نماید و با گشایش میتعیین و توافق نامهموافقتدر دوطرف

، تمام حقوق پروژهبهاي انتقالاقدام نماید. با پرداخت برداريبهرهيبراي ادامهپروژهبه تصرف 
گردد.میمنتقل پذیرمایهسربه پروژهدر شرکتو منافع 
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به طور معمول باید پیش شرکت، خصوصی-مشارکت عمومی هاي نامهموافقتدر پایان انقضاي 
ي هاو انجام آزمایشپذیرسرمایه، نسبت به آموزش کارکنان تجاريبرداريبهرهيدورهاز پایان 

در شرایطی نیستند که رفدوط، به طور معمول نامهموافقتفسخکارآیی اقدام کند ولی در مورد 
بتوانند تعهدات پیشگفته را عمل نمایند. در برخی از موارد به اقتضاي مورد و به میزان مقدور 

.شودمینسبت به انجام تعهدات یاد شده اقدام 

انتقال پروژه. 41

برداري تجاريي بهرهدوره، پس از خصوصی-مشارکت عمومی نامهموافقتبا توجه به مفاد 
گردد:ز حاالت زیر واقع مییکی ا

آن، و تجهیزات بقایاي مستحدثات در مورد زمین، دوطرفو یافته خاتمه پروژهبرداري از بهره-1
نمایند.می، تسویه حساب مدل مالیمطابق 

به تملک پروژه، مدل مالیو نامهموافقتبر اساس مفاد ادامه یافته وپروژهبرداري ازبهره-2
گردد.میمنتقل پذیرسرمایهیا به آید میدرشرکت

فسخ شود، برداري تجاريي بهرهدورهقبل از پایان نامهموافقتدر صورتیکه به هر دلیل، 
گیرد.تحویل مینامهموافقتتعیین شده در بهاي انتقالرا در مقابل پرداخت پروژهپذیرسرمایه

۱-

.....۱-

۲-

۲-

هاي مختلفی به اقتضاي نوع و طبیعت به شکلبرداري تجاريي بهرهدورهدر پایان انتقال پروژه
گردد.توافق میدوطرفپروژه بین 

پذیرسرمایهبه شرکتاز انتقال پروژه، که به خصوصی-عمومی مشارکت در روش متداول در 
برداري ي بهرهرا تکمیل و آمادهپروژهکه طی آن ي احداثدورهپس از شرکتانجامد، می
هاي ، از محل درآمدهاي حاصل از این دوره، تمام هزینهبرداري تجاريي بهرهدورهکند، در می

منتقل پذیرسرمایهرا به پروژهنماید و در آخر، مستهلک میگذاري خود را و سود سرمایهپروژه
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2، به طور مثال برداري تجاريي بهرهدورهپیش از رسیدن به پایان شرکتکند. بدین ترتیب، می
اي به عنوان ، تضمین نامهپروژهبرداري تجاريي بهرهدورهسال پیش از پایان 3تا 

که بر اساس نامه انتقالضمانتمبلغ نماید. میپذیرایهسرمتهیه و تسلیم ي انتقالنامهضمانت
بینی شده براي تحقق شرایط هاي پیششود باید از مجموع هزینهمحاسبه میپروژهمدل مالی

اساسی و هاي آموزشی کارکنان، انجام بازسازي و تعویض قطعات تضمین در هنگام انتقال، هزینه
يورد نیاز یا حداقل مجموع درآمد مورد انتظار دورهتأمین مقدار موجودي تجهیزات و مصالح م

در این مدت شرکتتر است، در نظر گرفته شود.هر کدام بیش،برداريي بهرهدورهباقیمانده از 
باید نسبت به تأمین و آماده سازي شرایط ناظر به انتقال اقدام کند. به طور مثال تدوین و انجام 

ي فهرست لوازم یدکی، انجام تعمیرات اساسی ، تهیهپذیریهسرماهاي آموزشی کارکنان برنامه
، تهیه و تسلیم اسناد و نامهموافقتبراي ارتقاي کارآیی ظرفیت پروژه به میزان تعیین شده در 

هاي انتقالآزمایشو انجام پروژهبرداري و تعمیرات و نگهداري هاي بهرهمدارك و دستورالعمل
هاي آزمایشي این اقدامات است. هرگاه در انجام از جملهذیرپسرمایههاي مقرر به در زمان

هاي مقرر در موفق به اثبات کارآیی ظرفیت مورد تعهد نگردد، باید جریمهشرکت، انتقال
را در شرایط پروژهپذیرسرمایهبیشتر است و شرکترا بپردازد. از این رو ریسک نامهموافقت

گیرد.ویل میبرداري تحي بهرهآماده براي ادامه
نتوانند دوطرفشود. در صورتیکه دیده میپذیرسرمایهبه انتقال پروژهروش دیگري نیز در مورد 

سال است بطور دقیق برآورد 25تا 20که بین برداري تجاريي بهرهدورهرا در پایان پروژهوضع 
پروژهبازسازي و نوسازي در مورد برداري تجاريي بهرهدورهنمایند که در پایان کنند، توافق می

انتقال اي که موافقت خواهند کرد، و انجام آموزش و تأمین لوازم یدکی مذاکره نمایند و به شیوه
منطقی خواهد بود و شرکترا انجام دهند. در این روش، ریسک پذیرسرمایهبه شرکتاز پروژه

پردازد.هاي ریسک تعهدات غیرشفاف را نمینیز هزینهپذیرسرمایه
عمر طراحیي معادل دورهشرکتاز سوي پروژهبرداري تجاريي بهرهدورهها، در برخی از پروژه

از برداري تجاريي بهرهدورهدر پایان انتقال پروژهانتظار ندارد پس از پذیرسرمایهاست و پروژه
ل، موافقت اقدام کند. به همین دلیپروژهبرداري تجاري از ي بهره، نسبت به ادامهشرکتسوي 

نسبت به انتقال آن در وضع موجود و به شرکت، برداري تجاريي بهرهدورهشود که در پایان می
شود این که در این روش دیده میتفاوتیاقدام نماید. پذیرسرمایهنحوي که پروژه هست به 

در هپروژهاي ، هزینهشرکتبراي برداري تجاريي بهرهدورهاست که به دلیل طوالنی بودن 
تعهدي در شرکتگردد و کمتر میپروژهي کلهزینهشود و تري توزیع میمدت زمان طوالنی
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، تأمین لوازم یدکی و انجام تعمیرات پذیرسرمایهبرداري به کارکنان ي آموزش بهرهمورد ارائه
را قالهاي انتآزمایشي برگزاري و در آخر هزینهپروژهاساسی به منظور ارتقاي ظرفیت و کارآیی 

هاي قابل و هزینهانتقال پروژهبایستی با عنایت به وضعیت زمان پذیرسرمایهندارد. البته 
انتخاب این روش، با انجام به هنگامبرداري آن در زمان انتقال، بینی نگهداري و بهرهپیش

اطمینان حاصل کند.پروژهبرداري از ادامه بهرهنداشتنمحاسبات الزم، از توجیه
شود، توافق میدوطرفکه براي مدت مشخص بین برداري تجاريي بهرهدورهدر شرکته هرگا

برداري قرار دهد و را در شرایط مطلوب براي بهرهپروژه، نتواند پذیرسرمایهبه علت غیر مربوط به 
هیچ گونه مسئولیتیپذیرسرمایهرا تحصیل نکند، پروژههاي مورد انتظار از به همین دلیل درآمد

شود.نیز به این دلیل تمدید نمیبرداري تجاريي بهرهدورهرا در این زمینه نخواهد داشت و 
انتقال پروژههاي مختلف فارغ از روشبینی شده باشد، ، انتقال پروژه پیشنامهموافقتچنانچه در 

که متعهد استشرکتو در هر شرایطی برداري تجاريي بهرهدوره، در پایان پذیرسرمایهبه 
حقی داشته باشد، به پروژهرا بدون دریافت مبلغی و بدون این که طرف ثالثی در پروژه

، انتقال پروژهدر صورت عدم تحقق شرایط تضمین شده در هنگام منتقل کند.پذیرسرمایه
قصور براي جبران خسارت ناشی از نامه انتقالضمانتمجاز است از محل مبلغ پذیرسرمایه
ماید.برداشت نشرکت

. مالیات42

، سایر حاکم نسبت به پرداخت مالیاتن و مقرراتوانیقبه طور کلی متعهد است که طبق شرکت
داخلی گذارانسرمایهي خارجی، مشابه گذارسرمایهاقدام نماید. در حالت و عوارض حقوق دولتی 
ي مقرر در هافیتنیز از معاشرکتیی برخوردار هستند، هاي اقتصادي از معافیتهاکه در فعالیت

و حقوق دولتی سایر ،ي مربوط به مالیاتهاو یا تخفیفهامعافیتيکند. دامنهمیقانون استفاده 
متفاوت است و در هر مورد به اقتضاي موارد مربوط پروژهساختگاهو پروژهبه اعتبار نوع عوارض 

.شودمیتعیین 
و با هاو تخفیفهابا رعایت معافیتض و عوارسایر حقوق دولتی ،در مورد مالیاتشرکتتعهد 

، با اعمال محاسبات مربوط به مالیاتشرکتاست که نامهموافقتتاریخ نفوذي حاکم در هانرخ
کند. بدیهی است میتوافق محصول پروژه، نسبت به تعیین بهاي و عوارضحقوق دولتیسایر
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را شرکتهايهزینهر باشد و در نتیجهکه در اقتصاد پروژه مؤثن و مقرراتانیتغییر در قوهرگونه 
عمل شود.و مقرراتوانینتغییر در قکاهش یا افزایش دهد، باید به عنوان یکی از مصادیق 

. بیمه43

، یکی از مسایل مهم که وام دهندگان بیش از خصوصی-مشارکت عمومی ي هادر پروژه
است. وام نامهموافقتدوطرفکنند، توزیع ریسک بین میبه آن توجه شرکتگذارانسرمایه

کنند و به همین دلیل در هر شرایطیمیدهندگان به طور اصولی در هیچ نوع ریسکی شرکت ن
ي پیش بینی شده در هاناموفق باشد، مبالغ وام استفاده شده با سود و هزینهپروژهکه 

دهندگان اصرار باید به وام دهندگان بازپرداخت شود. همچنین وامتأمین مالیينامهموافقت
و برداريبهرهپیمانکار و ساختپیمانکار ي خود را به هاباید تمام ریسکشرکتدارند که 
بصورت را به طور کامل ايي بیمههانیز باید تمام پوشششرکتمنتقل نماید و نگهداري

تحت پوشش بیمه، با دریافت يتحصیل کند به طوري که در صورت وقوع حادثهحداکثري 
.به وضعیت اولیه بازگردانده شوداز بیمه، شرایط پروژه غرامت

پیمانکار و ساختپیمانکار با شرکتگیرند، میدر مورد حوادثی که تحت پوشش بیمه قرار 
قابل بیمه کردن ی کهدر مورد حوادث.نمایدمیبه طور مشترك اقدام و نگهداريبرداريبهره

ي پروژههات و تحصیل بیمه نامه موجب افزایش هزینهبسیار گران اسآنها نرخ بیمه یانیستند و 
در مورد دریافت بیمه نامه با نرخ باال یا قبول ریسک اتخاذ تصمیم بایستیپذیرسرمایه، شودمی

نماید.
، تمام اقدامات براي اعالم وقوع شودمیبراي حوادث تحصیل ايدر مواردي که پوشش بیمه

است و هیچ گونه مسئولیتی در این شرکتمت و وصول آن با حادثه و کارشناسی براي تعیین غرا
به وضع پروژهينخواهد بود و در صورت عدم کفایت غرامت براي اعادهپذیرسرمایهموارد متوجه 

مسئول جبران کسري غرامت خواهد بود.شرکتپیش از حادثه، 
این قبیل موارد با توجه توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. دربرخی از حوادث قهریه سیاسی می

هاي سیاسی قرار دارد، در شرایط بهتري براي مدیریت و کنترل ریسکپذیرسرمایهبه این که 
پذیرد.ریسک اینگونه حوادث را می

نفع است و از طرف دیگر باید خود را از ها ذينامهاز یک طرف در بیمهپذیرسرمایهاز آنجا که 
خواهد که در میشرکتها مصون کند، بطور معمول از نامهمهعواقب منفی شرایط مندرج در بی
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در اسقاط حق جانشینی، شرایط شرکتنفع به عنوان ذيپذیرسرمایهها ضمن اعالم نامهبیمه
را نیز درج نماید.تفکیک منافعو کارکنان آن و قابلیت پذیرسرمایهمقابل 

و مقرراتتغییر در قوانین. 44

ن و تغییر در قوانیگردد، به اعتبار میراردادهاي طوالنی مدت تنظیم روابطی که به موجب ق
شک تواند تغییر کند. بیمینامهموافقتدوطرفيو تغییر ارادهپروژهحاکم، تغییر شرایط مقررات

تغییر نامهموافقتدوطرفحاکم بر روابط و مقرراتوانینقساله، 30تا 25يدر یک دوره
ي مختلف اثر گذار باشد. هادر زمینهدوطرفتواند در روابط قراردادي میر نماید و این تغییمی

را از تعلیق و توقف خارج سازد و پروژهتواند اجراي میاقدام در این قبیل موارد يتوافق در نحوه
در زمان مواجهه با چنین شرایطی، به نحو توافق شده با موضوع برخورد شود.

تواند تحقق پیدا میي مختلفی هاو شیوههااکم بر قرارداد در شکلحو مقرراتوانینتغییر در ق
تواند وضع قانون جدید یا تغییر در قانون فعلی باشد. در مورد تغییر در مقررات میکند. این موارد 

الزم طرفدوهریک از یی که براي هاکه شامل تصویب نامه، آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه
در دوطرفبا تغییر قوانین باید آثار ناشی از تغییر در مقررات بین االجراست هم مشابه

اصالح شود. به طور مثال اگر در قوانین و مقررات کار محدودیتی در میزان کارکرد نامهموافقت
را طوالنی تر خواهد کرد احداثيدورهمؤثر خواهد بود و پروژهکارگران وضع گردد، در اجراي 

بین پروژهمستمر از برداريبهرهباید تمهیدات جدیدي براي تجاريرداريببهرهيدورهیا در 
اجراي يتوافق گردد. احتمال دارد در قوانین و مقررات تغییراتی داده شود که هزینهدوطرف

ساز و کاري باید نامهموافقتکاهش یا افزایش دهد از این رو، در شرکتتعهدات را براي 
دوطرفاعمال تغییرات در قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد، روابط بینی گردد که در صورتپیش

به اقتضاي قوانین و مقررات جدید اصالح شود.
شرکترا از پروژهکه به طور نسبی یا مطلق، امکان اجراي و مقرراتوانینتغییر در قدر مورد 

استفاده نامهموافقتیا بینی شده در قانون ي پیشهاکند باید به اقتضاي مورد از پوششمیسلب 
بایدمورد حمایت قرار گرفته است، پروژهبراي اجراي گذارسرمایهنمود. با توجه به این که حقوق 

شود.جبرانگذارسرمایهخسارت 
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يي خارجی، براي مواردي شامل ملی کردن یا مصادرهگذارسرمایهدر قانون تشویق و حمایت از 
بینی گردیده است که ی براي تقویم و پرداخت غرامت پیشخارجی، شرایطگذارسرمایهاموال 

.شودمیطبق مقررات یاد شده در این موارد اقدام 

. حوادث قهریه45

قابل هاوقوع آننامهموافقتدوطرفدهد که براي میحوادثی رخ نامهموافقتمجازيدورهدر 
سلب نامهموافقتدوطرفیا طرفبینی نیست و امکان اجراي تعهدات قراردادي را از یک پیش
از شودمیبه مدت طوالنی اجرا دوطرفنماید. این نوع حوادث در قراردادهایی که بین می

، وقوع دوطرفاین رو به طور عموم در تمام قراردادها از.احتمال وقوع بیشتري برخوردار است
حوادث قهریه را حوادث قهریه و نداشتن مسئولیت در عدم اجراي تعهدات قراردادي به دلیل

کنند.میبینی پیش
تر گفته شد، حوادث قهریه شامل حوادث طبیعی است که ناشی از طبیعت همان طور که پیش

سیاسی است مانند جنگ، شورش و اعتصاب يبوده مانند زلزله، سیل و طوفان و یا حوادث قهریه
فی با موارد یاد شده ، برخوردهاي مختلقهریهيحادثهکه به اقتضاي همین تفاوت در نوع 

گردد.می
مسئولیت ناشی از این قبیل حوادث را شرکتاي که طبیعی هستند در مورد حوادث قهریه

پیمانکار وساختپیمانکار ي یاد شده به هابا انتقال مسئولیتو به طور معمولپذیردمی
و با وقوع هر نمایدمیاي اقدام ي بیمهها، نسبت به تحصیل پوششو نگهداريبرداريبهره

بیمه، نسبت به جبران خسارت اقدام يتحت پوشش، با دریافت غرامت از مؤسسهيحادثه
را هامسئولیت این قبیل ریسکپذیرسرمایهسیاسی رخ دهد، يکند. ولی هرگاه حوادث قهریهمی
شرایط در برخی از موارد، نماید.میپذیرد و در صورت وقوع، خسارت ناشی از آن را جبران می

، مانند وقوع زلزله که در شودمیماند و سپس رفع میبراي مدت کوتاهی پایدار قهریهيحادثه
ولی هرگاه موجب .صورت وقوع و ایجاد خسارت، باید به اقتضاي خسارت وارد شده، اقدام شود

به دوطرفزمانی کوتاه، شرایط عادي شود، در روابط قراردادي يورود خسارت نگردد و با فاصله
قدرت انجام قهریهيحادثهاز این رو، طرفی که به دلیل وقوع .نحو مؤثري اثرگذار نخواهد بود

دهد باید در زمان مناسب، وقوع حادثه و شرایط ناظر به میتعهدات قراردادي خود را از دست 
مقابل اعالم کند و براي کنترل و کاهش آثار حادثه اقدام نماید.طرفحادثه را به 
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ماند و مانع میپس از وقوع براي مدت نسبتاً طوالنی پایدار باقی قهریهيحادثهواردي که در م
گیري در مورد حادثه قهریهاالت گوناگون تصمیم) ح4شکل (

سیاسی

وقوع حادثه قهریه

ي قهریه عامل تأخیر یا اعالم وقوع حادثه
روز10افزایش هزینه ظرف 

ي قهریه عامل ارسال اطالعیه و مستندات حادثه
روز از خاتمه حادثه3تأخیر یا افزایش هزینه ظرف 

ي حادثهتشکیل جلسه و بررسی اطالعیه وقوع
روز از دریافت اطالعیه7قهریه ظرف 

توافق طی 
روز؟21

زمان وقوع 
حادثه؟

اثر حادثه؟

نوع حادثه؟

طرفی که اثر 
منفی دیده؟

نوع حادثه؟

پرداخت بهاي ظرفیت و بهاي تولید -
بخشی که از حادثه متأثر نشده،

برداري تجاريي بهرهیا افزایش دوره-

پرداخت بهاي 
ت از سوي ظرفی

پذیرسرمایه

ارجاع به حل اختالف

اصالح موعدهاي 
کلیدي

جبران افزایش 
هزینه از محل 

غرامت دریافتی از 
هانامهبیمه

برداري تجاري و ي بهرهافزایش دوره
افزایش بهاي ظرفیت و تولید

خیر

بلی

برداري تجاريپس از تاریخ بهرهبرداري تجاريپیش از تاریخ بهره

خیرتأ

مالی

طبیعی

سیاسی

پذیرسرمایه

شرکت

طبیعی
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بینی نیست، هر قابل پیشدوطرفو عادي شدن شرایط براي شودمیاجراي تعهدات قراردادي 
اقدام نمایند.نامهموافقتفسختوانند نسبت به میدوطرفیک از 

اتفاق افتد ي طبیعیقهریهي حادثه، پروژهبرداري تجاريبهرهي دورهیا ي احداثدورههرگاه در 
اتفاق افتد، در (Total Loss)را از بین ببرد یعنی خسارت صد در صدپروژهو به طور کامل 

ي بیمه کل غرامت را از مؤسسهشرکت، ي احداثدورهي یاد شده، در صورت بیمه بودن حادثه
در ي قهریهحادثهاین را نخواهد داشت ولی اگرپذیریهسرماکند و حق مراجعه به دریافت می

-ي بیمه، در قراردادهاي ساخت رخ دهد، غرامت دریافتی از مؤسسهبرداري تجاريي بهرهدوره
ها، به ي آنبینی شدهي وام و آورده و سود پیشواگذاري، به میزان باقیمانده-برداري بهره

گردد. در هر صورت، چنانچه در پرداخت میپذیرسرمایهبه ي غرامتگیرد و بقیهتعلق میشرکت
نتواند تمامی غرامت را از شرکتاي، بدلیل نقص در پوشش بیمهبرداري تجاريي بهرهدوره

ماند.باقی میشرکتبر عهده پذیرسرمایهمؤسسه بیمه دریافت کند، جبران خسارت وارده به 
گیري گوناگون رسیدگی به وضعیت پروژه و تصمیممراحل مختلف اعالم حادثه قهریه و حاالت

نشان داده شده است.4دوطرف در شکل 

. مصونیت46

شود، مصون سازي بینی میکه در قراردادهاي مهم و طوالنی مدت پیشیکی از شرایط عمومی
، طرفشود که هر بینی میاز خسارت ناشی از اقدامات همدیگر است. در قراردادها پیشدوطرف

، تخلف و اهمال خود و قصوردیگر را در مورد وارد شدن خسارت و ایجاد مسئولیت به سبب طرف
اشخاص منتسب به او در اجراي وظایفش مصون دارد و در صورت وقوع چنین مواردي، تمام 

هاي آن را بپذیرد.مسئولیت

کاري در دهد که به دلیل ارتباطمیاطمینان دوطرفچنین شرایطی در قرارداد به بینیپیش
واند موجب نتدوطرفدر برخی از موارد، اهمال هر کدام از هاو تداخل مسئولیتپروژهاجراي 

به اشخاص ثالث گردد. در این قبیل موارد، از خسارتوارد شدنطرح ادعا علیه او در مقابل 
ي قراردادي براي توجه مسئولیت به طرفی که در اجراي وظایف اهمال کرده استهاپوشش

و شودمی. شرط پیشگفته در قراردادهایی که به روش تأمین مالی پروژه اجرا شودمیفاده است
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و پرداخت دیون آن اثر گذار باشد، از اهمیت خاصی پروژهتواند در توان مالی میچنین مخاطراتی 
برخوردار است.

. حل اختالف47

تواند مورد اختالف قرار میوه ، بالقشودمیمنعقد دوطرفبه طور کلی مفاد هر قراردادي که بین 
ي خاصی برخوردار باشد هاکه موضوع قرارداد از پیچیدگیشودمیگیرد. این احتمال وقتی بیشتر 

ي متعددي داشته هاو یا مدت قرارداد طوالنی باشد و یا مبلغ قرارداد زیاد باشد و یا قرارداد طرف
باشد. 

اختالفی بروز کند دوطرفمال این که بین ، احتخصوصی-مشارکت عمومی ي هادر مورد پروژه
تواند این احتمال را کاهش دهد. میدوطرفبالقوه زیاد است و تنظیم دقیق روابط قراردادي 

شوند و هرگونه علتی که در میمنتفع نامهموافقتبه طور اصولی از اجراي نامهموافقتدوطرف
را کاهش دهد، در پروژهبراي پیشبرد دوطرفتأخیر ایجاد کند یا نیروي نامهموافقتاجراي 

تواند موجب اختالف قراردادي شود. قرارداد صحیح آن مینیست و دوطرفشرایط عادي مطلوب 
بینی کند.است که روش روشنی براي حل اختالف قراردادي را پیش

کنند از میتالش دوطرفمستقیم دوستانه است که ياول حل اختالف، روش مذاکرهيمرحله
ترین روش ممکن، مشکل را حل نمایند. هرگاه این روش مفید نباشد، اعالم راه و با سریعاین

تا توافق دو جانبه بر مبناي نظر شودمیمتخصص در موضوع اختالف واگذار کارشناسنظر به 
کارشناسی تسهیل گردد و در صورت عدم توفیق در حل موضوع اختالف، روش داوري به کار 

.شودمیگرفته 
5تا 3توان از داور واحد یا هیأت داوري مرکب از میپروژهداوري به اقتضاي نوع و طبیعت در

مرکز داوريشوراي عالی فنی یا عضو استفاده نمود. به طور معمول در این قبیل موارد از داوري
تاً جامعی که از مقررات نسب20المللیاتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا اتاق بازرگانی بین

.شودمیاستفاده ،برخوردار است

20 International Chamber of Commerce (ICC)
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) مراحل مختلف فرآیند حل اختالف5شکل (

ارجاع به یک کارشناس

بلی

بروز اختالف
(صدور اطالعیه)

حل اختالف با روش 
پس از سی روز ؟دوستانه

گیري درباره تصمیم
نحوه حل اختالف

انتخاب کارشناس 
؟روز 15پس از 

اعالم نظر کارشناس 
؟روز 60طی بصورت کتبی

ا از سوي اجر
؟دوطرف

اعتراض یکی از دوطرف 
؟به نظر کارشناس

خیر

بلی

بلی

خیر

صدور اطالعیه ارجاع اختالف به 
یک کارشناس

انتصاب کارشناس

ارجاع اختالف به داوري

خاتمه اختالف

بلی

نفع به مراجع قضاییرجوع طرف ذي

درخواست تعیین 
کارشناس از سوي اتاق یا 

سان رسمی؟کانون کارشنا

انتخاب کارشناس 
روز؟15پس از 

خیر

خیر

بلی

خیر

ارجاع به داوري

بلی

بلی

خیر

خیر
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ایران، بایدمی قانون اساسی جمهوري اسال139، بر اساس اصل پیش از ارجاع اختالف به داوري
ي هاتوان حل اختالف را به دادگاهمیمجوزهاي الزم تحصیل شود. در غیر این صورت، 

ایران:میقانون اساسی جمهوري اسال139ق قانون ارجاع داد. طبق اصل کشور طبيصالحه
بهدر هر مورد، موکولداوريبهآنیا ارجاعو دولتیمیعمواموالراجع بهدعاويصلح«

خارجیدعويطرفکهبرسد. در موارديمجلساطالعو باید بهاستوزیرانتأهیتصویب
.»کندمیتعیینرا قانوننیز برسد. موارد مهممجلستصویبباید بهداخلیموارد مهمباشد و در

اختالفات «)، FIPPAگذاري خارجی (قانون تشویق و حمایت سرمایه19ضمناً بر اساس ماده 
هاي موضوع این قانون چنانچه از گذاريگذاران خارجی در خصوص سرمایهبین دولت و سرمایه

گیرد، مگر آنکه در هاي داخلی مورد رسیدگی قرار میذاکره حل و فصل نگردد در دادگاهطریق م
گذار خارجی، در مورد شیوه گذاري با دولت متبوع سرمایهنامه دوجانبه سرمایهقانون موافقت

».دیگري از حل و فصل اختالفات توافق شده باشد
در اجراي پذیرسرمایهو شرکت، بین جاريبرداري تبهرهيدورهیا در احداثيدورههرگاه در 

پذیرسرمایهاولویت خواهد داشت و اگر نظر نامهموافقتاختالفی بروز نماید، رعایت شرایط پروژه
تا تعیین تکلیف از طرف مرجع توافق شده شرکتتعارضی داشته باشد، نظر نامهموافقتبا شرایط 

شود.براي حل اختالفات، رعایت مینامهموافقتدر 
دوطرفي قراردادي، هاباید به روشنی بیان شود که در جریان رسیدگی به اختالفنامهموافقتدر 

) مراحل مختلف 5در شکل (باید به اجراي تعهدات قراردادي وفق شرایط قرارداد ادامه دهند.
نشان داده شده است.نامهموافقتفرآیند حل اختالف در این 

محیط زیستو ایمنی،حفاظتسالمت، . 48

نیازها، اجراي تمام پروژهتجاريبرداريبهرهيدورهو احداثيدورهدر شرکتاز جمله تعهدات 
است. این پروژهدر و رعایت مالحظات زیست محیطی ایمنی ،حفاظتسالمت، براي تأمین 

و پروژهاراضی مجاور یا در حریم ،به اشخاصپروژهاقدامات باید به نحوي باشد که اجراي 
خسارت وارد نکند.محیط زیست 

است و برقراري امنیت پروژهاقدامات مربوط به تأمین حفاظت و ایمنی محدود به داخل قلمرو 
ي قانونی براي تأمین هااز حمایتشرکتخواهد بود و شرکتحفاظتی، خارج از مسئولیت میعمو

)، اقداماتی را ساختگاه(پروژهدر داخل قلمروشرکتنماید. ازاین رو، هرگاه میاین موارد استفاده 
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الزم است، مسئولیت موارد یاد شده با پروژهبه عمل نیاورد که براي حفاظت و ایمنی قلمرو 
خواهد بود.شرکت

ایمنی و سالمت، حفاظت، تأسیساتی داشته باشد، باید تمام اقدامات پروژهدر پذیرسرمایهاگر 
شرکتآورد و در این موارد، مسئولیتی متوجه ي داخلی به عمل هارا براي کنترلمحیط زیست 

نخواهد بود.

و زبان حاکمن و مقرراتانیوق. 49

واحد حاکم بر و مقرراتوانینققرارداد در تعیین دوطرفتنظیم هر قرارداد مستلزم توافق 
و وانینق، به طور منطقی شودمییی که در قلمرو خاصی اجرا هااست. در مورد پروژهنامهموافقت

وانینقخواهد بود. پروژهحاکم بر قلمرو فعالیت و مقرراتوانینق، دوطرفحاکم بر روابط قرراتم
تواند در مورد مرجع حل اختالفات قراردادي از طریق داوري، میحاکم بر قرارداد و مقررات

ند توامیي قراردادي در مرجع داوري هااثرگذار باشد. مقررات مربوط به آیین رسیدگی به اختالف
در هر صورت در تنظیمتابع مقررات مربوط به آیین رسیدگی در قانون حاکم باشد یا نباشد.

و آیین دادرسی جمهوري اسالمی ایران مورد توجه قرار قوانین و مقرراتقراردادهاي دولتی باید 
گذار خارجی باشد، رعایت فصل ششم قانون تشویق و حمایت و در مواردي که سرمایهگیرد

) الزم است.FIPPAگذاري خارجی (سرمایه
از دوطرفحاکم، بدون انتخاب زبان واحد و اصطالحاتی که نزد هر و مقرراتوانینقعالوه بر 

معناي واحدي برخوردار باشند، تنظیم روابط قراردادي میسر نیست. درقراردادهایی که به دو زبان 
زبانی که از ن متون ضروري است و، اولویت یک زبان درموارد تعارض و تناقض بیشودمیمنعقد 

به کارگرفته شده نامهموافقتاولویت برخوردار است، همان زبان واحدي است که براي تنظیم 
ها، مدارك و اسناد مشخصات فنی، نقشهاست و زبان دوم زبان اطالعی خواهد بود.

م شود.تواند با زبان دوم قرارداد تنظیهاي فنی و سایر مدارك فنی میدستورالعمل

. موارد متفرقه50

ي هااي وجود دارند که تحت عنوان، به طور متعارف، موارد پراکندهنامهموافقتدر تنظیم مواد 
گیرند ولی از اعتبار خاصی برخوردار هستند و نیاز به درج آنها خواهد بود. این میمشخصی قرار ن
اکنده مربوط به موضوع یا شرایط که مواد پرشودمیبا عنوان متفرقه آورده ايموارد در ماده

کنند.میرا در آن بیان نامهموافقت
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این موضوع نیاز به درج هاکند و در برخی از پروژهمیپیروي پروژهموارد متفرقه از نوع و طبیعت 
متفرقه جمع ي، این قبیل نکات را در زیر مادهدوطرفنکات متعددي دارد که به طور معمول 

و عدم نامهموافقتمفاد رازداري در موردترین موضوعات این بند، د. از مهمکننمیآوري و بیان 
و کارکنان، مشاوران، پیمانکاران و دیگر افرادنامهموافقتدوطرفافشاي اطالعات آن از سوي 

.نامهموافقتدوطرفیا توافق و مقرراتوانینقياست مگر به واسطهدوطرفمرتبط با 

هاو ارتباطها. نشانی51

، شودمیتصریح هابه آننامهموافقتيقرارداد که در مقدمهدوطرفعالوه بر درج هویت 
ي قانونی درج شده در هاي متفاوتی از اقامتگاههاتوانند نشانیمیهابراي انجام مکاتبهدوطرف
ر ، اعالم نمایند. از این رو، لزومی نخواهد داشت که نشانی درج شده دنامهموافقتيمقدمه
استفاده شود.دوطرفبراي انجام مکاتبات بین نامهموافقتيمقدمه

و به صورت پیوسته، نشانی مشخصی براي مکاتبات نامهموافقتالزام دارند که در مدت دوطرف
را تغییر دهند، باید این نامهموافقتداشته باشند و هرگاه بخواهند نشانی تعیین شده در پروژه

طرفکنند، به صورت کتبی به میتعیین و توافق دوطرفزمانی که يصلهتغییر نشانی را با فا
مقابل اعالم نمایند.

پروژهنیز باید تعیین و تأیید شود. هرگاه طبیعت و نوع دوطرفي مکاتباتی مورد توافق هاروش
از روش واحد مکاتبات کتبی استفاده کنند، باید روش مورد نظر به دوطرفایجاب نماید که 

بیان شود، و یا امکان استفاده از روش دیگري نیز باید تصریح گردد.روشنی
، به نشانی و به روش توافق شده، ابالغ دوطرفگردد که مکاتبات بین می، تصریح نامهموافقتدر 

به نحو دیگري توافق کنند.دوطرفگردد مگر این که میشده یا دریافت شده تلقی 

نامهموافقتراهنماي تنظیم . 52

، مشارکت عمومی خصوصینامهموافقتدوطرفهاي هر پروژه و شرایط خاص حقوقی ژگیوی
ي حاضر به عنوان یک دستورالعمل نامهموافقتزند. چارچوب را رقم مینامهموافقتمتن نهایی 

همسان براي استفاده مدیران و مجریان بخش عمومی و خصوصی در تنظیم روابط قراردادي 
نوع «تواند متناسب با تهیه و ابالغ شده است و میخصوصی-می مشارکت عموهاي پروژه
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آن با عنایت به موارد زیر » محیط حقوقی«و » ي پروژهاندازه«، »محصول پروژه«، »21مشارکت
تنظیم شود. 

متأثر از عوامل مختلفی مانند:»نوع مشارکت«
،شرکتیا پذیرسرمایهمالکیت نهایی پروژه از سوي -
یا شخص ثالث، شرکت، پذیرسرمایهمحصول از طرف پرداخت بهاي-
،(احداث، نوسازي، بازسازي، توسعه (افزایش ظرفیت)، تکمیل، تجهیز، ...)نوع ساخت -
، کمک بالعوض، ارائه مجوزها،ساختگاهمانند تأمین پذیرسرمایهتعهدات -
،پذیرسرمایهیا شرکتبرداري توسط بهره-
،پذیرسرمایهیا شرکتي تأمین مواد اولیه از سو-

روش «، »انتقال پروژه«را که متضمن مفاهیمی چون نامهموافقتاست. بنابراین موادي از 
است، » مواد اولیه«و » برداريبهره«، »تعهدات هر یک از دو طرف«، »هانامهضمانت«، »پرداخت

دهد.تغییر می
نامه توأم باشد، در موادي از موافقتبسته به آنکه کاال، خدمات یا کاالو خدمات» محصول پروژه«

، »تحویل محصول«، »اندازيآزمایش و راه«، »برداري و نگهداريبهره«، »روش پرداخت«که با 
گذارد.پروژه و امثال آن ارتباط دارد، تأثیر می» تولید محصول«
ع مصالح تنو«، »ي مجازمدت دوره«، طول »گذاريمیزان سرمایه«که ناشی از » ي پروژهاندازه«

در 22عملیات بازسازي و نوسازي«پروژه و چگونگی انجام » پیچیدگی فناوري«، »و تجهیزات
نامهموافقتتواند موجب تغییر در حد تفصیل برخی از مواد است، می» برداري تجاريي بهرهدوره

گردد.
ی)، ملیت شرکت (ایرانی، خارجی یا مختلط)، نوع طرف مشارکت عمومی (دولتی یا غیردولت

گذار (ایرانی یا المللی مورد نیاز پروژه، منشأ تأمین منابع مالی سرمایهو مجوزهاي بین23هالیسانس
کند. محیط را تعریف مینامهموافقت» محیط حقوقی«خارجی) و مانند آن مواردي است که 

،»قوانین و مقررات حاکم«ممکن است سبب تغییر در موادي از آن چون نامهموافقتحقوقی 
شود. به عنوان مثال؛» هانامهضمانت«و » حل اختالف«

٢١Partnership
٢٢Overhaul
٢٣License
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اشاره شده )FIPPA(گذاري خارجی ، به قانون جلب و حمایت سرمایهنامهموافقتازدر مواردي
ها خارج گذار) خارجی و منشأ سرمایه(سرمایهشرکتهایی است که است. این موارد، خاص پروژه

، قانون حاکم و زبان شرکت، قوانین حاکم بر رز)(ااز کشور است. در این حالت، نوع پول
گذاري ثر از سرمایهأمتدوطرفهاي ، مرجع داوري در حل اختالفات و نوع تضمیننامهموافقت

خارجی خواهد بود.
گردد، اغلب در بخش دولتی منعقد میخصوصی-مشارکت عمومی از آنجا که قراردادهاي 

از بخش عمومی دولتی است؛ اما مفاهیم و پذیررمایهسناظر بر شرایط نامهموافقتمفادي از 
دولتی نیست. بنابراین کارفرمایان هاي بخش عمومی محدود به پروژهنامهموافقتمبانی مفاد 

استفاده کرده و در کاربرد آن بر نامهموافقتتوانند از چهارچوب بخش عمومی غیردولتی نیز می
هاي بخش عمومی گذاريوانین و مقررات و سیاستحسب مورد در مفادي از آن که ناظر بر ق

دولتی است اصالحاتی به عمل آورند.
هاي هر پروژه با توجه به شرایط و ویژگینامهموافقتهاي نقطه چین در متن گفتنی است؛ محل

به توافق ها که وابسته به هنگام تنظیم اسناد فراخوان بایستی تکمیل شود. بخشی از تقطه چین
نامه تکمیل گردد.در زمان تنظیم موافقتاست نیز بایستی شرکتو یرپذسرمایه
تواند بر ، مینامهموافقتدر پذیرسرمایهبه شرکتیا شرکتبه پذیرسرمایهها و تعهدات تضمین

اساس وضعیت حقوقی جدید کشور و تصویب تدابیر تشویقی و حمایتی جدید دولت تغییر و یا 
بهبود یابد.

از سويموضوعاتی که باید ،ها. در پیوستاستي آن یکپارچه هاو پیوستمهناموافقتمتن 
درج گردیده است.،توافق شونددوطرف
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»«
Public-Private Partnership

Agreement

دی
یا
١٣٩٣





نامهموافقتفهرست مطالب

صفحهعنوان
1..................................................................................................................ها پیشگفته

2.............................................................................ها و تفسیرهاتعریف.1ماده 
2...................................................................................دوطرفتعهدات .2ماده 
6.................................................................................................امجوزه.3ماده 
6...................................................................ت تاریخ نفوذ و تاریخ قطعی.4ماده 
8.........................................................................................ي مجازدوره.5ماده 
8.................................................................................نامهاسناد موافقت.6ماده 
9.............................................................................................اسناد فنی.7ماده 
9..............................................................................................نمایندگان.8ماده 
10.................................................................................تأییدات و الزامات.9ماده 
11........................................................................اصول طراحی و احداث.10ماده 
14.........................................................................................پروژهساخت.11ماده 
16.........................................................لی پروژهي کل و تأمین ماهزینه.12ماده 
18................................................................................تأمین مالی اضافی.13ماده 
19............................................................................واگذاري و جایگزینی.14ماده 
21.......................................................................................هاي پروژهنیاز.15ماده 
22..............................................................................................مواد اولیه.16ماده 
23............................................................................آزمایش و راه اندازي.17ماده 
25..........................................................برداريبهرهي هماهنگی کمیته.18ماده 
26.......................................................................و نگهداريبرداريبهره.19ماده 
28...............................................................بازرسی، تعمیرات و نگهداري.20ماده 
28............................................................ي تحویل محصول پروژهنقطه.21ماده 
29.....................................................سیستم اندازه گیري محصول پروژه.22ماده 
29.........................................................تولید محصول پروژهریزي برنامه.23ماده 



صفحهعنوان
30.........................................................................................مستندسازي.24ماده 
31.......................................................................................هانامهضمانت.25ماده 
33............................................................صورت حساب و روش پرداخت.26ماده 
36..................................................................................نامهموافقتفسخ.27ماده 
41..................................................نامهپس از فسخ موافقتانتقال پروژه.28ماده 
41..........................................................................................ل پروژهانتقا29ماده 
45...................................................................................................مالیات.30ماده 
45......................................................................................................بیمه.31ماده 
47.....................................................................و مقرراتنیانوتغییر در ق.32ماده 
48......................................................................................ي قهریهحادثه.33ماده 
53...............................................................................................مصونیت.34ماده 
56..........................................................................................حل اختالف.35ماده 
58............................................و محیط زیستایمنی،حفاظتسالمت، .36ماده 
59...................................................و زبان حاکمقوانین و مقررات حاکم.37ماده 
59.........................................................................................موارد متفرقه.38ماده 
61...............................................................................هاها و ارتباطنشانی.39ماده 
63.........................................................................نامههاي موافقتنسخه.40ماده 



1

بسمه تعالی

نامهموافقت

روزمطابق با هجري شمسی ] [سال] [ماه] [روزدر نامهموافقتاین 
:بینمیالدي] [سال] [ماه][
هبشود، خوانده میپذیرسرمایهکه از این پس ]اجرایی یا مؤسسه دولتی متولی پروژهنام دستگاه [

، از یک سو و]دستگاه اجرایی یا مؤسسه دولتی متولی پروژهشخص نمایندهنام[نمایندگی
] شرکت پروژه   نام شهر محل ثبت ]، ثبت شده در [نام شرکت پروژه                 شرکت [

] داراي کد اقتصادي شرکت پروژه   ] و کد اقتصادي [شناسه ملی شرکت پروژه   با شناسه ملی [
شخص نام[ی] و به نمایندگنام شهر محل استقرار دفتر مرکزي شرکت پروژهدفتر مرکزي در [

د و از این پس در را دارنامهوافقتمکه به طور قانونی اختیار امضاي این ]پروژهشرکتنماینده
د، از سوي دیگر،شونامیده میشرکت، نامهموافقتاین 

گردد.با شرایط زیر منعقد می

هاپیشگفته

نظر به این که:
پروژه خود را به روش برداري ازو بهرهساختبه منظور گذارسرمایهقصد جذب پذیرسرمایه-1

، اجتماعی و اقتصادييهتوسعسالهپنجهبرنامطبق، (PPP)خصوصی-مشارکت عمومی 
قانون ازجملهدیگر قوانین و مقررات مربوطمیایران و با توجه به تمامیجمهوري اسالفرهنگی

؛، بر حسب مورد دارد)FIPPA(گذاري خارجی تشویق و حمایت از سرمایه
ستاندر شهر]ام پروژهن[ي پروژهبرداريو بهرهساختقصد پذیرسرمایه-2
را به روش ]نام استان محل اجراي پروژه[در استان ]نام شهرستان محل اجراي پروژه[

؛ایران داردمیجمهوري اسالطبق قوانین و مقررات خصوصی-مشارکت عمومی 
م از مقامات ذیصالح به منظور امضاي ي الزهانامهموافقتوتمام اختیارهاپذیرسرمایه-3

؛ي حاضر را دریافت کرده استنامهموافقت
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]نام پروژه[ي پروژهبرداريبهرهو ساختگذاري در عالقمند به سرمایهشرکت-4
]پروژهنام استان محل اجراي[در استان ]نام شهرستان محل اجراي پروژه[ستانشهردر 

است؛ خصوصی-مشارکت عمومی به روش 
بهنامهموافقتدر ایندرج شده شرایط طبق رامحصول پروژهدر نظر دارد شرکت-5

؛را بخردمحصول پروژهدر نظر دارد کهپذیرسرمایهبفروشد و پذیرسرمایه
مشخص پروژهاین رابطه باحقوق و تعهدات خود را در خواهندمیشرکتو پذیرسرمایه-6

.سازند
این در درج شدهشرایط مراتب پیشگفته و مفاد و با توجه به شرکتو پذیرسرمایهبدین وسیله 

ند:کنبه شرح زیر توافق می،نامهموافقت

ها و تفسیرها. تعریف1ماده 

، در تکه زیر آنها خط کشیده شده اس، نامهموافقتن ـایهايها و کلمهاصطالحها،معانی عبارت
تعریف نامهموافقتدر مواردي که اصطالحی در این ) درج شده است. 21قسمت اول پیوست (

شود.استفاده می» فرهنگ واژگان نظام فنی«نشده است، از تعاریف موجود در آخرین ویرایش 
) مشخص شده 21نیز در قسمت دوم پیوست (نامهموافقتتفسیر بعضی اصطالحات بکار رفته در 

است.

دوطرف. تعهدات 2ده ما

را طراحی، مهندسی، تأمین پروژهکند که میتعهد شرکت، نامهموافقت. بر اساس مفاد این 2-1
اندازي، ، نصب، آزمایش، تحویل و راهساخت، ساختگاهمالی، تدارك و تأمین و حمل به 

انتقال دهد.پذیرسرمایه، نگهداري، تعمیر و مدیریت کند و به برداريبهره
بهرامحصول پروژهکند میتعهد شرکت، نامهموافقتدر ایندرج شده شرایط بر اساس . 2-2

محصول / خرید را بخردمحصول پروژه[کند کهمینیز تعهد پذیرسرمایهبفروشد و پذیرسرمایه
.]را تضمین نمایدپروژه

:شرکت. تعهدات 2-3
:خواهد بودنیز ، شامل موارد زیرهنامموافقتر این موارد درج شده دعالوه بر شرکتتعهدات



3خصوصیـرکت عمومی نامه مشاچهارچوب موافقت

نامه مبلغ ضمانت[به مبلغ نامهموافقتامضاي همزمان باپیشبردينامهضمانتتسلیم.2-3-1
نامه ضمانت.پذیرسرمایهبه )،هانامهضمانت(فرم 14پیوست درج شده در فرم طبق ،ریال] پیشبرد

؛داشتخواهد اعتبار اجراينامهضمانتیل تحوتا تاریخنامهموافقتنفوذتاریخازپیشبرد
درج شدهطبق فرم،] ریالنامه اجرا     مبلغ ضمانت[به مبلغ اجراينامهضمانتتسلیم.2-3-2
باید که ،پذیرسرمایهبهنامهموافقتاین تاریخ قطعیت)، پیش از هانامهضمانت(فرم 14پیوست در
؛باشداعتبار داشتهتجاريبرداريبهرهتاریخ تاقطعیتتاریخ از
طراحی، مهندسی، تأمین مالی، بیمه، تأمین، تدارك و حمل مصالح و تجهیزات، ساخت، .2-3-3

و بر اساس نامهموافقتطبق شرایط این ساختگاهدر پروژهاندازي به موقع تکمیل، آزمایش و راه
؛معتبرو استانداردهاي مهندسی ايسنجیده و حرفههايرویه

و نقوانیبر اساس محصول پروژهو تولید و تحویل پروژه، نگهداري و تعمیر برداريبهره.2-3-4
؛نامهموافقتو بر اساس مفاد این ايسنجیده و حرفههايرویهمربوط، مقررات

که هامجوزاعتبارتمدیدریافت و د،درخواستامور الزم براي موقع ه و بانجام صحیح.2-3-5
در این مجازيهدورتا پایان شرکتانجام تعهداتمورد انتظار به منظوراقداماتبراي انجام

باید نامهموافقتطبق مفاد این پذیرسرمایههایی که مجوزالزم است، به غیر از نامهموافقت
؛کنددریافت

از جمله شرکتهاي الزم براي انجام تعهدات ، انجام مذاکرات و امضاي قراردادتهیه.2-3-6
شرکتو هرگونه قرارداد دیگري که ممکن است نگهداريبرداري و بهرهقرارداد وساختقرارداد 

؛انجام تعهدات خویش منعقد کندبه منظورونامهموافقتبخواهد طبق مفاد این
رار ـقی کههاینامهموافقتمدارك و ،اسنادي کامل و صحیح هر یک از هاتحویل نسخه.2-3-7

(شروط مقدم بر 7نماید و در پیوستمنعقد قطعیتاریخ ـتتـا تاریخ نفوذپس ازرکتـشاست 
؛پذیرسرمایهتحقق تاریخ قطعیت) مشخص شده است، در اسرع وقت به 

ی که باید هاینامهموافقتمدارك و ،اسنادي کامل و صحیح هر یک از هاتحویل نسخه.2-3-8
(اسناد و مدارك تحویلی پس از 9یوست و در موعدهاي تصریح شده در پتاریخ قطعیتپس از 

تحویل داده شود؛پذیرسرمایهتاریخ قطعیت) به 
رسیدن به متعارف به منظورهاي ضروري و تالشو انجام موقع ه پیگیري دقیق و ب.2-3-9

؛نفوذتاریخ اولین فرصت ممکن پس ازدرتأمین مالیقطعیت تاریخ
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(نحوه نامهموافقتاین19و پیوست ندرجات م،طبق شرایطمحصول پروژهفروش .2-3-10
؛محصول پروژه)فروش

و مالحظات زیست حفاظت، ایمنی سالمت، تأمینات الزم براي تمهیدانجام تمام .2-3-11
پروژهتجاريبرداريبهرهيهدورو احداثيهدورطی در ساختگاهدر داخل یا خارج از محیطی 

و نامهموافقتاجراي اینبراي، که و مقرراتنقوانیو ايسنجیده و حرفههايرویهبر اساس 
هايجلوگیري از بروز صدمات و خسارات به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا اموال و دارایی

؛ضرورت دارنداشخاص 
هابا اختیارات کامل در اداره کل ثبت شرکتدر جمهوري اسالمی ایران ايثبت شعبه.2-3-12

؛نامهموافقتاین تاریخ نفوذاز ماه) 3(و مالکیت صنعتی طی مدت سه
کار، يهانجام صحیح و به موقع امور الزم براي درخواست و دریافت روادید، اجاز.2-3-13

و مجوزهاي دیگري که براي تمام افراد مورد نیاز هامجوزهاي استخدام، مجوز همراهان، پروانه
ضروري است؛پروژه

] نامه انتقال    مبلغ ضمانت[نامه به مبلغ یک ضمانتکه الي انتقنامهضمانتتسلیم .2-3-14
) 24باید از بیست و چهار (ي انتقالنامهضمانت. پذیرسرمایهطبق فرم مورد نظر است به که ریال
، ي مجازدورهپس از انقضاي ماه) 12یا دوازده (انتقالاریختتا ي مجازدورهاز انقضاي شیپماه

؛باشدخ دهند، اعتبار داشته هرکدام زودتر ر
یا در تاریخ دیگري که طبق ي مجازدورهپس از انقضاي پذیرسرمایهبه انتقال پروژه.2-3-15

؛یابدمیخاتمه ي مجازدوره، در آن تاریخنامهموافقتدرج شده در این شرایط
برداريو بهرهقرارداد نگهداري، قرارداد ساختهاي و طرفشرکتهرگونه توافق بین .2-3-16

ندارد.دوطرفو حقوق و تعهدات نامهموافقتدر این شرکتو قرارداد مالی هیچ اثري بر تعهدات 
پذیرسرمایه.  تعهدات 2-4

:، شامل موارد زیر نیز خواهد بودنامهموافقتر این موارد درج شده دعالوه بر پذیرسرمایهتعهدات
طبق بایدالزم که هامجوزتمدیددریافت و ن همچنیو صحیحموقع و ه درخواست ب.2-4-1

ایندرمجازيهدورتا پایان پذیرسرمایهتوسط (مجوزها)، 8) و پیوست (مجوزها3ه مادمفاد 
هرگونه اسناد و مدارك، اطالعات یا زنیشرکتکه به شرط آن، دریافت گرددنامهموافقت
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قرارپذیرسرمایهدرنگ در اختیار ، بیهازمجواین تمدیدو دریافتبه منظوررا متعارفهمکاري 
؛دهد

5-3-2به شرح درج شده در بندمجوزهاتحصیل در شرکتبادر حد معقول همکاري .2-4-2
و پشتیبانی از این گونهدرخواست خود را به مراجع مربوط ارایه کرده است،شرکتکه 

؛نامهموافقتمفاد اینطبق ها درخواست
و سایر وجوه بهاي تولید، بهاي ظرفیتو پرداخت به موقع مبالغ پروژهمحصول خرید .2-4-3

؛نامهموافقت، طبق مفاد این شرکتقابل پرداخت دیگر به 
مشروط بر آن است که حداقل ظرفیت قابل دسترسی پذیرسرمایهاز سوي محصول پروژهخرید 
) پیوست 2بق مفاد جدول شماره (، مطابرداري تجاريتاریخ بهرهاز ماه][بعد از پروژه

یکبار، ماه) 3هر سه (محصول پروژهي تولید ریزي شدهتوقف برنامهتأمین گردد، ضمن این که 
به روز شود.نامهموافقتبر اساس مفاد 

) ضامن(ایرانمیاز وزارت امور اقتصادي و دارایی جمهوري اسالنامهضمانتیک تسلیم.2-4-4
؛نامهموافقت) این هانامهضمانت(25ماده ده در به شرح درج ششرکتبه 
شرکت، بدون هیچ گونه هزینه به ي مجازدورهدر طول پروژهساختگاهتأمین و تحویل .2-4-5

؛باشد)پذیرسرمایهدر تعهد ساختگاه(در صورتیکه تأمین نامهموافقتطبق مفاد این 
پروژهي آن با دولت است و براي انجام اي که حق انحصارمواد اولیهتأمین مصالح و .2-4-6

تا پایان شدهریزيبرنامهتجاري برداريبهرهتاریخپیش از ماهقل یک حداضروري است از
مواد ي تأمین مصالح و هانامهموافقتیا با انعقاد پذیرسرمایهبه طور مستقیم توسط ، مجازيهدور

طبق مفاد این هاآنيهکنندمیني تأهاو شرکت یا شرکتشرکتي یاد شده بین اولیه
؛نامهموافقت

انتقالتأسیساتی که براي تحویل و، تعمیر و نگهداريبرداريبهره، تکمیل، ساخت.2-4-7
پذیرسرمایهدر تعهدات پروژهي مورد نیاز مواد اولیهو یا براي تأمین و تحویل پروژهمحصول

طبق مفاد اینو ايسنجیده و حرفهيهارویهمربوط و و مقرراتنقوانیاست، بر اساس 
.نامهموافقت
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مجوزها. 3ماده 

و تولید پروژهبرداريبهرهالزم را براي شروع، ساخت، تکمیل و يمجوزهاباید شرکت. 3-1
دریافت کند.محصول پروژه

است، پذیرسرمایهي بر عهدههادریافت آننامهموافقتکه در این ییمجوزها. به غیر از 3-2
الزم از جمله درخواست براي صدور يمجوزهاموظف است اقدامات الزم در خصوصرکتش

و دیگر اقدامات الزم هااعتبار آندمجوز، پرداخت هزینه، دریافت مجوز و همچنین تمدید یا تجدی
الزم هايمکاتبهمجوزهامرتبط با نهادهاي موظف است با شرکتي خود انجام دهد. را به هزینه

مربوط میسر يمجوزهاطبق ضوابطپروژهرا به هاداده و امکان دسترسی و بازرسی آنرا انجام
سازد.

را در شرکتتا حد ممکن شرکتطبق درخواست پذیرسرمایه،2-4-2. با توجه به مفاد بند 3-3
مجوزهاکمک خواهد کرد ولی در هر صورت مسئولیت دریافت و برقراري اعتبار مجوزهادریافت 
است.شرکتيهبه عهد

ضمن همکاري با یکدیگر تمام دوطرف،نامهموافقتاین تاریخ نفوذاز ماهیکيهبه فاصل. 3-4
، به طور مشترك فهرست دوطرفتالش خود را به کار خواهند برد تا بر اساس اطالعات و دانش 

ن وسیله بدیدوطرفدریافت شود تهیه کنند. دوطرفرا که باید از سوي هر یک از مجوزهاکامل 
8به شرح درج شده در پیوست شروط مقدمکنند که تکمیل چنین فهرستی شامل میتأیید 

تاریخ قطعیت تأمین که مرتبط با شروط مقدمبه مواردي از اي(مجوزها) نیست و هیچ گونه لطمه
سازد.میاست، وارد نمالی

از 2-8ر جدولدریافت شوند به شرح درج شده دشرکتکه باید توسط ییمجوزهافهرست 
تهیه شود پذیرسرمایهکه باید توسط مجوزهااست. فهرست نامهموافقت) اینمجوزها(8پیوست 

موظف است بی درنگشرکتآمده است.نامهموافقت) این مجوزها(8از پیوست 1-8در جدول 
این مدیدتو دریافت برايرا متعارفیا همکاري مورد نیاز و هرگونه اسناد و مدارك، اطالعات 

دهد.قرارپذیرسرمایه، در اختیار هامجوز

تاریخ قطعیتو تاریخ نفوذ. 4ماده 

).تاریخ نفوذآن را امضا کنند، نافذ است (دوطرفاز زمانی که نامهموافقت. این 4-1
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درج شده شروط مقدمکه مشترك تأیید کنند به صورت شرکتو پذیرسرمایهتاریخی که. 4-2
ذینفعطرفو یا از سوي تحقق یافتهوط مقدم بر تحقق تاریخ قطعیت)،(شر7در پیوست 

تاریخ (استیافته قطعیتنامهموافقتاین دوطرفحقوق و تعهدات ،شده استنظرصرف
انجام تعهدات مربوط به خود براي برايتالش خود را بیشتریندوطرفیک از هر. )قطعیت

پنج هستند، در مدتموظفشرکتو پذیرسرمایه. به عمل خواهد آوردقطعیتتاریخرسیدن به 
نامهموافقتتاریخ قطعیتتأیید صورتجلسه ، شروط مقدماسقاطیاتحققاز تاریخ اريکروز ) 5(
.کنندامضا ار
دوطرفمحقق نشود، هر یک از تاریخ قطعیت، تاریخ نفوذاز ماه][. هرگاه پس از 4-3

دیگر تمدید ماه][به مدت حداکثر دیگر، این دوره را طرفه با اعالم مراتب بتواند می
خواهد بود. در صورت عدم موافقت یکی از دوطرفکند. تمدید مازاد بر این مدت منوط به توافق 

در مورد دوطرفیابد بدون این که میخاتمه نامهموافقت، تاریخ قطعیتمجدد اصالح با دوطرف
، حق ادعایی از هر نوع علیه یکدیگر داشته باشند.هنامموافقتعدم قطعیت 

است و از الزم نامهتموافققطعیت تحقق که براي یشرایط، هرگاه 3-4. با وجود مفاد بند 4-4
تواند میپذیرسرمایهمحقق نشود، قصور شرکتاست، به علت اسقاط نشده نیزطرفدوسوي

اگر اجراينامهضمانتمبلغ آن را از میزانبه را ضبط کند و یا شرکتي پیشبردنامهضمانت
قبل پذیرسرمایهچنانچه د.شومیفسخبرداشت نماید. در این صورت قرارداد ،جایگزین شده باشد

هاي منصرف شود، در خصوص پرداخت هزینهپروژهبه دالیلی از اجراي ي احداثدورهاز شروع 
در . دشومیفسخنامهموافقتکند و توافق میبا او شروط مقدمبراي تحقق گذارسرمایهمستقیم 

تحقق دوطرفاز سويمهلت مقرر درتاریخ قطعیتتحقق براي سایر موارد که شرایط الزم 
دیگر طرفبل اقمدر نامهتموافقفسخمسئولیتی بابت دوطرف، هیچ یک از ودیا اسقاط نشبدنیا

ينامهضمانت، نامهتموافقخفسپس از بی درنگموظف است پذیرسرمایهنخواهد داشت و 
در هر صورت پس .آزاد سازد،اشدبشده جایگزینکه را درصورتیراـاجينامهضمانتیا پیشبرد

قرار پذیرسرمایهي صادره ابطال، یا در اختیار مجوزها، تمامی امتیازات و نامهموافقتفسخاز 
گیرد.می



خصوصیـنامه مشارکت عمومی موافقت8

ي مجازدوره. 5ماده 

شود و میشروع تاریخ قطعیتاز این دوره است ماه][نامهوافقتماین ي مجازدوره. 5-1
زودتر خاتمه یابد و نامهموافقتمنقضی خواهد شد مگر آن که تجاريبرداريبهرهدوره در پایان 

یا تمدید گردد.
زیر است:هايشامل دورهي مجازدوره

درقطعیتتاریخکه ازپروژهاختسبراي ه ماه][مجزاي يهدوریک .5-1-1
مگر آن که طبق کندمیخاتمه پیداتجاريبرداريبهرهتاریخشود و در میشروعنامهموافقت

).احداثيهدورتمدید شود و یا پیش از موعد به پایان رسد (نامهموافقتمفاد این 
تجاريبرداريبهرهتاریخ از که پروژهبرداريبهرهبراي هماه][يهیک دور.5-1-2

تمدید شود و یا پیش از موعد به نامهموافقتو این دوره ممکن است طبق مفاد .شودمیشروع 
.)تجاريبرداريبهرهيهدور(. پایان رسد

(انتقال پروژه) این 29يرا بر اساس شرایط مادهپروژه،شرکت، ي مجازدوره. در پایان 5-2
کند.منتقل میپذیرسرمایهبه اينه ادعا و دریافت هزینه، بدون هیچ گونامهموافقت

، طی تجاريبرداريبهرهتاریخ پیش از انقضاي ماه) 30تواند سی (میدوطرف. هر یک از 5-3
طی دوطرفدیگر اعالم نماید. اگر طرفرا به برداريبهرهيهتقاضاي تمدید دوراياطالعیه

هاياصول، ضوابط و هزینهمدت، خواستی در مورد پس از اعالم چنین درماه) 6مدت شش (
با شرایطبرداريبهرهيهبه توافق دوجانبه برسند، در آن صورت دوربرداري ي بهرهتمدید دوره

.تواند ادامه یابدمیجدید 

نامهموافقتاسناد . 6ماده 

شامل اسناد زیر است:نامهموافقت. این 6-1
آن؛هايمراه پیوستبه هنامهموافقتمتن این .6-1-1
.تأمین مالیهاينامهموافقت.6-1-2
اند، مقدم درج شده1-6مدارکی که در بند مدارك پیشگفته،اسناد و در دوگانگی. در صورت 6-2

حاکم هستند.
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نامهموافقتطبق مفاد این ي که و هرگونه سند و مدرك دیگرهاتوافقو ها. تمام اصالحیه6-3
و در د گردیدنتلقی خواهنامهموافقتبه عنوان بخشی از این شوند،مبادله امضا و دوطرفبین 

هاي قبلیها و توافقو اصالحیه1-6بنددر درج شدهتمام اسناد و مدارك موضوع خود نسبت به 
اولویت خواهند داشت.

بر امهنموافقتوجود داشته باشد، دوگانگی آن هايو پیوستنامهموافقت. هرگاه بین مفاد 6-4
باشد، هر پیوست در هامفاد پیوستمیان که دوگانگی دارد. در صورتیویت لهاي آن اوپیوست

.ها اولویت داردموضوع خود بر سایر پیوست

اسناد فنی. 7ماده 

تواند در هر میپذیرسرمایهنگهداري شود و پروژهساختگاهباید در اسناد فنییک نسخه از . 7-1
دسترسی داشته باشد. هابه آنشرکتپس از ارسال اطالعیه به روز) 5(پنجيهمورد به فاصل

ي شدهریزيبرنامهتجاري برداريبهرهتاریخ پیش از ماه) 3(سه موظف استشرکت. 7-2
فنی هايدستورالعمليهالکترونیکی از کتابچيه) نسخ1(یکچاپی و يه) نسخ1(یک، پروژه
ي سازنده، براي اطالع در اختیار را طبق آخرین نسخهوژهپرو نگهداري از برداريبهره

قرار دهد.پذیرسرمایه
،پروژهتجاريبرداريبهرهتاریخ پس از ماه)3سه (موظف است ظرف مدت شرکت. 7-3

نهایی راهنماي هايو نمودارهاي کنترل و حفاظت و نسخهساختچونهاينقشهمیتما
قرار پذیرسرمایهي سازنده در اختیار را طبق آخرین نسخهپروژهو نگهداري مربوط به برداريبهره
دهد.

برداريبهرهآید و در به وجود میاسناد فنیموظف است هرگونه تغییراتی را که در شرکت. 7-4
برساند.پذیرسرمایه، تأثیر گذار است، به اطالع نامهموافقتطبق مفاد این پروژهو نگهداري 

. نمایندگان8ماده 

پذیرسرمایه. نمایندگان 8-1
حقیقی یا حقوقی را با تعیین حدود اختیار به عنوان شخصتواند هر میپذیرسرمایه. 8-1-1

باید پذیرسرمایهمعرفی کند. این نماینده از جانب شرکتبه ي مجازدورهطول در ي خودنماینده
ت، باشد و مراتب انتصاب او حداقل براي تمام مواردي که به او واگذار شده اسکاملاختیارداراي 
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مسئول تمام اقدامات مربوط پذیرسرمایهدر هر صورت برسد.شرکتقبل به اطالع ماهیک 
خواهد بود.

ي خود را تغییر دهد و این تغییر را به تواند نمایندهمیي مجازدورهدر طول پذیرسرمایه. 8-1-2
د.اطالع دهشرکتقبل به روز) 30صورت کتبی سی (

شرکت. نمایندگان 8-2
خود به يهي را به عنوان نمایندشخص، نامهموافقتتاریخ قطعیتاز شرکت. 8-2-1

براي تمام مواردي که به او واگذار کاملکند. این نماینده باید داراي اختیار میمعرفی پذیرسرمایه
ي دورهدر طول شرکتباشد. با این وجود، نامهموافقتارچوب هدر چشرکتشده است، از جانب 

انجام پروژهبرداري هصاحب اختیار و مسئول تمام اقداماتی خواهد بود که براي احداث و بهرمجاز
شود.می

ي خود را تغییر دهد و این تغییر را به نمایندهي مجازدورهتواند در طول میشرکت. 8-2-2
اطالع دهد.پذیرسرمایهقبل به روز) 30صورت کتبی سی (

قرارداد وساختقرارداد براي انجام کارهاي مختلفی از جمله شرکت. پیمانکارانی که 8-2-3
شرکتيهکارها هستند و نماینديهکند، تنها انجام دهندانتخاب مینگهداريبرداري و بهره

نخواهند بود.

. تأییدات و الزامات9ماده 

دهد که:میتضمین رپذیسرمایهکند و به موارد زیر را تأیید میشرکت. 9-1
طبق قوانین و پروژهاست که به صورت انحصاري براي موضوع حقوقیشخصشرکت.9-1-1

ایران به میتأسیس و به ثبت رسیده و مطابق قوانین و مقررات جمهوري اسالمرتبطمقررات 
از تمام اختیاراتمجوزهارسمیت شناخته شده و اجازه فعالیت داشته باشد و پس از دریافت 

.شودمیبرخوردار نامهموافقتو اجراي مفاد این ، مبادلهحقوقی و مجوزهاي الزم براي امضا
الزم را براي امضا، مبادله هاياختیارات قانونی داخلی و درون سازمانی و تواناییشرکت.9-1-2

و امور مربوط به آن داراست.نامهموافقتو اجراي این 
و بر است شرکتآور تعهد قانونی و الزام،و وظایفهامسئولیتاز نظرنامهتموافقاین .9-1-3

.باشدمیطبق مفاد آن قابل اجرا 
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نامه یا سند دیگري که هیچ موافقتمفاد ، نامهموافقتامضا، مبادله و اجراي این با .9-1-4
کرده ایجاد اوهايو یا داراییشرکتآن باشد و از آن جهت تعهداتی برايطرفیک شرکت

گردد.نمیشود و یا باعث تخلف وي از آنهانقض نمی،است
هیچ گونه دعوي یا اختالف حقوقی و یا دادخواست در حال رسیدگی، اقامه یا شرکت.9-1-5

تسلیم شده در هیچ دادگاه، دیوان داوري یا دستگاه اداري ندارد و یا احتمال اقامه یا تسلیم آن 
تأثیر سوء بگذارد.نامهموافقتانجام این در شرکتهايرود که بر مسئولیتمین

میفنی)، تماهاي(محدودیت1شرایط درج شده در پیوست میضمن رعایت تماشرکت.9-1-6
و برداريبهرهاحداث، ایران را نیز در می جاري و مرتبط در جمهوري اسالو مقرراتنقوانی

این 32مطابق مفاد ماده ن و مقرراتقوانیتغییر در نماید و در صورت میرعایت پروژهنگهداري 
کند.میدر این خصوص اقدام (تغییر در قوانین و مقررات)نامهموافقت

دهد که:میتضمین شرکتکند و به موارد زیر را تأیید میپذیرسرمایه. 9-2
را هنامموافقتو اجراي این ، مبادله، اختیار امضان و مقرراتقوانیموجب به پذیرسرمایه.9-2-1

دارد و همچنین توانایی انجام تعهدات خود را داراست.
و است پذیرسرمایهآور تعهد قانونی و الزام،و وظایفهااز نظر مسئولیتنامهموافقتاین .9-2-2

.باشدمیبر طبق مفاد آن قابل اجرا 
دیگري که نامه یا سندهیچ موافقتمفاد ، نامهموافقتامضا، مبادله و اجراي این با .9-2-3

ایجاد اوهايو یا داراییپذیرسرمایهو از آن جهت تعهداتی برايباشدآن طرفیک پذیرسرمایه
گردد.نمیشود و یا باعث تخلف وي از آنها نقض نمی، کرده است

. اصول طراحی و احداث10ماده 

شود:و با رعایت اصول زیر انجاممشخصات فنیباید طبق پروژهطراحی و احداث . 10-1
آغاز کند نامهموافقتتاریخ قطعیترا از پروژهمتعهد است که عملیات اجرایی شرکت.10-1-1
را طوري طراحی، احداث و تکمیل نماید که:پروژهو 

آزمایشی نباشند و طبق اسناد مرجعی نمونهمورد استفاده از تجهیزاتمصالح و .10-1-1-1
مگر در موارد تولید و استفاده داشته باشند؛يهابقسسال) 3سه (که ارائه خواهد شد، حداقل 
؛(مشخصات فنی) درج شده است16خاصی که در پیوست شماره 
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يهداراي کیفیت مناسب براي استفادو دست اول و نو تجهیزاتاز مصالح و .10-1-1-2
توافق و نامهموافقتمگر به نحو دیگري در ،استفاده شودپروژهتأسیسات در ابنیه و مورد نظر 
ده باشد؛تصریح ش

عمل ايسنجیده و حرفههايرویهاز هر نظر بر اساس اصول متقن مهندسی و .10-1-1-3
شود.

را طراحی، پروژهبه نحوي ايسنجیده و حرفههايرویهموظف است، بر اساس شرکت.10-1-2
تاریخ از سال][پروژهيشدهعمر طراحیبرداري و نگهداري کند که حداقل احداث، بهره

باشد.برداري تجاريبهره
16در پیوست پروژهمشخصات فنیرا طبقساختموظف است، طراحی و شرکت.10-1-3

و ضوابط، قوانین و استانداردهاي توافق شده انجام دهد. در نامهموافقت(مشخصات فنی) این 
شناسی، محیطی، زمینزیستتمام اطالعاتشرکتفرض بر این است که ،پروژهطراحی 

ضروري را هاي بررسیدر نظر گرفته و تمام راو مانند آن زلزله نگاري ،جغرافیایی، توپوگرافی
اریخ ـتپیش از را اطالعات و نتایج بدست آمده اي از نسخهموظف است،شرکتداده است. انجام

موظف است پذیرهسرمایدر این مورد، .دهدل ـتحویپذیرسرمایهبراي اطالع بـهقطعیت
قرار دهد.شرکتدر اختیار تاریخ نفوذرا پیش از خوداطالعات 

مورد نیاز اسناد و مداركنیز،آنازو پسقطعیتتاریخپیش از،موظف استشرکت.10-1-4
(مجوزها) و8پیوست(شروط مقدم بر تحقق تاریخ قطعیت) و7در پیوست شرح درج شده بهرا 

قرار پذیرسرمایهدارك تحویلی پس از تاریخ قطعیت) تهیه کند و در اختیار (اسناد و م9پیوست
صورت گرفته است.نامهموافقتمفاد این بر اساس پروژهساختدهد تا نشان دهد طراحی و 

شود. طبق مفاد این بند انجام میپروژهساختدر طراحی و تغییر اساسیهرگونه .10-1-5
پروژهساختدر طراحی و تغییرپیشنهاد خود دردیگر را از فطرموظف است دوطرفیک از هر

درخواست تغییر یا اظهار قابل انجام است. دوطرفبا توافق صرفاً تغییرات اساسی مطلع سازد. 
پاسخ داده دیگر طرفاز سوي روز) 15باید ظرف مدت پانزده (دوطرفهر یک از نظر از جانب 

، طبق مفاد پیوستدوطرفاز سوي پروژهب تأیید طراحی متعاقپروژهساختشود. در هر صورت، 
، آغاز خواهد شد.9-1- 10بند و بر اساس مفاد(شروط مقدم بر تحقق تاریخ قطعیت)، 7
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را در ها، موعدهاي کلیدي و آزمایشهاموظف است گزارش مربوط به فعالیتشرکت.10-1-6
به شرح درج شرکتي ماهانههايعالیتفتهیه و به همراه گزارشپروژهساختطراحی و يهدور

تحویل دهد.پذیرسرمایه)، به مستندسازي(24شده در ماده
برداري و موظف است در تأمین مواد و مصالح، تجهیزات، خدمات ساخت، بهرهشرکت.10-1-7

، را رعایت نماید.3-11مفاد بند پروژهنگهداري مورد نیاز 
شرکتانجام شود، پذیرسرمایهتوسط پروژهاین هرگاه نیاز باشد بخشی از.10-1-8

دهد.انجام میپذیرسرمایهي الزم را در طراحی و احداث آن بخش با هاهمکاري
، پروژهدر مورد طراحیپذیرسرمایهو شرکتدر صورت بروز هرگونه اختالف بین .10-1-9

بیق دهند و توافق نمایند. تطنامهموافقتکنند انتظارات خود را با مفاد این میتالش دوطرف
35نتوانند به توافق برسند، موضوع اختالف براي حل و فصل طبق مفاد ماده دوطرفهرگاه 

در دوطرفگردد. در خالل مدتی که حل اختالف می(حل اختالف) به مرجع حل اختالف ارجاع 
را طبق مفاد پروژهساختطراحی و ،اختیار دارد که با حفظ مسئولیتشرکتحال پیگیري است، 

ادامه دهد.نامهموافقت
پایش هزینه، پیشرفت براي خود يرا به هزینهمشاور فنیتواند یک میپذیرسرمایه.10-1-10

اندازي تعیین و به و راههاعملیات اجرایی و کیفیت مهندسی، طراحی، ساخت، نصب، آزمایش
به معنی دخالت شودانجام میمشاور فنیدر هر صورت، پایشی که از طرف معرفی کند. شرکت

در شرکتشود.انجام میشرکتنبوده و به موازات فعالیتهاي پروژهدر جریان طراحی، اجرا و ... 
را طوري از جمله دفتر مجهز کار مقدمات و امکانات الزم دهد که اطمینان میپروژهارتباط با 

، هرگونه در هر زمانبتواند مجازيهردودر پذیرسرمایهکه مشاور تعیین شده از سوي فراهم آورد 
بدیهی است هزینه این داشته باشد. پروژهو اطالعات ساختگاهدسترسی منطقی و مناسبی را به 

بینی گردد.پیشمدل مالیهاي خدمات باید در ردیف
، راه اندازي هادر عملیات اجرایی، آزمایشپذیرسرمایهيهیا نمایندمشاور فنیحضور .10-1-11

ها، اطالعات و نیز هرگونه بازبینی و یا تأیید اسناد، نقشهپروژهمربوط به هايو دیگر فعالیت
، به پذیرسرمایهاز سوي پروژهدر ارتباط با شرکتطراحی و دیگر اطالعات تحویل شده از سوي 

ع نیست و رافپروژهو یا تأیید ایمنی، قابلیت اطمینان و دوام پذیري پروژهتصدیق يمنزله
نخواهد بود.نامهموافقتدر این شرکتهايمسئولیت
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آالت، وسایل، ابزارآالت، ماشینمیامور حمل، بیمه، انبارداري، گمرك و انتقال تمامی.  تما10-2
يمربوط بر عهدههايو همچنین تمامی هزینهساختگاهقطعات یدکی و مواد و مصالح به 

است.شرکت
وله باید یک نسخه از مدارك زیر را جهت اطالع به پس از حمل هر محمشرکت. 10-3

تحویل دهد:پذیرسرمایه
ا)؛تترکیبی (فیايه(با کشتی، قطار یا حمل هوایی) یا بارنامحمليهبارنام.10-3-1
گواهی مبدأ؛.10-3-2
در پروژهحجم، و محتویات هر محموله و نام اسنادي که وزن خالص و ناخالص، ابعاد، .10-3-3
مشخص باشد؛هاآن
آزمایش شرکت سازنده؛يهگواهینام.10-3-4
حمل.يهبیمه نام.10-3-5

آالت، وسایل، ابزارآالت، قطعات یدکی و موظف است، اطالعات مربوط به حمل ماشینشرکت
24خود به شرح درج شده در مادهيماهانههايمواد و مصالح را در گزارش فعالیت

تسلیم کند.پذیرسرمایه)، به مستندسازي(

پروژهساخت. 11ماده 

، ساختخود مسئولیت طراحی و تدارك تجهیزات، مواد و مصالح و يبه هزینهشرکت. 11-1
است این موظف شرکترا بر عهده خواهد داشت.پروژهنصب، تکمیل، آزمایش و راه اندازي 

آغاز کند.نامهموافقتتاریخ قطعیترا از هافعالیت
ي زیر را نیز بر عهده خواهد داشت:ها، مسئولیت1-11الوه بر مفاد بند عشرکت. 11-2
.نامهموافقتدر این شرکتسازي، مذاکره و انعقاد قراردادهاي مربوط به تعهدات آماده.11-2-1
(شروط 7(زمان بندي موعدهاي کلیدي)، پیوست 5تأمین تمام مدارکی که در پیوست .11-2-2

(اسناد و مدارك تحویلی پس از تاریخ قطعیت) تعیین 9عیت) و پیوست مقدم بر تحقق تاریخ قط
در موارد پذیرسرمایهو کسب تأیید پذیرسرمایهدر موعد مقرر به هااست و تسلیم آنشده 

.1-7و 1-9مشخص شده در جداول پیوست 
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.شرکتانتصاب، سازماندهی و راهبري پرسنل و افراد و کارکنان .11-2-3
.پروژهریت و نظارت بر مدی.11-2-4
درج مشخصات فنیو طبق پروژهموقع ه تکمیل بانجام هر عمل دیگري که براي .11-2-5

ايسنجیده و حرفههايرویهو بر اساس نامهموافقت(مشخصات فنی)، این 16شده در پیوست 
الزم است.

5را در موعدهاي کلیدي مشخص شده در پیوست پروژهموظف است شرکت.11-2-6
بندي موعدهاي کلیدي)، تکمیل کند.(زمان

موظف است به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي، تجاري، شرکت. 11-3
برداري و نگهداري مورد نیاز ، مواد و مصالح، تجهیزات، خدمات ساخت، بهرهپروژهمالی و فنی 

نیز نامهموافقتست و با مفاد این ایران موجود است و یا قابل اجرامیکه در جمهوري اسالپروژه
مطابقت دارد را تا حد امکان از بازار داخلی تأمین کند.

یا پیمانکاران وي باشد، شرکتکند هرگاه به هر دلیلی که منتسب به تأیید میشرکت. 11-4
تعیین دوطرفیا هر تاریخی که طبق توافق شدهریزيبرنامهبرداري تجاري تاریخ بهرهدر پروژه

تأخیر خسارت مقطوعباید شرکتشود و متضرر میپذیرسرمایهبرداري نرسد، ده است، به بهرهش
پذیرسرمایه(خسارت مقطوع)، به 11را به عنوان تنها غرامت ناشی از تأخیر، طبق پیوست 

پرداخت کند.
خصات مشي خود و بر اساس موارد زیر را با هزینهساختمسئولیت طراحی و پذیرسرمایه.11-5

پذیرد:میپروژهفنی
اند.(زمان بندي موعدهاي کلیدي)، مشخص شده5که در پیوست پروژهی از هایبخش.11-5-1
محصول که براي تحویل و انتقال پروژهتأسیسات و مستحدثات تکمیلی و مربوط به .11-5-2

اي کلیدي)، (زمان بندي موعده5ضروریست و در پیوست پذیرسرمایهبه شرکتاز سوي پروژه
مشخص شده اند.

در نامهتموافقطبق مفاد اینپروژهي مورد نیاز مواد اولیهتأسیساتی که براي تحویل .11-5-3
است.پذیرسرمایهتعهدات 
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پذیرسرمایهبه دلیل تأخیر پروژهشدهریزيبرنامهتجاري برداريبهرهتاریخ. در صورتی که 11-6
به تعویق پروژهدر تکمیل شرکت، و یا تأخیر 5-11طبق بند در تکمیل کارهاي مورد تعهد خود

اصالح دوطرفبندي موعدهاي کلیدي)، با توافق (زمان5افتد، در آن صورت مفاد پیوست 
عمل خواهد شد.نامهموافقتگردد. در مورد اثرات تأخیر و مسبب آن طبق مفاد می
به شرح راپروژهزیر نتواند به دالیلکتشراز نظر فیزیکی تکمیل گردد ولیپروژه. هرگاه 11-7

تاریخدرهاي احتمالی آن، (زمان بندي موعدهاي کلیدي)، یا اصالحیه5درج شده در پیوست 
برساند:برداري به بهرهشدهریزيبرنامهبرداري تجاري بهره
خیر در و یا تأنامهموافقتدر انجام تعهدات خود طبق مفاد این پذیرسرمایهتأخیر .11-7-1

؛5-11ي مورد تعهد خود به شرح درج شده در بند هاتکمیل بخش
؛سیاسیيهقهریيهحادث.11-7-2
، تأثیر نامهموافقتدر این پذیرسرمایهاي که تنها بر اجراي تعهدات قهریهيهحادث.11-7-3

بگذارد.
رض تولید حداکثر را با فبهاي ظرفیتموظف است، پرداخت مربوط به پذیرسرمایهدر آن صورت 

محقق برداري تجاريتاریخ بهرهاست، شروع کند و تا زمانی که شرکتمحصول که در تعهد 
محصول پروژه، ظرفیت تولید برداري تجاريتاریخ بهرهشود ادامه دهد. هرگاه پس از تحقق می

ت اضافی عالوه بر بازگرداندن مبالغ پرداخشرکتباشد، شرکتکمتر از میزان تعهد شده از سوي 
کاهش در تولید خسارت مقطوعدریافت داشته، باید )7-11(این بند يهظرفیت که به واسط

بپردازد.پذیرسرمایه(خسارت مقطوع)، به 11مورد تعهد خود را نیز طبق پیوست محصول پروژه

پروژهو تأمین مالی کليههزین. 12ماده 

در داخل یا خارج از جمهوري اسالمی پروژهي اجراي هاشامل تمامی هزینهکليههزین. 12-1
شامل کليههزینشود. میي مجازدورهتا پایان تاریخ نفوذایران به ریال یا ارز خارجی پس از 

، ساخت، نصب، ساختگاهي تأمین مالی، طراحی، مهندسی، تأمین کاال، حمل و نقل به هاهزینه
داري، مدیریت پروژه، مالیات، بیمه و دیگر برداري و نگهآزمایش، راه اندازي، تعمیرات، بهره

گردد.میمتحمل شرکت، نامهموافقتی است که طبق مفاد این هایهزینه
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ارزي، اعم از آورده و تسهیالت مالی ریالی یاپروژهکليهزینهمسئولیت تأمین مالی .12-2
و بهاي ظرفیتاست و هزینه و ریسک آن نیز بدون ایجاد تغییري در شرکتيهتنها به عهد
نامهموافقتتحمل خواهد شد، مگر در مواردي که به روشنی در شرکتتنها از سوي بهاي تولید

بینی شده باشد.به نحو دیگري پیش
منعقد شرکتاز سوي پروژهکليههزینهاي تأمین مالینامهت موافقمیتماکه. تاریخی12-3

اولین برداشت از رسد و شرایط الزم براي بتأمین کنندگان مالیو شرکتي به امضاو شود
پروژهقطعیت تأمین مالیتاریخگردد، فراهم هاي تأمین مالینامهموافقتبر طبق مربوطهايوام

فراتر رود.پروژهتاریخ قطعیتشود که نباید از مینامیده 
مالی، باید به تسهیالت يهارائه دهندهايبا طرفشرکتهاي تأمین مالینامهموافقت. 12-4

تطبیق داشته باشند و ناقض حقوق و منافع نامهموافقتنحوي منعقد گردند که با مفاد این 
هاي تأمین نامهموافقتبینی شده در نباشند. هرگونه شرایط پیشنامهموافقتدر این پذیرسرمایه

.مغایرت داشته باشد، باطل و بدون اثر استنامهموافقتکه با مفاد این مالی
][نباید کمتر از پروژهکليههزینبه شرکتسهامدارانيه. نسبت سرمایه آورد12-5

ه سرمای، میزانمجازيهدورطـولکند که در طوري عمل موظف استشرکتدرصد باشد و 
ل ـدرصد ک][از شده است، هموارهگذاريسرمایهپروژهآن که درسهامداران يهآورد

.کمتر نباشدشده است هزینه روژهـپاریخ در ـان تـه در همـلغی کمب
به ،درصد مالکیتدرجا ـبرکتـشيهرست سهامداران اولیـفهموظف است، رکتـش. 12-6

از هر یک از ايشرکت)، به همراه تعهدنامهيه(سهامداران اولی13شرح تعیین شده در پیوست 
تمام شرکتي کند که طبق آن، هیچ یک از سهامداران اولیهتسلیم پذیرسرمایهسهامداران را به 

در مواردمنتقل نکنند مگربرداري تجاريتاریخ بهرهاز قبلرا شرکتاز سهام خود در یا بخشی
:زیر
؛و به دستور دادگاه و محاکم قضایی باشدن و مقرراتقوانیانتقالی که طبق .12-6-1
باشد.پذیرسرمایهقبلی کتبی هرگونه انتقالی که با رضایت.12-6-2
در مورد شرح الزم ، باید رکتـشسهام هايبرگهام ـدر تمو شرکتيهاساسنام. در 12-7

نبایداطالع حاصل کنند وآن خریداران آتی از تادشودادهشرکتهاي انتقال سهامحدودیتم
.ددگرثبت یا تنفیذ 6-12بندهیچ گونه انتقال سهام غیر منطبق با مفاد 
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صد سهام دریا تغییر شرکتيهآوردهاهش در مقدار سرمایـکتصمیم بههرگونه. 12-8
حق خواهد پذیرسرمایهداده شود.گزارشپذیرسرمایهبه باید در اولین فرصت،شرکتسهامداران 

رگونه اظهارنظر یا ـ، هپیشگفتهطالعات اپس از دریافت روز) 21بیست و یک (تاداشت 
را در پذیرسرمایهموظف است موارد مغایر با نظر شرکتو اعالم کندشرکته ـرا بیاعتراض

.برطرف کندنامهموافقتارچوب این هچ

. تأمین مالی اضافی13ماده 

اعم از قهریهيهحادثناشی از کليهزینهموظف است هرگونه افزایش در شرکت.  13-1
دهد را به طور جامع به میرخ ي مجازرهدوکه در طول وضعیت اضطراريو یا طبیعی و سیاسی 

و از منابع مالی زیر تأمین گردد:شرکتباید از سوي هاگزارش دهد. این گونه هزینهپذیرسرمایه
؛پروژههايهرگونه غرامت دریافتی از بیمه نامه.13-1-1
فراهم شود.شرکتهرگونه تأمین مالی اضافی که باید از سوي .13-1-2
ایجاد شود و بر تعهدات ي طبیعیحادثه قهریهيدر نتیجهاي کهافزایش هزینههرگونه. 13-2

در گردد. در این صورت، جبران میهاغرامت دریافتی از بیمه نامهمؤثر باشد، از محلشرکت
چنانچه غرامت دریافتی جبران .شودتغییري داده نمیشرکتبه بهاي ظرفیتي هاپرداخت

.باشدمیشرکتأمین مالی اضافی بر عهده ها را ننماید، تهزینه
ي عوامل زیر ایجاد شود:اي که در نتیجه. هرگونه افزایش هزینه13-3
.سیاسیيهقهریيهحادث.13-3-1
مؤثر باشد. پذیرسرمایهکه بر تعهدات طبیعیيهقهریيهحادث.13-3-2
اشد.مؤثر بشرکتهاي که بر هزینهوضعیت اضطرارياعالم .13-3-3

به نحويشرکترا به نامهموافقتاین ي خود درهاپرداختباید پذیرسرمایهدر این شرایط، 
جبران کند. ،2-1-13ندبتواند مبلغ الزم را طبق بشرکتتاکنداصالح

را تنها در صورت تحقق هر 3-13مربوط به بندخود هايادعاي افزایش هزینهشرکت.13-4
کند:د، مطرح میام که زودتر محقق شوط زیر، هر کدیک از شرو

ریال/یورو بیشتر شود.][از معادل ادعاهاجمع تمام .13-4-1
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هربرداري تجاريبهرهيدورهیک بار و در ماه][هر ي احداثدورهدر .13-4-2
یک بار.ماه][

.بعدي نیز رعایت خواهد شدهمین قاعده در مورد ادعاهاي مشابه 
قصور شرکتناشی از اهمال کاري یا پروژهکليهزینه. تأمین مالی هرگونه افزایش در 13-5

گیرد و تغییري در صورت نمیشرکتاست و بابت آن هیچ گونه پرداختی به شرکتيهبرعهد
شود.داده نمیبهاي ظرفیت

. واگذاري و جایگزینی14ماده 

منافع و ،، تمام یا قسمتی از حقوقپذیرسرمایهبیبدون موافقت کتد تواننمیشرکت. 14-1
مجدد مالی یا تأمین تأمین مالیکند به جز در موارد مربوط بهواگذار به دیگري خود را تعهدات

تواند: میکه پروژه
نامهموافقت، طبق مفاد و شرایط این پروژهتمام یا بخشی از حقوق و منافع خود را در .14-1-1
گذار اتواند ومیرا نشرکتتعهدات واگذار نماید ولی در هر صورت پروژهتأمین کنندگان مالیبه 
.کند
تأمین تسهیالت دریافتی به يهرا به عنوان وثیقشرکتمشهود و نامشهود هايدارایی.14-1-2

واگذار کند.کنندگان مالی
شرکتدیگري به صراحت بیان شده باشد، به نحونامهموافقت. جز در مواردي که در این 14-2

به دیگري انتقال دهد یا واگذار نماید. نامهموافقتنباید هیچ یک از تعهدات خود را در این 
به ي تأمین مالیهانامهموافقتتواند در اجراي میشرکتکنند که بدین وسیله توافق میدوطرف

ي تأمین مالیهانامهموافقتدر شرکتکه اجازه دهد تا در شرایط خاصی تأمین کنندگان مالی
را تحت کنترل خود درآورند و آن را با یک شرکتتأمین کنندگان مالیآشکار نماید، قصور

خواهد رسید، جایگزین نمایند پذیرسرمایهالحیت هم طراز دیگر که به تأیید شرکت داراي ص
که باعث ايبی درنگ، رخداد واقعهموظفندتأمین کنندگان مالی). در این صورت، نهاد جایگزین(

ایجاد حق جایگزینی شده است و تمایلشان نسبت به استفاده از این حق به همراه چگونگی 
در صورت پذیرسرمایهاعالم نمایند. جایگزینیيهاطالعیطی پذیرسرمایهاجراي این حق را به 

مخالفت نخواهد نهاد جایگزینبراي تأییدتأمین کنندگان مالیتحقق شرایط زیر، با پیشنهاد 
کرد:
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پرداخت شده باشد.نامهموافقتدر اینپذیرسرمایهبه شرکتهايبدهیمیتما.14-2-1
پیشنهاد شده، توان اجرایی الزم را داشته باشد. بدین منظور اگر نهاد جایگزین.14-2-2

باشد و یا پروژهکار مجرب باید یا یک پیماننهاد جایگزینرخ دهد، احداثيهدورجایگزینی در 
استفاده خواهد کرد و پذیرسرمایهتعهد کند که از خدمات یک پیمانکار مجرب مورد تأیید 

پذیرسرمایهبا تأیید پروژهبردار مجرببهره، از یک برداريبهرههمچنین تعهد نماید در زمان 
باید یا یک نهاد جایگزینرخ دهد، تجاريبرداريبهرهيهدوراستفاده کند. اگر جایگزینی در 

مورد تأیید بردار مجرببهرهد و یا تعهد کند که از خدمات یک باشپروژهبردار مجرببهره
استفاده خواهد کرد.پذیرسرمایه

، تمامی وظایف، پذیرسرمایهروشن و در راستاي منافع به صورت کتبی ونهاد جایگزین.14-2-3
ي هااز جمله مسئولیتپذیرسرمایهبه شرکتادي ي قراردهاتأییدات، تعهدات و تضمین

را به عهده گیرد.پروژهو نگهداري برداريبهره
و یا طبق حکم قطعی تأمین کنندگان مالیو شرکتبین میي تنظینامهموافقتطبق.14-2-4

فراهم شود نهاد جایگزینشرایط براي شروع به کار میصادره از مرجع ذیصالح حل اختالف، تما
ساقط گردد و مانعی براي استیفاي حقوق یاد شده از سوي نامهموافقتنسبت به شرکتحقوق و

وجود نداشته باشد.نهاد جایگزین
مدارك و اسنادي نشان دهند يه، با ارائجایگزینیيهاطالعیباید همراه با تأمین کنندگان مالی

) 21نیز باید بیست و یک (پذیریهسرما، رعایت شده است و 2-14که در جایگزینی، الزامات بند 
کند. اعالم نهاد جایگزین، نظر خود را در مورد جایگزینیيهاطالعیپس از دریافت روز کاري

پس از مدت پیشگفته به معناي تأیید جایگزینی است.پذیرسرمایهعدم اظهار نظر 
و یا تطویل زمان نامهموافقت، حق تغییري در شرایط این 2-14جایگزینی طبق بند گونه هر

کند، مگر آن که به طور مشخص با میرا ایجاد ننهاد جایگزینیا شرکتانجام تعهدات 
توافق شود.پذیرسرمایه

، حقوق، منافع و تعهدات خود را که در شرکتتواند بدون موافقت کتبی نمیپذیرسرمایه. 14-3
ن و مقرراتقوانیآن که به سبب آمده است، به شخص دیگري واگذار کند، مگر نامهموافقتاین 

به دیگري از جمله انتقال پذیرسرمایهالزامی باشد. در صورت هرگونه واگذاري و یا انتقال تعهدات 
را خاتمه نامهموافقت، این 2-4-27تواند طبق بند میشرکت، ن و مقرراتقوانیبه موجب میالزا

:ظرف مدت شصت روزدهد مگر این که انتقال گیرنده
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اولیه را در پذیرسرمایهمجوز و توانایی انجام تمامی شرایط، تعهدات و وظایف .14-3-1
اعالم نماید،نامهموافقت

،را بپذیردنامهموافقتاولیه در این پذیرسرمایهي هابه صورت کتبی تمام مسئولیت.14-3-2
اولیه پذیررمایهسطبق روش تعهد شده از سوي شرکتانجام تمام تعهدات پرداختی به .14-3-3

)، متعهد شود.هانامهضمانت(25يهمربوط را طبق مفاد مادهايبرقراري تضمینو

پروژه. نیازهاي 15ماده 

تجاريبرداريبهرهيهدورو احداثيدورهدر پروژهنیازهاي و پرداخت هزینه مسئولیت تأمین 
مسئولیت تأمین آن به نیازهاي خاصی کهاست.شرکتيه، به عهداز قبیل موارد زیر

مشخص شده است.20است، در پیوست پذیرسرمایه
ي متولی تأمین آب، نسبت به تأمین آب مورد نیاز در هامکلف است از سازمانشرکت. 15-1

خود اقدام کند. هرگاه ضروري باشد، يهبه هزینبرداري تجاريبهرهيهدورو در احداثيدوره
قدام به حفر چاه یا برداشت از رودخانه یا دریا نماید، تحصیل مجوزهاي براي تأمین آب مورد نیاز ا

شرکتيهو نگهداري از تمام تأسیسات مربوط، با مسئولیت و هزینبرداريبهرهالزم و احداث و 
خواهد بود.

ي متولی تأمین برق، نسبت به تأمین برق مورد نیاز در هامکلف است از سازمانشرکت. 15-2
تواند در میشرکتخود اقدام کند. يهبه هزینبرداري تجاريبهرهيهدورو در ثاحدايدوره

، براي تأمین برق مورد نیاز، از ژنراتور اختصاصی نیز استفاده کند. در هر پروژهصورت اقتضاي 
و نگهداري از تمام تأسیسات مربوط، با برداريبهرهو ساختصورت، تحصیل مجوزهاي الزم و 

خواهد بود.شرکتيهینمسئولیت و هز
از سويبرداريبهرهاندازي و راهاحداث، يهدر دورپروژهنرژي مورد نیاز . در صورتی که ا15-3

مورد توافق در يهانرژي مصرفی را بر اساس تعرفيهباید هزینشرکتشود،تأمین پذیرسرمایه
بپردازد.مدل مالی 

سازمان حفاظت محیط زیست بق مقرراتفاضالب و پسماندها طيهمسئولیت تخلی. 15-4
خواهد بود.شرکتيهبر عهدربط و سایر مؤسسات ذيایران میجمهوري اسال
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مورد نیازهايانرژيیا خریدالزم براي تداركيهامجوزهرگونه تحصیلدر پذیرسرمایه. 15-5
صدور و رايالزم بيه. هرگونه هزینکردخواهد مساعدت را شرکت، مجازيهدوردر پروژه
خواهد بود.شرکتيهبر عهدهانهاي استفاده از آهزینههمچنینو هامجوزاین گونه تمدید

مواد اولیه. 16ماده 

(مواد اولیه) 4است مگر در مواردي که در پیوست شرکتبر عهده پروژهي مواد اولیهتأمین 
شته شده است.گذاپذیرسرمایهبر عهده مواد اولیهتأمین تمام یا بخشی از 

تا پایان شود و میشروع تجاريبرداريبهرهتاریخ پیش از ماه) 1یک (ازکه اي. در دوره16-1
که در را پروژهي مورد نیاز مواد اولیهمقادیر،موظف استپذیرسرمایهادامه دارد،مجازيهدور

يمواد اولیهکند. کیفیت تداركنامهموافقتاساس مفاد این خود و بريهبه هزینتعهد وي است، 
) مواد اولیه(4پیوست در شده درج يمواد اولیهمشخصاتباید باپذیرسرمایهاز سويتحویلی 

مطابقت داشته باشد.
تأمین به یکی از دو روش زیر است،پذیرسرمایهکه در تعهدپروژهي مورد نیاز مواد اولیه. 16-2
:شودمی
و شرکتبین مواد اولیهي تأمین هانامهموافقتبا انعقاد رپذیسرمایهبا مساعدت .16-2-1

.نامهموافقتطبق مفاد این مجازيهدورتا پایان مواد اولیهيهکنندتأمینهايشرکت/شرکت
.پذیرسرمایه، به طور مستقیم توسط مواد اولیهتأمین .16-2-2
و پروژهيهشدبینی پیشاندازيآزمایش و راهتاریخ انجام پیش از ماه)6شش (حداقل . 16-3

موظف خواهد بود ضمن مشورت با شرکت، سالهر مهرو اول فروردینتا اولپس از آن 
پذیرسرمایهکه در تعهد مواد اولیهتحویل زمانی، جدولنامهموافقتو طبق مفاد این پذیرسرمایه
مچنین مقدار مورد نیاز برايو هپروژهدر ه براي مصرفبینی شدتهیه کند و مقادیر پیشرا است 
در پذیرسرمایهو شرکتتعیین کند.بعدييههما) 6(ششيهدر طی دوررااحتیاطیيهذخیر
به مواد اولیهبه منظور اطمینان از این که همواره مواد اولیهتغییر و اصالح جدول تحویل يهزمین

ند نمود.موجود باشد، با یکدیگر همکاري خواهپروژهمقدار کافی در 
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نامهموافقتبه منظور عملیاتی کردن توافقات اولیه، طبق مفاد این شرکتو پذیرسرمایه. 16-4
موارد زیر توافق جزییات در خصوص تجاريبرداريبهرهتاریخ پیش از ماه)6شش (حداکثر

کنند:می
سیستم اندازه گیري تحویل مواد اولیه؛.16-4-1
؛مواد اولیهو تأمین توقف تداركيهبرنام.16-4-2
؛مواد اولیهاحتیاطیيهاستفاده از ذخیريهنحو.16-4-3
؛مواد اولیهتحویل يهنقط.16-4-4
يهو ذخیرمواد اولیهو مقدارکیفیتچگونگی نظارت بر تحویل و اندازه گیري .16-4-5

احتیاطی آن؛
؛مواد اولیهري ، اندازه گیري، تحویل و نگهدامشخصات تأسیسات انتقال.16-4-6
مراحل تدارك، تأمین، ایمنی و میدر تمادوطرفهر یک از هايتعیین مسئولیت.16-4-7

؛مواد اولیهمصرف 
مواد مراحل تدارك، تأمین، ایمنی و مصرف میدر تمادوطرفهر یک از قصورموارد .16-4-8

جبران آن.يهو تعیین خسارت مربوط و نحواولیه

ه اندازي. آزمایش و را17ماده 

رعایت کند، هاباید براي آزمایششرکت. برنامه، روش کار، استانداردها و تنظیماتی که 17-1
پروژه و هاي(آزمایش6و بر اساس مفاد درج شده در پیوست دوطرفي مشترك هاطی جلسه

)، توافق خواهد شد.هاروش انجام آن
یا زودتر به اطالع روز) 60شصت (را حداقلساختگاهزمان آغاز هر آزمایش در شرکت. 17-2

خواهند داشت.حضوروي در هنگام آزمایش مشاور فنییا پذیرسرمایهرساند. میپذیرسرمایه
کنند که را تهیه میپروژهها و نقایص ، فهرست کاستیمشاور فنیو شرکتبه اتفاق پذیرسرمایه

ي این شود. تهیهدرج میروژهپاحداث هايو کاستیمشخصات فنیدر آن تمام انحرافات از 
به تأخیر بیفتد.ریزي شدهبرداري تجاري برنامهتاریخ بهرهفهرست نباید تا شروع 
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توافق پذیرسرمایهرا طی مدتی که با پروژههاي احداث و نقایص فنی باید تمام کاستیشرکت
یصی که منجر ها و نقادر برطرف کردن کاستیشرکتنماید برطرف کند. در صورت کوتاهی می

حق دارد تا معادل پذیرسرمایهشود، در طی مدت توافق شده، برداري از پروژه نمیبه عدم بهره
کسر شرکتبه هاپرداختاز مشاور فنیي ها و نقایص را طبق محاسبهي رفع این کاستیهزینه

ق مطابمحصول پروژهدر تولید قصور شرکتکند. بدیهی است در مورد خسارات ناشی از 
عمل خواهد شد.(خسارت مقطوع) 11، بر اساس پیوست شماره مشخصات فنی

دوطرفپس از طی مراحل زیر از سوي برداري تجاريتاریخ بهره. گواهی تأیید تحقق 17-3
شود:امضاء و صادر می

6پیوست 1هاي قبولی درج شده در بند انجام و تکمیل موفقیت آمیز آزمایش.17-3-1
ها)،ژه و روش انجام آنهاي پرو(آزمایش

،ساختپیمانکار و شرکتاز سويپروژهبراي امضاي گواهی تحویل موقت.17-3-2
تجاري برداريبهرهبراي پروژهکه و نگهداريبرداريبهرهپیمانکار و شرکتتأیید .17-3-3

آماده شده است.
رداري و امضاي آن توسط بروز تأیید گواهی تحقق تاریخ بهرهفرداي برداري تجاريتاریخ بهره

یابد.تحقق میدوطرف
محصول بل خرید یا فروش اقمهیچ تعهدي در دوطرف، تجاريبرداريبهرهتاریخ از . پیش17-4

تجاري برداريبهرهتاریخ را پیش از پروژهموفق شود شرکتندارند اما در صورتی که پروژه
را حداقل دوپروژهزودتر یلممراتب تکتاستکمیل کند، ملزم نامهموافقتدر شدهریزيبرنامه

هايبخشهرگاهو اطالع دهدپذیرسرمایهبه صورت کتبی بهپیش از تاریخ مورد نظرماه) 2(
دیگر تعهدات و شود تکمیل ، 5-11به شرح درج شده در بند پذیرسرمایهتعهد شده از سوي 

پذیرسرمایهنیاز داشته باشد، پروژهمحصولبه پذیرسرمایهقابل انجام باشد و نیز پذیرسرمایه
ریزيبرنامهتجاري برداريبهرهتاریخ پیش از محصول پروژهرا نسبت به دریافت شرکتتواندمی

تجاري برداريبهرهتاریخ تا محصول پروژهيهدر این صورت، نرخ تعرف. مطلع نمایدشده
شد.توافق خواهددوطرف، بین نامهموافقتدر شدهریزيبرنامه
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برداريبهرههماهنگی يهکمیت. 18ماده 

باید دوطرف، شدهریزيبرنامهتجاري برداريبهرهتاریخ پیش از ماه) 12. حداقل دوازده (18-1
ي دوره، که تا پایان ) عضو را تشکیل دهند6مرکب از شش (برداريبهرههماهنگی يهکمیت
) عضو به 3ه (ـس،موظف استدوطرف. هر یک از به فعالیت خود ادامه خواهد دادمجاز

دوطرفهر یک از د.نمایتعیین و منصوب برداريبهرههماهنگیيهکمیتنمایندگی از خود در 
را با ارسال برداريبهرههماهنگیيهکمیتدر خوديهاعضاي معرفی و منصوب شدتواند می

را هر یک از برداريبهرههماهنگی يهکمیت. ریاست کندتعویضدیگر طرفاي به اطالعیه
هاولین دوردر یک بار به عهده خواهد داشت. ماه) 6به صورت چرخشی هر شش (دوطرف

ي این کمیته با رأي اکثریت اعضا تصویب ها. تصمیماستپذیرسرمایهيهریاست کمیته با نمایند
روژه نباشد ، اگر متناقض با محدودیت فنی پشرکتبر اساس نظر شود و در صورت تساوي آرا، می

(حل اختالف)، 35شود، تا زمانی که طبق ماده منطبق باشد، عمل مینامهموافقتو با مفاد 
.حل و فصل گردددوطرفاختالف بین 

يهکمیتگردد ومیمستقر پروژهساختگاهدر برداريبهرههماهنگی يهکمیتيهدبیرخان
هاي فعالیتمیکند که تمامیمیته منصوب ، فرد مناسبی را به عنوان دبیر کبرداريبهرههماهنگی 

زیر نظر وي انجام شود.برداريبهرههماهنگی يهکمیتيهدبیرخان
که طبق بند برداريبهرههايروشمسئول نهایی کردن برداريبهرههماهنگی يهکمیت. 81-2

یید تأتحویل گردیده است و برداريبهرههماهنگی يهکمیتتهیه و به شرکت، توسط 19-2
(آزمایش و راه اندازي)، است. 17بر طبق مفاد مادهپروژهاندازي راهآزمایش و هايروش
وظایف زیر را نیز به عهده دارد:برداريبهرههماهنگی يهکمیت
و نگهداري برداريبهرهمربوط به راه اندازي، هايبراي برنامهدوطرفهماهنگی بین .18-2-1

؛پروژه
براي تنظیم ساز وکارها و اقدامات الزم که باید بعد از زمان وقوع یک بحث و بررسی.18-2-2

به عمل دوطرفکه از سوي محصول پروژهتولید ظرفیتدریا کاهشتوقفیاقهریهيهحادث
؛پس از رویدادهاي یاد شدهپروژهوضعیت يهاعاديهآید و تنظیم نحومی
وضعیت اقدامات الزم که باید بعد از بحث و بررسی براي تنظیم ساز وکارها و.18-2-3

وضعیت پس از پروژهوضعیت يهاعاديهبه عمل آید و تنظیم نحودوطرفاز سوي اضطراري
؛اضطراري
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؛شدهریزي توقف برنامههماهنگی در موارد .18-2-4
؛پذیرسرمایهبا تأیید پروژههاي حفاظتیبرنامهبینی و به روز کردن باز. 18-2-5
یا پیمانکاران هر یک از دوطرفیا برپروژهمؤثر برمسایل ایمنیبررسی و بازنگري .18-2-6

؛دوطرف
.کننددرمورد آن توافق دوطرفهر موضوع دیگري که .18-2-7
کهکنندمیرا موظف برداريبهرههماهنگی يهکمیتنمایندگان خود در دوطرف. 18-3

رد بررسی قرار دهند و به طور معقول سعی در را با حسن نیت موهمطرح شده در کمیتموضوعات
ه داشته باشند و مصوبات آن را رعایت کنند.تحقق تصمیمات کمیت

هاي الزم وتالشدر موارد و موضوعات مربوط بر حسب مورد،برداريبهرههماهنگی يهکمیت
تالف)، به (حل اخ35طبق مفاد ماده دوطرفبین حل اختالفات تفاهم و را در جهت متعارف خود

عمل خواهد آورد.
و یا حق توافق در موضوعاتی را که براي هیچ اختیار برداريبهرههماهنگی يهکمیت. 18-4

نامهموافقتاین در هاو تغییري در تعهدات و حقوق آناصالح بار مالی داشته باشد و یا دوطرف
ایجاد کند را ندارد.

برداري و نگهداري. بهره19ماده 

برداري، نگهداري و تعمیراتاندازي، مدیریت، بهرهخود مسئولیت راهيبه هزینهتشرک. 19-1
کند طوري عمل میبردار مجرببهرهبر عهده دارد و به عنوان یک ي مجازدورهرا تا پایان پروژه
نامهموافقتمفاد این و شخصات فنیمبرداري طبق در وضعیت سالم و مناسب بهرهپروژهکه 

تولید نماید و مطمئن و پایدار متداول، روشی بی خطر، ارا بمحصول پروژهو بتواند گیردقرار 
هاي زیر را نیز بر عهده ها، مسئولیتسایر مسئولیتعالوه برشرکت.دهدپذیرسرمایهتحویل 

دارد:
و تمام برداري و نگهداريقرارداد بهرهسازي، مذاکره، امضا و اجراي آماده.19-1-1

بیند؛ها و قراردادهایی که براي انجام تعهدات خود الزم میهنامموافقت
روز)60قل شصت (، حدابرداري و نگهداريپیمانکار بهرهکه حصول اطمینان از این.19-1-2

به طور کامل تجهیز شده است؛، ریزي شدهتجاري برنامهبرداري تاریخ بهرهپیش از
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پروژهبرداري مطمئن از براي بهرهنیاز مورد تعویض تجهیزات و قطعات یدکیو خرید.19-1-3
برداري و پیمانکار بهرهو یا حصول اطمینان از انعقاد قرارداد از سوي نامهموافقتطبق این 

براي انجام این تعهدات؛نگهداري
انعقاد مورد نیاز و یا حصول اطمینان از تامواد و مصالح، مواد مصرفی و خدمتأمین .19-1-4

؛برداري و نگهداريپیمانکار بهرهتأمین این اقالم از سوي الزم براي هايقرارداد
ي و ربرداارت بر بهرهـریت و نظـمدیانتصاب، سازماندهی و راهبري کارکنان براي .19-1-5

؛پروژهنگهداري
؛پروژههاي منظم بازرسی، نگهداري و تعمیرات اساسی تدوین، تنظیم و برقراري رویه.19-1-6
مفاد طبقپروژهبرداري و نگهداري براي بهرهبه طور متعارفی کهنجام دیگر اقداماتا.19-1-7

.ضروري استايهاي سنجیده و حرفهرویهبر اسـاس وبرداري)،هاي بهره(روش3پیوست 
تجاري برداري تاریخ بهرهپیش از ماه) 9حداقل نه (برداريبهرههايروشنویس . پیش19-2

تهیه و شرکت، توسط 3مندرج در پیوست شماره پذیرسرمایهبا رعایت الزامات ریزي شدهبرنامه
برداريبهرههايروشگردد.تحویل میبرداريي هماهنگی بهرهکمیتهبراي بررسی و تأیید به 

تعیین و ) 3(پیوست شماره نامهموافقتبینی شده در به شرح پیشپروژهاساس طراحی باید بر
برداري مطابقت و سازگاري داشته باشد و در آن به تمام فصلهاي بهرهرامتربا پاوتدوین شود

از جمله (اما نه محدود به) روش برقراري شرکتو پذیرسرمایههاي کارکردي بین مشترك
توقف هاي و زمانمحصول پروژهتولید ریزيبرنامهروزانه، فهرست کارکنان کلیدي،هايارتباط
و گزارش مقدار تولیدظرفیت ومقدارگزارشي نحوه، آنقف اضطراريتوو ریزي شدهبرنامه
18ي تشکیل شده طبق مادهبرداريي هماهنگی بهرهکمیته.وداشاره شپروژهبرداري بهره

نویس تهیه شده را پیشماه) 2)، موظف است، ظرف مدت دو (برداريي هماهنگی بهرهکمیته(
بازنگري و نهایی کند.

و برداري)،(الزامات بهره3هایی بین مفاد پیوست ، تناقضشرکتبر اساس اعالم . هرگاه19-3
تاریخموظف است تا پیش از شرکتوجود داشته باشد، پروژهبرداري استانداردهاي بهره

در مورد رفع این پذیرسرمایهها را مشخص کند و با ، آنریزي شدهبرداري تجاري برنامهبهره
برسد.ها به توافق تناقض
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پیمانکار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارکنانی که به طور مستقیم یا توسط شرکت. 19-4
شوند از تخصص الزم برخوردار بوده و آموزش دیده و داراي استخدام میبرداري و نگهداريبهره

سازي برداري، نگهداري و نظارت بر کارها و هماهنگي الزم و مناسب براي بهرهتجربه
باشند.پروژههاي عالیتف

پیش از آغاز، روز) 10را ده (ریزي شدهتوقف برنامهاي، موظف است طی اطالعیهشرکت19-5
یادآوري کند و در این اطالعیه، زمان شروع، مدت زمان انجام و زمان پایان پذیرسرمایهدوباره به 

ي پیشین داده است، النه و ماهانههاي تولید سارا همان گونه که در برنامهریزي شدهتوقف برنامه
مشخص نماید.

. بازرسی، تعمیرات و نگهداري20ماده 

به عنوان صالح برداري ذيموظف است رأساً یا از طریق پیمانکار نگهداري و بهرهشرکت. 20-1
، استانداردهاي تعیین شده در این پروژهمشخصات فنیبا در نظر گرفتن بهره بردار مجربیک 

و نگهداري درج شده در برداريبهرهفنی هاي، استهالك معمول و دستورالعملمهناموافقت
را به درستی بازرسی، تعمیر و نگهداري کند و به طور پروژه)، برداريبهرهالزامات(3پیوست 

برداري قرار دهد به طوري که در انتهاي ، مورد بهرهتجاريبرداريبهرهيدورهصحیح تا پایان 
هاي(آزمایش6(انتقال پروژه) و پیوست 29را طبق شرایط درج شده در ماده پروژه، زمجايهدور

انتقال دهد.پذیرسرمایه)، به هاپروژه و روش انجام آن
هاي تعمیر و نگهداري انجام شده به صورت پیوسته با ارسال یک نسخه از گزارششرکت. 20-2
سازد.مطلع میپروژهاز وضعیت راپذیرسرمایه، برداري تجاريي بهرهدورهدر 
بند در به شرح درج شدهشـرکتایفاي تعهداتآگاهی ازبه منظور تواندمیپذیرسرمایه. 20-3
يهو نتیجه عمل آوردـبمنظم ازرسی ـبپروژهاز یا نمایندگان خود مشاور فنیتوسط ،2-3

).برداريبهرهگزارش ارسال نماید (شرکتبازرسی را براي 

تحویل محصول پروژهيهنقط. 21ماده 

پذیرسرمایهمشخص به هايي تولید شده را باید در محل یا محلمحصول پروژهشرکت. 21-1
پس از ماه) 6ظرف مدت شش (دوطرفتحویل دهد. محصول پروژهیا هر دریافت کننده دیگر 
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را رائه خدمات ي ایا محدودهمحصول پروژه، محل فیزیکی نقطه یا نقاط تحویل تاریخ قطعیت
).تحویل محصول پروژهيهنقطمشخص خواهند کرد (

پروژهمحصولگیرياندازهسیستم. 22ماده 

از تاریخ قطعیتپس ازماه) 6ظرف مدت شش (بایدمحصول پروژهگیرياندازهسیستم. 22-1
ورد مو اجزاي آنبازرسی و آزمایش مشخص گردد و مراحل و کیفیت دوطرفسوي نمایندگان 

گیرد.قرار دوطرفتوافق 
نصب و را تهیه،محصول پروژهگیرياندازهسیستمخود، يهبه هزینموظف است شرکت

.الزم آن را انجام دهدهايضو تعویاتتعمیرکند و در صورت لزوم نگهداري
در هر انتخاب گردد که بتوان ايباید به گونهمحصول پروژهريـگیاندازهسیستم. 22-2
به وکرد گیري را اندازهمحصول دریافتیو مقدار محصول تحویلیبه وسیله آن مقداررایطی ش

و مقطوعخسارت، هاپرداختيهبه طوري که در محاسببه روش مناسب ثبت نمودطور دائم و
.کردبه آن استناد بتوان جرائم

در شود و ایمنی آن در محل مناسبی نصب باید محصول پروژهريـگیاندازهسیستم. 22-3
سیستم یاد ایمنیکه پس از آنتأمین گردد و و تأثیر عوامل خارجی هرگونه دستکاريمقابل
پلمب شود. امکان شکستن این پلمب و نصب پلمب جدید تنها به رسید، دوطرفبه تأیید شده
ي و در حین بازرسی، نگهدارشرکتيهو در حضور نمایندپذیرسرمایهيهنماینديهوسیل

تعیین شود. دوطرفآزمایش وجود خواهد داشت. روش پلمب زنی باید با توافق 
گیري محصول سیستم اندازهدر مورد اختالل در دوطرفدر صورت گزارش هر یک از . 22-4

موظف است پس از بررسی موضوع، پیشنهاد خود را براي برداريکمیته هماهنگی بهره، پروژه
.اعالم کنددوطرفگیري بهرفع اشکال و تصمیم

محصول پروژهتولید ریزيبرنامه. 23ماده 

، سالرا براي محصول پروژهتولید يهبرنامپذیرسرمایهموظف است با مشورت شرکت. 23-1
به برداريبهرههماهنگی يهکمیتتهیه کند و در نامهموافقتبر اساس مفاد این روزو هفته، ماه

اقدام نماید.محصول پروژهرنامه نسبت به تولید تأیید برساند و بر اساس این ب
خواهد بود.دوطرفمستلزم توافق محصول پروژهتولید يه. هرگونه تغییر در برنام23-2
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پروژهنسبت به تولید محصول بیش از ظرفیت تعهدي شرکت، سال قرارداديدر طی هر . 23-3
محصول تواند میپذیرسرمایه، ندارد. در صورت تولید اضافینامهموافقتمشخصات فنیطبق 
نامهطی توافق،شرکتدر صورت درخواست کتبی خریداري کند و یا بهاي تولیدمازاد را با پروژه

.بدهدشخص ثالث را بهاجازه فروش آن اي جداگانه
مقدار موظف است شرکت، پذیرسرمایهو به محض درخواست يوضعیت اضطرارطی. 23-4

قادر پذیرسرمایهکه نحويو به فنیهايمحدودیتاي سازگار باهبه شیورامحصول پروژهتولید 
يشدهریزيبرنامهتوقف همزمان با يوضعیت اضطرارکند. هرگاه تنظیمبه دریافت آن باشد 

هاي الزم را موظف است تمام تالششرکت،برودهمزمان آندادنرخ دهد یا احتمال رخپروژه
پذیرسرمایهو به اطالع به عمل آورد شدهریزيبرنامهتوقف جدید ریزيبرنامهو براي بازبینی

تفسیر اي استفاده یا به گونهتوان نمینامهموافقتاسناد هاي هیچ یک از مواد و بنداز . برساند
طوري پروژه، از يوضعیت اضطرارهر زمانی، حتی در در ملزم باشد شرکتر طبق آن ـرد که بـک

.رت داشته باشدـمغایفنیهايمحدودیتاـکه بکند برداريبهره

مستندسازي. 24ماده 

باید سوابق کامل و دقیق و اسناد و مدارکی را که براي انجام صحیح این دوطرفهر یک از 
طور کامل و صحیح نگهداري نماید.مورد نیاز است بهنامهموافقت

را طبق پروژهتندسازينظام مس، تاریخ قطعیتپس از ماهیک موظف است شرکت. 24-1
استانداردهاي معتبر تدوین و پس از بررسی و تأیید کارگروه مستندسازي پروژه متشکل از 

و یک نفر متخصص مستندسازي، مورد استفاده قرار دهد.دوطرفنمایندگان 
ساختگاهدر محل مرکز مدارك فنی و اسناد پروژهنسبت به تأسیس موظف است شرکت. 24-2

اقدام کرده و تمامی مدارك فنی و اسناد دوره طراحی، نظام مستندسازيرچوب اهدر چپروژه
در آن نگهداري کند.،رانزد خود هاي مربوط برداري پروژه و گزارشاحداث و بهره

را به طور پروژهبرداريبهرهموظف است گزارش و اطالعات دقیق و به روز از شرکت. 24-3
ثبت و نگهداري کند و در آن اطالعات زیر قابل نظام مستندسازيارچوب هدر چصحیح 

تشخیص و دسترسی باشد:
زمانی مشخص؛هايدر بازهبرداريبهرهدر زمان محصول پروژهآمار تولید .24-3-1
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توقف و شدهریزيبرنامهتوقف ، برداريبهرهحوادث و وقایع و تغییرات در وضعیت .24-3-2
؛دهدرخ میبرداريبهرهکه در اضطراري

شود؛دي که در بازرسی مشاهده میشرایط غیرعا.24-3-3
مورد توافق قرار گیرد.برداريبهرههماهنگی يهکمیتسایر مواردي که در .24-3-4
نگهداري شود. هر یک از پروژهي مجازدورهباید تا انتهاي نامهموافقتاسناد . تمامی 24-4

دیگر، به طرفک اطالعیه با مهلت متعارف به تواند در طی مدت یاد شده با ارسال یمیدوطرف
دیگر است، دسترسی پیدا طرفکه در نزد نامهموافقتسوابق، اطالعات و مدارك مربوط به این 

کند.
به اطالع مراجع شرکتباید از سوي محصول پروژهظرفیت تولید يه. گزارش روزان24-5

برسد.گردد،مشخص میپذیرسرمایهی که از سوي مسئول
روز ) 3موظف است حداکثر ظرف مدت سه (شرکت، تجاريبرداريبهرهيهدور. طی 24-6

پذیرسرمایهرا آماده و براي پروژهپیشماهي، گزارش تولید محصول ماهانهماهدر آغاز هر کاري
ارسال کند.

سال پس از پایان هر روز) 30موظف است سی (شرکت، تجاريبرداريبهرهيهدورطی 
همراه با پروژهو نگهداري برداريبهرهو محصول پروژه، اطالعات مربوط به تولید ديقراردا

ارسال کند.پذیرسرمایهرا تهیه و براي سال قراردادياطالعات آماري آن 
را از شرکت، محصول پروژهمرتبط با تولید هايو اطالعیهها، گزارشهاتحویل برنامه.24-7

یا هاسازد و جرایم مربوط به تخلفمیمبرا ننامهموافقتش طبق اینو تعهداتمسئولیت
کند.میتقصیرهاي او را مرتفع ن

هانامه. ضمانت25ماده 

بر شروط مقدماز این که توانایی اجراي پذیرسرمایهبه منظور اطمینان بخشی به شرکت. 25-1
نامه را دارد و افقتمو(شروط مقدم بر تحقق تاریخ قطعیت) 7مندرج در پیوست پروژهاحداث 

پذیرسرمایهبه 14، را مطابق فرم پیوست ي پیشبردنامهضمانتبراي تضمین ایفاي تعهدات خود 
کند.تسلیم می
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پیشبردينامهضمانترسد و میتاریخ قطعیتي به نامهموافقت، این شروط مقدمبا تحقق . 25-2
تسلیم شرکتاز سوي 14یوست مطابق فرم پپروژهي اجراينامهضمانتآزاد و شرکت
تجاريبرداريبهرهتاریخ رسیدن پروژه به يدر مرحلهاجراينامهضمانتشود. میپذیرسرمایه

شود.میآزاد 
یک باید ، نامهموافقتي خود در این هاپرداختبراي تضمین تعهدات پذیرسرمایه. 25-3

از وزارت امور نافذ خواهد شدقطعیتتاریخ و درآماده قطعیتتاریخ پیش از که نامهضمانت
(فرم 18)، مطابق فرم درج شده در پیوست ضامن(ایرانمیاقتصادي و دارایی جمهوري اسال

همکاري الزم را شرکتدر این خصوص دهد.تحویل شرکتدریافت و به ضامن)، ينامهضمانت
فسخ نامهموافقتصورتی که در .انجام خواهد دادنامهضمانتدریافت اینبراي پذیرسرمایهبا 

تمایل به پذیرسرمایهپذیر نباشد و یا امکانپذیرسرمایهتوسط شرکتشود و جبران خسارت 
قانون تشویق و حمایت از «حق خواهد داشت تا طبق شرکتجبران خسارت مالی نداشته باشد، 

مطالبه نماید.بینی شده، حقوق خود را) یا تضمین داخلی پیشFIPPA» (گذاري خارجیسرمایه
طبق قانون تشویق و حمایت از ایرانمیوزارت امور اقتصادي و دارایی جمهوري اسال. 25-4

شدن، سلب مالکیت و را در مقابل ملیشرکتگذاريسرمایهخارجی، سهم خارجی گذاريسرمایه
پروژهکليهنهزییا هاي تأمین مالینامهموافقتکه در ن و مقرراتقوانیتغییر در آثار هرگونه 

نماید. در این ارتباط، و مقررات) مؤثر باشد، تضمین میقوانین(تغییر در 32مطابق مفاد ماده 
صادر و در تاریخ قطعیت، پیش از نامهضمانتکند تا مجوز این کمک میشرکتبه پذیرسرمایه

نافذ شود.تاریخ قطعیت
آن به هر دلیلی پس يتاریخ تمدید شدهیاریزي شدهتاریخ قطعیت برنامه. در صورتی که 25-5

شرکتبه 4-25و 3-25اي ـههاي پیشگفته در بندنامهضمانتاز تحویل هر یک یا هر دو 
هايپس از تاریخروز) 7هفت (يهرا به فاصلهانامهضمانتموظف است شرکتمحقق نشود، 

بازگرداند.پذیرسرمایهیاد شده، به 
شده در این بینی پیشتاریخ انتقالپیش از ماه) 24ت و چهار (بیسموظف استشرکت. 25-6

تسلیم کند.پذیرسرمایهبه 4-29را به شرح درج شده در بند انتقالينامهضمانت، نامهموافقت
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. صورت حساب و روش پرداخت26ماده 

روز ) 3موظف است حداکثر ظرف مدت سه (شرکتبه بعد، تجاريبرداريبهرهتاریخ . از 26-1
پیشین را ماهپروژه در بهاي تولیدو بهاي ظرفیتي صورت حساب ماهانه،ماهپس از هر کاري

تحویل دهد.پذیرسرمایهتهیه و به 
شش،تهیه شودنامهموافقتهاي آن، که باید طبق مفاد این و پیوستهانهحساب ماصورتفرم

خواهد تـوافقدوطرفاز سوي زي شدهـریبرنامهتجـاريبرداريبهرهاریخ ـتپیش از اهـم)6(
شد.
پس از پایان روز) 10موظف است حداکثر ده (شرکتبه بعد، تجاريبرداريبهرهتاریخ . از 26-2
تحویل پذیرسرمایهرا آماده کند و به پروژهسال پیش حساب ساالنهصورت، سال قرارداديهر 

دهد.
باید با توجه به تغییرات ناشی از اعمال لیدبهاي توو بهاي ظرفیت، حساب ساالنهصورتدر 

موجود هاي(خسارت مقطوع)، در صورت وقوع، تفاوت11مشخص شده در پیوست هايجریمه
بابت شرکت، طلب )پذیرسرمایه(در صورت تأمین از سوي مواد اولیههاي، هزینههاگیرياندازه

شرکتبه پذیرسرمایهبل پرداخت از سوي و مانند آن دوباره محاسبه شود و مبلغ قاپروژهآمادگی 
تعیین گردد.پذیرسرمایهبه شرکتیا از سوي 

مبلغی را طلبکار یا بدهکار گردد، این مبلغ در شرکت، حساب ساالنهصورتاعم از این که طبق 
سال ماهي تهیه شده براي نخستین صورت حساب ماهانهدر اولین پذیرسرمایهصورت تأیید 

گفته از مبلغ اولین صورت حساب پیششرکتگردد و اگر میزان بدهی میي منظور بعدقراردادي
ي بعدي کسر خواهد شد.صورت حساب ماهانهبیشتر باشد، تفاوت مبلغ از 

تجـاريبرداريبهرهاریخ ـتپیش از اهـم)3(باید سههاي آن و پیوستحساب ساالنهصورتفرم
.شودتـوافقدوطرفاز سوي زي شدهـریبرنامه

اختالف نظري هانسبت به مبلغ درج شده در هر یک از صورت حسابپذیرسرمایه. هرگاه 26-3
پس از دریافت آنروز) 15داشته باشد، مراتب اختالف نظر و مبلغ مورد اختالف را تا پانزده (

پس از دریافت روز) 30رساند. اگر اختالف نظر تا مدت سی (میشرکتصورت حساب، به اطالع 
هفتاد يهمبلغی که مورد اختالف نیست به عالوپذیرسرمایهآن صورت حساب برطرف نشود، 

بر حسب مورد، به صورت خسارت مقطوع%) مبلغ مورد اختالف را پس از کسر 70درصد (
کند و مبلغ مورد اختالف نیز پرداخت میشرکتیا پیش از آن در وجه روزالحساب در همان علی



خصوصیـنامه مشارکت عمومی موافقت34

شود. اگر طبق رأي مرجع حل ختالف)، به مرجع حل اختالف ارجاع می(حل ا35طبق ماده 
پذیرسرمایهحق دریافت کل مبلغ مورد اختالف یا بخشی از آن را نداشته باشد، شرکتاختالف، 

کسر کند.شرکتي بعدي هاپرداختحق دارد، مبلغ یاد شده را از 
%) 70پرداخت هفتاد درصد (،پروژهمجازيهدورپیش از پایان سال قرارداديدر آخرین 

از سوي پذیرسرمایهمورد قبول ينامهضمانتيهدر مقابل ارائشرکتالحساب پیشگفته به علی
انجام خواهد شد.شرکت

ا ـحداکثر تی را که مورد اختالف نیست،هایحسابصورتهر یک از مبلغ پذیرسرمایه. 26-4
11طبق پیوست خسارت مقطوعرد پس از کسر و بر حسب موهاآنپس از دریافت روز) 30سی (

.(خسارت مقطوع)، پرداخت خواهد کرد
، جز در مواردي که تجاريبرداريبهرهي دورهتا پایان پروژهتجاريبرداريبهرهتاریخ . از 26-5

پذیرسرمایهزودتر خاتمه پیدا کند، نامهموافقتتصریح شده است یا نامهموافقتبه نحو دیگري در 
)، و بر ها(پرداخت10، پیوست 4-26و 3-26را طبق مفاد بندهاي بهاي تولیدو ظرفیتبهاي

یا به ماه(خسارت مقطوع)، براي آن 11طبق پیوست خسارت مقطوعحسب مورد پس از کسر 
کند.پرداخت میشرکتبه ماه، بابت کسري از ماهنسبت 

بهاي موظف به پرداخت پذیرسرمایه،نامهموافقت. عالوه بر موارد دیگري که طبق این 26-6
متوقف است ولی به دالیل زیر برداريبهرهيهآمادپروژهاست، در مواقعی که شرکتبه ظرفیت

بپردازد:شرکترا به بهاي ظرفیتباید پذیرسرمایهشود، نمیبرداريبهرهشده یا بطور کامل 
ي توافق شده در خصات مواد اولیهمشیا عدم تأمین کیفیت و مواد اولیهعدم تأمین .26-6-1

؛باشدپذیرسرمایه، در صورتی که تأمین مواد اولیه در تعهد (مواد اولیه)4پیوست 
؛پذیرسرمایهبه علت درخواست محصول پروژهتولید یا کاهش توقف .26-6-2
به علت عدم تکمیل یا عدم عملکرد تأسیساتی محصول پروژهتولید یا کاهش توقف .26-6-3
است؛پذیرسرمایهدر تعهد 5-11طبق بند که
مطابق بندقهریهيهحادثبه علت وقوع محصول پروژهتولید یا کاهش توقف .26-6-4
.2-10-33و 33-10-1-1
در این پذیرسرمایهو به هر دلیلی، تمام یا بخشی از مبلغ قابل پرداخت از سوي هرگاه. 26-7

موظف است پذیرسرمایهپرداخت نگردد، شرکتبه ،4-26نددر بمقرر در مهلت ، نامهموافقت
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ه را از تاریخ سررسید پرداخت تا تاریخی که بخشبخش پرداخت نشدتأخیر براي يهجریم
پرداخت کند:شرکتشود، به روش زیر محاسبه و به پرداخت میشرکتبه ه پرداخت نشد

تاد و پنج صدم درصد هفيهبه اضافماههشش LIBORنرخاببراي بخش ارزي .26-7-1
%) 1به اضافه یک درصد (ماههشش LIBORنرخاباول تأخیر و روز%) براي شصت 75/0(

براي مدت تأخیر بیشتر.
دولتی که هايبانکالحساب سپرده بلند مدتسود علینرخ طبق بخش ریالی براي .26-7-2

شود.یایران تعیین و ابالغ ممیاسالجمهوري بانک مرکزي تحت نظارت 
، هیچ مبلغی کسر نامهموافقتدر این شرکتبه پذیرسرمایهمبالغ پرداختی می. از تما26-8

شود مگر اقالم زیر:نمی
(خسارت مقطوع)، محاسبه و باید از سوي 11که طبق پیوست خسارت مقطوعمبالغ .26-8-1

پرداخت شود؛پذیرسرمایهبه شرکت
بل کسر است؛قا3-26مبالغی که طبق بند .26-8-2
، تعلق گرفته است؛34و 29هايطبق مادهپذیرسرمایهمبالغی که به .26-8-3
حق کسر آن را از صورت پذیرسرمایه، نامهموافقتسایر مبالغی که طبق مفاد این .26-8-4

دارد.شرکتهايحساب
:کندمیخت داپربه شرح زیر را شرکتبه هاپرداختریالی ارزي ومبالغ پذیرسرمایه. 26-9
برداريبهرهتاریخ پیش از ماه) 3سه (قل حداارزي، پرداخت مبالغ براي پذیرسرمایه.26-9-1

ي دورهغیر قابل برگشت به نحوي که تا پایان و دیداريگردان ارزي اعتبار اسناديیک ، تجاري
مبلغ. نمودواهد خدایر شرکتبه نفع (فرم اعتبار اسنادي) 17فرم پیوست طبقمعتبر باشدمجاز
) 15پانزده (يهدوردر یکپروژهيهانهحساب ماصورتارزي مبلغمعادل ارزي، اسنادياعتبار

.ه خواهد بودماه
قانونی هايارزي و یا پرداخت به ارز به دلیل ممنوعیتاعتبار اسناديدر صورتی که گشایش 

اعالم شده از نرخ تبدیل ارز به ریال ي خود را با توجه به هاپرداختپذیرسرمایهممکن نباشد، 
و کارمزد تبدیل و انتقال آن، پرداخت خواهد نمود. سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 
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فراهم راحساب ساالنهصورتو هانهماحسابصورتامکان پرداخت ارزي باید اسنادياعتبار
.کند

که مبلغ استفاده نشده آن یابد افزایش طوريالزم هايدر زمانباید ارزي اسنادياعتبارمبلغ 
بعد کمتر نباشد و مبلغ آن ماه) 3براي سه (هانهحساب ماصورتهرگز از مجموع بخش ارزي 

بعد ماه)15پانزده (برايهانهحساب ماصورتپس از هر افزایش، معادل مجموع بخش ارزي 
.باشد
، یا پذیرسرمایهایران به اختیار میدر داخل جمهوري اسالهابخش ریالی صورت حساب.26-9-2

شود. در صورت میپرداخت شرکتریالی به اعتبار اسنادييهبه صورت مستقیم و یا به وسیل
پیش از ماه) 1موظف است ظرف مدت یک (پذیرسرمایهریالی،اعتبار اسناديبه وسیلۀ پرداخت 

، معادل ریالیاعتبار اسنادينماید. مبلغ واریز، آن را در یک بانک ایرانی تجاريبرداريبهرهتاریخ 
.خواهد بودهانهحساب ماصورتمبلغ برآوردي بخش ریالی ماه) 3سه (

نامهموافقتفسخ. 27ماده 

يحادثهو یا به علت وقوعدوطرفهر یک از قصوربه علت نامهموافقت. در صورت فسخ 27-1
بهاي انتقالرا با پرداخت پروژه، پذیرسرمایه، 9-32مطابق بند تغییر قوانین و مقرراتیا قهریه

پروژهنیز شرکتکند و شود تملک می(بهاي انتقال پروژه) محاسبه می12که طبق مفاد پیوست 
در این صورت، حقوق و تکالیف دوطرف دهد. انتقال میپذیرسرمایهبه بهاي انتقالرا با دریافت 

(بهاي 12انجام دهند، در پیوست نامهموافقتسخ و همچنین اقداماتی که باید دوطرف متعاقب ف
نامه تعیین شده است.انتقال پروژه) این موافقت

زودتر خاتمه نامهموافقت)، نامهموافقتفسخ . به جز در مواردي که طبق مفاد این ماده (27-2
.منقضی خواهد شدي مجازدورهروزدر آخرین نامهموافقتیابد، این می
به حساب خواهد آمد و در صورتی که در شرکتقصور یک از رخدادهاي زیر . وقوع هر 27-3

حق خواهد داشت اینپذیرسرمایهنشود، اصالحمربوط (در صورت وجود) يهمهلت معین شد
:فسخ کند، 5-27را طبق بند نامهموافقت

برداري هتاریخ بهرپس از درصد مدت دوره احداث) 25(حدود روز][شرکت.27-3-1
هر پس از نیز هست، یا تنفسيدورهروز)60که شامل شصت (ریزي شدهتجاري برنامه

بیشترین پذیرسرمایهتعیین شده است، و یا در تاریخی که دوطرفتاریخی که طبق توافق 
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کند، نتواند می(خسارت مقطوع)، را دریافت 11تعیین شده در پیوست خسارت مقطوعيهجریم
را آغاز نماید؛پروژهتجاري يبرداربهره
درصد مدت 15حدود [روز][بیش از مدت احداثيهدوررا در پروژه،شرکت.27-3-2

رها کند؛]ي احداثدوره
منصرف پروژهآید از اجراي طبق شرایطی که در زیر میشرکت، ي احداثدورهدر .27-3-3

شناخته شود؛
منصرف شده است:پروژهاز اجراي شرکتشودمیفرض با تحقق هر یک از شرایط زیر، 

شده در بینی پیشتاریخ قطعیتفعالیتهاي احداث پس از يه. عدم شروع پیوست27-3-3-1
تعیین شده است.دوطرفیا هر تاریخی که طبق توافق نامهموافقت

ه از پس از رفع مشکلی کروز)30سی (ي. عدم شروع مجدد فعالیتها به فاصله27-3-3-2
وقوع یافته است.قهریهيهحادثو یا به دالیل پذیرسرمایهسوي 

پس از فسخ روز) 60شصت (يهبه فاصل،جدیدساختقرارداد . عدم انعقاد 27-3-3-3
روز) 60شصت (جدید در مدت ساختقرارداد پیمانکار در صورتی که یا و اول ساختقرارداد 

شروع به کار ننماید.
] پیوسته یا روز) 3([حدود سه روز][بیش از پروژهبرداريبهرهرارياضطتوقف .27-3-4

بدون توافق کتبی شرکتاز سوي در سال، پیوسته نا]روز) 7(هفت [حدود روز][
باشد. مگر آن که برداريبهرهقابل نامهموافقتطبق شرایط این پروژهدر زمانی که ،پذیرسرمایه
(از جمله وقوع حوادث قهریه) برداري به دالیل غیرعمدي کند که این توقف در بهرهثابت شرکت

اتفاق افتاده است؛
در سطحی کمتر از ظرفیت برداريبهرهبراي پروژهدر حفظ و آمادگی قصور شرکت.27-3-5

؛پروژهتجاريبرداريبهرهتاریخ ي تعهد شده براي دو سال پیاپی پس از ساالنه
پس از پذیرسرمایهبه نامهموافقتدر پرداخت هر مبلغی طبق این ر شرکتقصو.27-3-6

از تاریخ سررسید آن؛]روز) 180یکصد و هشتاد (حدود [روز][گذشت 
بدون موافقت کتبی شرکتواگذاري یا انتقال تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات .27-3-7

؛نامهموافقت، این 2-14، با در نظر گرفتن مفاد بند پذیرسرمایه
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در غیر از مواردي که نامهموافقتدر انجام تعهدات مهم خود طبق این قصور شرکت.27-3-8
شصت [حدود روز][آن تا اصالحآمده است و عدم 7-3-27تا 1-3-27در بندهاي 

نظر و تقاضاي موردقصوردر مورد جزییات شرکتبه پذیرسرمایهپس از اعالم کتبی ]روز) 60(
آن؛اصالح

وقوع هر یک از رخدادهاي زیر:.27-3-9
مشابه از هاي. تصویب ورشکستگی، ناتوانی در پرداخت دیون، انحالل و یا اتفاق27-3-9-1

؛شرکتسوي 
جریان رسیدگی درها. انتصاب مدیر تسویه، امین، مدیر موقت یا مشابه آن27-3-9-2

پس از چنین روز)60(شصت يه، که به فاصل1-9-3-27ندبدرج شده دربه موارد قضایی
یا معلق نشود؛انتصابی، برکنار 

. صدور حکم قضایی مبنی بر انحالل یا به هر نحو دیگري تأیید ورشکستگی 27-3-9-3
پس از صدور، لغو و یا به تعلیق در نیاید.روز)60(شصت ، در صورتی که این حکم تا شرکت

به حساب خواهد آمد و در صورتی که پذیرسرمایهقصور دادهاي زیر . وقوع هر یک از رخ27-4
حق خواهد داشت این شرکتنشود، اصالحمربوط (در صورت وجود) يهدر مهلت معین شد

، خاتمه دهد:5-27را طبق بند نامهموافقت
به نامهموافقتخود طبق این يهي تعهد شدهاپرداختدر پذیرسرمایهعدم توانایی .27-4-1

؛هاپرداختسید رپس از سرروز) 60، تا شصت (شرکت
با در نظر گرفتن نامهموافقتدر این پذیرسرمایهجایگزینی یا انتقال حقوق و تعهدات .27-4-2

؛نامهموافقت، این 3-14مفاد بند 
به غیر ازنامهموافقتو تعهدات اساسی خود در این هادر مسئولیتپذیرقصور سرمایه.27-4-3

پس روز) 60آمده است و عدم جبران آن تا شصت (2-4-27و 1-4-27مواردي که در بندهاي
موضوع منطقی جزییاتو قصوراعالم وقوع مبنی برپذیرسرمایهبه شرکتيهاز ارسال اطالعی

.درخواست جبران یا رفع آننقض شده و
طرفمورد و تمایل بسته بهپذیرسرمایهیا شرکتاز جانب قصور. به محض وقوع 27-5
شود:، به شرح زیر اقدام مینامهموافقتفسختقصیر به بی
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اي کتبی با ارسال اطالعیهنامهموافقتفسختقصیر، قصد خود را مبنی بر بیطرف.27-5-1
دارد و در این اطالعیه دالیل ) به طرف مقصر، اعالم مینامهموافقتفسخي تصمیم به اطالعیه(

کند.میرا با جزییات مشخص نامهموافقتفسخ
موظف هستند به منظور دوطرف، نامهموافقتفسخي تصمیم به اطالعیهپس از ارسال .27-5-2

آن با هم مذاکره نمایند و براي اصالحو فراهم آوردن شرایط قصورکاستن از تبعات مورد 
ي اصالحدورهکنند. را توافق روزه) 30سی (ي اصالحدورهشرایط به حالت عادي، یک يهاعاد

تمدید گردد. دوطرفتعیین شود و با توافق روز) 30تواند بیش از سی (میقصوربر حسب مورد 
ادامه دهد و قصورمورد اصالحتمام تالش خود را براي ي اصالحدورهمقصر باید در مدت طرف

طرفشود، الحاصاعالم شده قصورنامهموافقتفسخيهاطالعیاگر تا پیش از تاریخ ارسال 
شده نخواهد داشت.اصالحقصوررا با استناد به نامهموافقتفسختقصیر حق بی
اصالحيهدور، بر حسب مورد، هرگاه 7-27و 6-27ضمن توجه به مفاد بندهاي .27-5-3

اصالحگردیده نامهموافقتفسختصمیم به يهاطالعیپایان پذیرد و قصوري که منجر به صدور 
يهاطالعیتواند با ارسال می، نامهموافقتفسختصمیم به يهاطالعیيهصادر کنندطرفنشود، 

فسخيهاطالعیرا در تاریخی که در نامهموافقتدیگر، این طرفبه نامهموافقتفسخ
. در این فسخ کندنمایند، میبعداً توافق دوطرفتعیین کرده است و یا تاریخی که نامهموافقت
اقدام مقابلطرفنامه نسبت به ضبط ضمانتنامهاطالعیه فسخ موافقتننده صادرکطرفصورت 

دوطرفمگر در مواردي که بین شودمیفسخ در تاریخ تعیین شده نامهموافقتو این کند می
فسخ تصمیم به يهاطالعیتوافق خاص دیگري حاصل شود و یا قصوري که منجر به صدور 

شود.اصالحگردیده، نامهموافقت
درج شده در پیوست هايو تا زمانی که هر یک از وامتاریخ قطعیت تأمین مالی. پس از 27-6
را صادر نامهموافقتفسختصمیم به يهاطالعیپذیرسرمایه(مدل مالی)، تسویه نگردد، هرگاه 15

نان، اعالم شده از طرف آنشانیبه پروژهتأمین کنندگان مالیکند، باید یک نسخه از آن را براي 
.و از وصول آن اطمینان حاصل نماید، ارسال شرکتاصلی به يههمزمان با ارسال نسخ

تأمین کنندگان مالینشود ولی اصالحشرکتقصور، اصالحيهدورهرگاه تا پیش از اتمام زمان 
يهبه وسیلقصور شرکتاصالحقصد خود را مبنی بر پذیرسرمایهبه ايطی ارسال اطالعیه

فسخ ، 3-5-27را طبق بند نامهموافقتنباید پذیرسرمایهاعالم کنند، هاد جایگزیننیا شرکت
مگر در موارد زیر:کند
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اقدام کنند قصوراصالحبراي شرکتيهبه وسیلتأمین کنندگان مالیدر صورتی که .27-6-1
اي حاصل نشود.نتیجهاصالحيهدورپس از اتمام روز) 30ولی سی (

اقدام قصوراصالحبراي نهاد جایگزینيهبه وسیلتأمین کنندگان مالیی که درصورت.27-6-2
اي حاصل نشود.، نتیجهاصالحيهدورپس از اتمام روز) 90ولی نود (کنند
صادر کند باید یک نسخه از آن را نامهاطالعیه تصمیم به فسخ موافقتشرکتهرگاه . 27-7

دوره در پذیرقصور سرمایهاصالحاو بخواهد که براي و از ارسال کندپذیرسرمایهضامنبراي 
ارسال و از وصول آن پذیرسرمایهو ضامنیه بایستی به نشانی عالطاین ا.اقدام کنداصالح

.گردداطمینان حاصل 
قصد خود را مبنی بر شرکتبه ايارسال اطالعیهبا، اصالحيهدورپیش از اتمام ضامنهرگاه 
را نخواهد داشت مگر آن که نامهموافقتفسخحق شرکتاعالم کند، یرپذسرمایهقصور اصالح

نماید.اصالحرا پذیرسرمایهقصور نتواند ضامن، اصالحيهدوراز اتمام روز) 90پس از نود (
از انجام تعهدات خود طبق طرفیا هر دو طرفاي یک قهریهيهحادث. اگر به علت وقوع 27-8

متوالی باز ]روز) 180یکصد و هشتاد ([حدود روز][دتی بیش از ، براي منامهموافقتاین 
.فسخ کندرا نامهموافقتتواند این میدوطرفبماند، هر یک از 

يهحادث، مدت در نظر گرفته شده براي استمرار 10-27. ضمن در نظر گرفتن مفاد بند 27-9
یک از هریش یابد. در غیر این صورت تواند افزامیدوطرف، با توافق 8-27در بند قهریه

این فسخ تاریخ ،دیگرطرفبه نامهموافقتفسخيهاطالعیبا ارسالتواندمیدوطرف
تاریخ تحویل پس از روز) 60از شصت (کمترنباید تاریخ مشخص سازد که این را نامهموافقت
ر آن که:مگشود فسخ مینامهموافقت. در این تاریخ باشدیاد شده يهاطالعی

تاریخ پیشگفته به توافق برسند؛ یابازنگريبراي دوطرف.27-9-1
نامهموافقتفسخيهاطالعیو تأثیرات متعاقب آن که منجر به صدور قهریهيهحادث.27-9-2

شده است، خاتمه یابد.
بهاي به صورت متوالی مبالغ تجاريبرداريبهرهيهدوردر طول پذیرسرمایهکه می. مادا27-10

در موارد زیر حق خود را نباید شرکتپرداخت نماید،شرکتبه نامهموافقترا طبق این ظرفیت
کند:، اعمال 9-27بر اساس بند نامهموافقتاین فسخ مبنی بر 

؛ یاشرکتتأثیرگذار بر سیاسیيهقهریيهحادثهرگونه استمرار .27-10-1
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.پذیرسرمایهتأثیرگذار بر ي قهریهيهحادثهرگونه استمرار .27-10-2
وقوع پس از ]ماه) 12ماه [حدود دوازده (][تا حداکثر شرکتمحدودیت پیشگفته براي 

. در صورتی که پس از اعمال خواهد گردیدتوافق کنند،دوطرفیا هر مدتی که قهریهيهحادث
فسختواند بی درنگ میشرکتمورد نظر هنوز تداوم داشته باشد، قهریهيهحادثتأثیر مدتاین 

اعالم کند.پذیرسرمایه، به 8-27را با توجه به شرایط درج شده در بند نامهموافقت
(حل 35) و نامهپس از فسخ موافقت(انتقال پروژه28، نامه)(فسخ موافقت27مواد . مفاد 27-11

.استحاکم نامهموافقتاین فسخ در ارتباط با دوطرفاختالف) در حل و فصل مسایل بین 

نامهپس از فسخ موافقتانتقال پروژه. 28ماده 

نامه)، زودتر از تاریخ (فسخ موافقت27طبق مفاد ماده نامهموافقت. در صورتی که 28-1
تعیین شده در بهاي انتقالرا در مقابل پرداخت پروژهپذیرسرمایهبینی شده خاتمه یابد، پیش

به انتقال پروژهگیرد. با ، و طبق شرایط این ماده تحویل می(بهاي انتقال پروژه)12پیوست 
منتقل پذیرسرمایهبدون محدودیت و مانع به پروژهدر مورد شرکتحقوق ، تمامیپذیرسرمایه

شود.می
را با پروژهبایست میشرکتواقع شود، ي احداثدورهدر نامهموافقتدر صورتی که فسخ . 28-2

نماید.پذیرسرمایهیست آماده انتقال به زط شرایط حفظ ایمنی و محی
موظف است قبل شرکتواقع شود، تجاريبرداريي بهرهدورهدر نامهموافقتاگر فسخ . 28-3
در زودترین زمان ممکن پس ورا آموزش دهد پذیرسرمایهبرداري ، کارکنان بهرهپروژهانتقالاز 

را به پروژههاي انتقالآزمایشمر باقیمانده و ، ارزیابی عنامهي فسخ موافقتاطالعیهاز صدور 
ها) انجام دهد.هاي پروژه و روش انجام آن(آزمایش6شرح درج شده در پیوست 

انتقال پروژه. 29ماده 

شرکتو بدون هیچ گونه پرداختی به را بدون هزینهپروژهپذیرسرمایه، تاریخ انتقال. در 29-1
صورت تاریخ انتقالروز12:00ساعتدر پذیرسرمایهدفتر درانتقال پروژهگیرد.تحویل می

نافذ خواهد شد. در صورت تأمین شرایط تاریخ انتقالروز59:59:23ساعتخواهد گرفت که از 
پروژه، حقوق و مالکیت انحصاري و بدون محدودیت تاریخ انتقالدر دوطرفمربوط به تعهدات 
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پذیرسرمایهمنتقل خواهد شد و پذیرسرمایهبه تقالتاریخ انبعد از روز00:00:00ساعتدر 
را بر عهده خواهد گرفت.پروژهبرداري و نگهداري مسئولیت بهره

به پذیرسرمایهشامل امکان دسترسی انحصاري و نامحدود پذیرسرمایهبه انتقال پروژه. 29-2
بزار ویـژه و وسـایل و قطعات یدکی و تجهیزات از جمله تمـام تجهیـزات آزمـایش و اپروژه
شود به همراه تمام استفاده میپروژهبرداري و تعمیر و نگهداري اي که در مدیریت، بهرهنقلیـه

از پروژهدر شرکت، و همچنین شامل انتقال تمامی حقوق پروژههاي به عمل آمده در بهسازي
یا اشخاص شخصي دههاي باقیمانها، ضمانتجمله تمام حقوق و مالکیتهاي معنوي، بیمه نامه

خواهد بود. در صورتی که اعمال پذیرسرمایهي تجهیزات، مصالح و سایر خدمات، به تأمین کننده
ملزم به انجام تمام تشریفات الزم براي شرکتاین حق مستلزم انجام تشریفات خاصی باشد، 

هاي العملورموظف است، دستشرکتخواهد بود. همچنین پذیرسرمایهواگذاري حقوق مزبور به 
ي تأمین لوازم یدکی و ، نحوهچون ساختهاي هاي طراحی، نقشهبرداري و نگهداري، نقشهبهره

برداري و نگهداري و براي بهرهپذیرسرمایهو اطالعات دیگري که تاریخ انتقالمواد مصرفی در 
کند.منتقل پذیرسرمایهنیاز دارد را به پروژهاصالح 

برداري، در شرایط مطلوب نگهداري، بهرهتاریخ انتقالرا در پروژهموظف است شرکت. 29-3
پذیرسرمایهبه 7-29بر اساس بند ايهاي سنجیده و حرفهرویهتعمیر و آراستگی مطابق با 

انتقال دهد.
تاریخ انتقالپیش از ]ماه) 24بیست و چهار ([حدودماه][موظف است شرکت. 29-4

را طبق فرم پذیرسرمایهمورد قبول ي انتقالنامهضمانت، نامهموافقتر این بینی شده دپیش
اعتبار ي مجازدورهاز انقضاي پس ماه) 12(تا دوازده که باید ها) نامه(فرم ضمانت14پیوست 
تسلیم کند.پذیرسرمایهبه باشد، داشته 

براي جبران خسارت ناشی از لي انتقانامهضمانتمجاز است از محل مبلغ پذیرسرمایه. 29-5
در موارد زیر و بر اساس مقادیر توافق شده، برداشت نماید: قصور شرکت

بر اساس بند پروژه) Overhaulعدم انجام صحیح بازسازي و یا تعویض قطعات اساسی (-
29-7.

هاي انتقالآزمایشبر اساس نتایج انتقال پروژهعدم تحقق شرایط تضمین شده در هنگام -
.9-29بر اساس بند ،ها)هاي پروژه و روش انجام آن(آزمایش6درج شده در پیوست 



43خصوصیـرکت عمومی نامه مشاچهارچوب موافقت

تاریخ ) تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز در Inventoriesعدم تأمین مقدار موجودي (-
.10-29، بر اساس بند پروژهانتقال

شود.آزاد میانتقال پروژهنامه به محض ي مبلغ ضمانتمانده
حق پذیرسرمایهنکند، تسلیم را در مهلت مقرر ي انتقالنامهضمانتشرکتصورتی که در . 29-6

را در یک حساب مخصوص بانکی ذخیره نماید تا در شرکتي ماهانه به هاپرداختخواهد داشت 
در موارد پیشگفته، از محل این حساب غرامت مربوط را برداشت کند. قصور شرکتصورت 

به شرکت مسترد خواهد شد.اریخ انتقالتي این حساب در مانده
بینی شده در این پیشتاریخ انتقالپیش از ماه) 24بیست و چهار (موظف است شرکت. 29-7

را آغاز کند. نوسازي و بازسازي برپروژه) Overhaulنوسازي و بازسازي (عملیات، نامهموافقت
مهندس مستقلیک برداريهرهبهايگزارشو بررسی پروژهبازرسی مبتنی براساس گزارش 

توسط برداري با توجه به بهرهرا پروژهکامل بودندر این گزارش مهندس مستقلشود. انجام می
را با پروژهتعمیر و نگهداري بررسی کرده و انطباق بهره بردار مجرببه عنوان یک شرکت

با در نظر گرفتن ،نامهموافقتو استانداردهاي تعیین شده در این مشخصات فنی، شرکتتعهدات 
.کندمشخص می،استهالك معمول

که در را پروژهاز قطعاتی ي خود تعمیرات اساسی و تعویض اجزاء و موظف است به هزینهشرکت
ضروري نامهموافقتبینی شده در برداري پیش، براي تداوم شرایط بهرهمهندس مستقلگزارش 

پایان تاریخ انتقالپیش از ماه) 6اسی باید شش (. این تعمیرات اسانجام دهد،اعالم شده است
انجام دهد تا آنان پذیرسرمایهموظف است تعمیرات اساسی را با حضور کارکنان شرکتپذیرد و 

آموزش حین انجام کار را فرا گیرند.
اطالعپذیرسرمایهرا به پروژهبازسازي و تعمیرات اساسی عملیاتموظف است تاریخ آغاز شرکت
، تاریخ انتقالپیش از پروژهدر انجام صحیح تعمیرات اساسی قصور شرکتدر صورت دهد. 
شرکتشود و برآورد میمهندس مستقلي تکمیل انجام صحیح تعمیرات اساسی از سوي هزینه

بپردازد.پذیرسرمایهموظف است این مبلغ را به 
بینی شده در این پیشتاریخ انتقالپیش از ماه) 18موظف است هیجده (شرکت. 29-8

براي مدیریتپذیرسرمایهي ، نسبت به آموزش حین انجام کار کارکنان معرفی شدهنامهموافقت
خللی وارد نشود. پروژهبرداري عادي اقدام کند؛ به نحوي که در بهرهپروژهبرداري بهره
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زییات مرتبط ي انجام آن، تعداد و صالحیت کارکنان و سایر جبندي آموزش کارکنان، نحوهزمان
.گرددتعیین میبرداريکمیته هماهنگی بهرهبا این بند، زیر نظر 

ارزیابی عمر باقیمانده و تاریخ انتقال،پیش از ماه) 6موظف است شش (شرکت. 29-9
هاي پروژه و روش انجام (آزمایش6را به شرح درج شده در پیوست پروژههاي انتقالآزمایش

به هزینه خود نسبت به تاریخ انتقال،پیش از ماه) 2ظف است تا دو (موشرکتآنها) انجام دهد. 
درج شده هاي انتقالآزمایشکه شرایط پروژهانجام تعمیرات اساسی و تعویض اجزاء و قطعاتی از 

در عدم قصور شرکترا برآورده نسازند، اقدام نماید. براي جبران خسارت ناشی از 6در پیوست 
شرکت، هاي انتقالآزمایشبر اساس نتایج انتقال پروژهدر هنگام تحقق شرایط تضمین شده 

.بپردازدپذیرسرمایه) به خسارت مقطوع(11را طبق مفاد پیوست خسارت مقطوعمتعهد است 
پذیرسرمایهبا شرکت، نامهموافقتبینی شده در پیشتاریخ انتقالپیش از ماه) 6شش (.29-10

و همچنین سطح هانامهانتقال ضمانتو ترتیبات قال پروژهانتدر خصوص موضوعات مربوط به 
موجودي اقالم مصرفی، قطعات یدکی، تجهیزات، قطعات، وسایط نقلیه و دیگر مواد و لوازم که 

مطابق با شرایط تولیدي میانگین پروژهبرداري بهره] ماه) 12[حدود دوازده (ماه][براي 
اقدامات موظف است، تمامی شرکتکنند. نیاز است، توافق میموردپروژهپیش سال) 5پنج (

الزم را در خصوص تأمین موجودي اقالم، در سطح توافق شده به عمل آورد و این اقالم را در 
واگذار نماید.پذیرسرمایهبه تاریخ انتقال
به تاریخ انتقالدر تأمین و واگذاري اقالم در سطح توافق شده در قصور شرکتدر صورت 

در صورت عدم بپردازد.پذیرسرمایهها را به ي تأمین آنموظف است هزینهشرکت، پذیرسرمایه
پذیر تأمین نماید.تواند این هزینه را از محل مطالبات و تضامین سرمایهپذیر میپرداخت، سرمایه

باشد، بین قابل تمدید میغیري زمانی سی روز، که موظف است در فاصلهشرکت. 29-11
ايهاي سنجیده و حرفهرویه)، بر اساس ي گذاردوره(پروژهتاریخ انتقالو ي مجازدورهانقضاي 

اقدامات زیر را معمول دارد:
پذیر، به نمایندگی و هزینه سرمایهرا پروژهبرداري و نگهداري صحیح مسئولیت بهره.29-11-1

بر عهده گیرد؛
تسویه نماید به شرطی که بر شرکتاران یا پیمانکشرکتکارکنان با تمامی.29-11-2

تأثیر نگذارد؛شرکتهاي مسئولیت
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ي را در مقابل هرگونه ادعا یا تعهدي که ممکن است در نتیجهپذیرسرمایه.29-11-3
ایجاد شود، مصون دارد؛پروژهبرداري و نگهداري بهره
ه در رابطه با یی را کهانامه، بیمهپذیرسرمایهي بر حسب درخواست و به هزینه.29-11-4

مورد نیاز است تأمین کند؛پروژهبرداري و نگهداري بهره
برداري و ، قراردادهایی را که در رابطه با بهرهپذیرسرمایهبر حسب درخواست.29-11-5

تعهدات انتقال دهد و تمامیپذیرسرمایهبا اشخاص ثالث منعقد کرده است به پروژهنگهداري 
تسویه کند؛تاریخ انتقالز را تا پیش اشرکت

یا هرگونه خسارت به محیط زیست ساختگاهي مواد زیانبار در هرگونه نشتی یا تخلیه.29-11-6
بینی شده یشمحیط زیست پقوانین و مقرراترا تا حدي که در پروژهیا شرکتعملکرد ناشی از

است، برطرف یا اصالح کند.

. مالیات30ماده 

حقوق دولتی و عوارض جاري و آتی و یا هرگونه عوارض تکلیفی وسایر ، ها. تمام مالیات30-1
شرکتيهبر عهدنامهموافقتیا مفاد این ن و مقرراتقوانیالزامات مالی دیگري که بر اساس 

پرداخت گردد.شرکتباشد، باید به موقع از سوي 
الزامات مالی از جمله باعث کاهش یا افزایش ن و مقرراتقوانیتغییر در . در صورتی که 30-2

موظف است این شرکتشود، شرکتعوارض و مالیات و یا ایجاد عوارض تکلیفی دیگري براي 
ن و مقررات)، قوانی(تغییر در 32اطالع دهد و متعاقب آن مفاد ماده پذیرسرمایهتغییرات را به 

گردد.اعمال می

. بیمه31ماده 

براي) 6-31(مطابق بند اي ضروري بیمههايباید به نحوي عمل کند که پوشششرکت. 31-1
مطمئن گردد.ي مجازدورهاي در طول بیمههايتحصیل شود و از بقاي اعتبار این پوششپروژه

و هانامههاي مربوط به این بیمهگواهیوهاموظف است یک نسخه از بیمه نامهشرکت. 31-2
، براي هاپس از دریافت آنهفتهتا یک ارهااي آنـذ و انقضوه تاریخ نفـاطالعات مربوط ب

ارسال کند.پذیرسرمایه
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پروژهکليههزیندر شرکتاي الزم، از سوي هاي بیمهمربوط به پوششيه. حق بیم31-3
مسئول شرکتدر هر صورت خواهد بود. شرکتيهبر عهدهاو پرداخت آنشودمیمنظور 

هاست.نامهکمبود و نقص بیمه
:را به نحوي صادر کنند کهها نامهبیمهها خواهد خواست تاگراز بیمهشرکت. 31-4
باشد؛هاذینفع مشترك بیمه نامهپذیرسرمایه.31-4-1
منظور گردد؛پذیرسرمایهو کارکنان پذیرسرمایهاسقاط حق جانشینی در مقابل .31-4-2
شرط قابلیت تفکیک منافع درج شود؛.31-4-3
نداشته باشد؛پرداخت حق بیمه نسبت به هیچ مسئولیتیرپذیسرمایه.31-4-4
گر براي ایفاي که بیمهی یهابازرسی یا گزارشنتایجه ـبدسترسی حق پذیرسرمایه.31-4-5

، داشته باشد.کندآوري میتهیه یا جمعتعهدات خود 
از بیمه یکاز هرگونه خاتمه، عدم تمدید یا تغییر اساسی در هرموظف است پیششرکت. 31-5

.دهداطالع پذیرسرمایهبه کتبی را به صورتها، مراتب نامه
اما نه محدود باید شامل شرکتاز سوي[متناسب با شرایط پروژه] هاي دریافتی نامهبیمه. 31-6
هاي زیر باشد:پوششبه 
:مانندتمام خطراي پوشش بیمه.31-6-1

.زمینی و ریلی، هوایی،دریاییاعم از تمام خطر حمل .31-6-1-1
.و ماشین آالتهاتمام خطر دارایی.31-6-1-2
.و نصبهاي اجراییتمام خطر کار. 31-6-1-3
برداري.. تمام خطر بهره31-6-1-4

.اقتصاديهايفعالیته دروقفايپوشش بیمه.31-6-2
.کارگران و مسئولیت کارفرماغرامت .31-6-3
.شخص ثالثدر مقابل مسئولیت.31-6-4
که در داخل طبیعی براي حوادث قهریه را اي الزم بیمههايپوششموظف است شرکت. 31-7

تأمین کند.، دهدمیایران رخ میجمهوري اسالکشور 
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بر حسب مورد، صرف جبران ها را نامهموظف است تمام وجوه دریافتی از بیمهشرکت. 31-8
براي جبران خسارت هانامهی از بیمهوجوه دریافتوارده نماید. بدیهی است هرگاه هايخسارت

نامهموافقتبه ایفاي تعهدات خود در این ضمن تأمین مالی اضافی، شرکتوارده کافی نباشد، 
پایبند خواهد بود.

ترجیحاً پذیرسرمایهگردد، اي ارائه می. در مواردي از حوادث قهریه سیاسی که خدمات بیمه31-9
داخل کشور جمهوري اسالمی ایران تأمین در ث قهریه سیاسی اي الزم را براي حوادپوشش بیمه

کند.می

ن و مقرراتقوانیتغییر در . 32ماده 

افزایشموجب و مقرراتنقوانیتغییر در ، نامهموافقتاین پایهتاریخ . در صورتی که بعد از 32-1
بهاي یا فیتبهاي ظربابت پذیرسرمایهي هاپرداختگردد، شرکتي کاهش هزینهو یا هزینه
را در شرایط شرکتو یا هر دو باید طبق مفاد این ماده به گونه اي اصالح شود که تولید

ن و قوانیتغییر در قرار دهد، به صورتی که گویا و مقرراتنقوانیتغییر در اقتصادي پیش از 
اتفاق نیفتاده است.مقررات

رخ دهد و موجب پروژهبرداري تجاريهي بهردورهقبل از قوانین و مقرراتتغییر در . اگر 32-2
(زمان بندي موعدهاي 5شود، موعدهاي کلیدي در پیوست برداري تجاريتاریخ بهرهتغییر در 

در آن اعمال گردد.قوانین و مقرراتتغییر در شود که اثر اي اصالح میکلیدي)، به گونه
رخ دهد و موجب کاهش تجاريبرداري ي بهرهدورهدر قوانین و مقرراتتغییر در . اگر 32-3

تغییر در گردد، کاهش ظرفیت منتج از پذیرسرمایهبه محصول پروژهدر تحویل شرکتتوانایی 
توقف و یا ریزي شدهتوقف برنامهنباید به عنوان کاهش ظرفیت منتج از قوانین و مقررات

منظور گردد.پروژهو یا شرایط کاهش اجباري تولید در اضطراري
تاده است، باید اتفاق افن و مقرراتقوانیتغییر در باشد که مدعیدوطرفهر یک از . اگر32-4

اي حاوي اطالعیه، طی و مقرراتقوانینتغییر در از تاریخ وقوع روز) 30ظرف مدت سی (
به همراه کاهش هزینهیا افزایش هزینه، مبلغ و مقرراتقوانینتغییر در هاي ناشی از این پیامد

افزایش در حداقل کردن شرکترا به نحوي که مسئولیت هاهزینهمتناسب صالح پیشنهاد ا
هايرویهو استفاده از بردار مجرببهرهها در حد یک کاهش هزینهها و حداکثر کردن هزینه

، نمایان باشد، اعالم دارد.ايسنجیده و حرفه



خصوصیـنامه مشارکت عمومی موافقت48

و در مواردي 4-32در بند پیشگفتهيهاطالعیپس از دریافت روز) 7هفت (يه. به فاصل32-5
دوطرف، تاریخ نفوذپس از روز) 7صادر شده، به فاصله هفت (تاریخ نفوذکه اطالعیه قبل از 

.کنندرا بررسی موضوع اطالعیهاي موظف هستند با یکدیگر مالقات نموده و طی جلسه
، 4-32ق بند طباياطالعیهپس از دریافت هرگونه روز) 21. اگر در مدت بیست و یک (32-6

باید دوطرفتوافق کنند، اختالف بهاي تولیدو بهاي ظرفیتنتوانند بر روي اصالح دوطرف
حل و فصل گردد.نامهموافقت(حل اختالف)، در این 35طبق شرایط ماده 

پس از رسیدن مجموع مبالغ بهاي تولیدو بهاي ظرفیتتغییرات توافق شده براي اصالح . 32-7
، و در غیر این صورت در پایان هر سال، ریال / یورو][مبلغ مربوط به
. رعایت شروط یاد شده در رسیدگی ادعاهاي مشابه بعدي مربوط به مفاد این ماده گردداعمال می

خواهد بود.می نیز الزا
گردد و یا نامهموافقتدر اینشرکتمانع اجراي تعهدات و مقرراتقوانینتغییر در . اگر 32-8

در برابر شرکتبه صورت غیر قانونی شود، شرکتتعهدات يهموجب انجام بخشی و یا هم
براي عدم اجراي چنین تعهداتی مسئولیتی ندارد و در صورتی که جبران خسارتپذیرسرمایه
خسارت تمایل به جبران مالیپذیرسرمایهامکان پذیر نباشد و یا پذیرسرمایهتوسط شرکت
حق خواهد داشت حقوق خود را مطالبه کند.شرکتنداشته باشد، شرکت

به مدت یکصد و دوطرفمانع اجراي تعهدات هر یک از و مقرراتقوانینتغییر در . اگر 32-9
را طبق نامهموافقتتواند این میدوطرفبه صورت مداوم شود، هر یک از روز) 180هشتاد (

بهاي ظرفیتپرداخت پذیرسرمایه. در شرایطی که فسخ کند)، نامهقتمواففسخ(27یند ماده آفر
مگر این فسخ کندرا نامهموافقتنباید این شرکتدهد، میادامه نامهموافقترا طبق مفاد این 

تغییر در پس از وقوع ماه) 12به مدت دوازده (و مقرراتقوانینتغییر در که شرایط ناشی از 
شرکتبه دالیل بیان شده در این بند، نامهموافقتفسخیابد. در صورت ادامهو مقرراتقوانین

خسارت مالی خواهد بود.دریافتمستحق 

قهریهيهحادث. 33ماده 

بینی و خارج از کنترل معقول هر واقعه و پیشامد غیرقابل پیشیي قهریه به معن. حادثه33-1
باشد:ریزطیشرايآسیب دیده است که داراطرف
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بردن از نیاز بایرفع و ،يریو مناسب، قابل جلوگیکافيهاکه با تالشیطیشرا.33-1-1
آسیب دیده نباشد؛طرفسوي 

نیتعهداتش در اياجرايآسیب دیده براطرفییبر توانايابه طور قابل مالحظه.33-1-2
هاي آن اثرگذار باشد؛و کاستن از شدت پیامدنامهموافقت

تعهداتش نباشد؛يآسیب دیده در اجراطرفقصورستقیم یا غیر مستقیم ميجهینت.33-1-3
گریدطرف، به 5-33، وقوع آن را طبق مفاد بند ي قهریهحادثهآسیب دیده از طرف.33-1-4

اطالع داده باشد.
است:یعیي طبي قهریهحادثهو یاسیي سي قهریهحادثهشامل ي قهریهحادثه. 33-2
ریوقوع یکی از موارد زيجهیاست که نتیطیشرایبه معنیاسیي سریهي قهحادثه.33-2-1

، را نیز تأمین کند:1-33بند يارهایو معطیباشد و شرا
ایهاي مسلحانه و درگیري،يمرزيهانشده، تجاوزای. وقوع جنگ اعالن شده 33-2-1-1

ی وري اسالما غصب قدرت در داخل جمهییانقالب، عملیات نظام،یاقدام دشمن خارج
و یقیشامل اشخاص حقپروژهيدیاندرکاران کلیا محاصره یا محدود شدن دستایران 
ایران؛در اثر تحریم جمهوري اسالمیدوطرفیحقوق

که منبع آن درون ياکنندهزهیونیيهاتابشایو ویاکتویبه مواد رادی. آلودگ33-2-1-2
کشور باشد؛

؛دستگاه اجراییغیر موجه از طرف . هرگونه فعل یا ترك فعل33-2-1-3
يکارکمایو یقانونيهاکار در حداقل،يامنطقهاییصنفی، مليها. اعتصاب33-2-1-4

ایران اتفاق که در داخل جمهوري اسالمییاسیسلیاعتصاب به دالایبه منظور اعتراض و 
بیفتد؛ و

. یستیو عمل تروريکارخراب،یداخليهایآرام. آشوب اجتماعی، شورش، نا33-2-1-5
نیست و یاسیي سي قهریهحادثهاي است که ي قهریهحادثهیعیي طبي قهریهحادثه.33-2-2
، را نیز تأمین کند:1-33بند يارهایو معطیباشد و شراریوقوع یکی از موارد زيجهینت

،یشکسالطوفان، خل،یزلزله، س،يسوز. حوادث قهریه مانند رعد و برق، آتش33-2-2-1
گر؛یدیعیگردباد و بالیاي طبن،یرانش زم

. تصادمات و انفجارها؛33-2-2-2
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ایران که در داخل کشور جمهوري اسالمی ریگهمهيهايماریو بی. شیوع قحط33-2-2-3
اتفاق بیفتد.

هاي دیگر در خود را از جمله استفاده از منابع و روشیمنطقيهاهمه تالشدوطرف. 33-3
به کار خواهند برد تا از هرگونه تأخیر ناشی از پروژهمورد نیاز زاتیدمات، مصالح و تجهتأمین خ

دوطرفمقدار کاهش دهند. نیاثرات آن را به کمترایممانعت کنند و ي قهریهحادثهوقوع 
توافق اجرا نمایند نیشتریتالش خود را به کار برند تا تعهدات خود را با بنیشتریهستند بفموظ
باز يبه حالت عادنامهموافقتنیشرایط اي قهریهحادثهانیطمئن شوند که پس از پاو م
از نظر عدم ایفاي دوطرفگردد. در صورت رعایت شرایط درج شده در این بند، هیچ یک از می

باشد، مسئولیتی نخواهد داشت.ي قهریهحادثهتعهداتش در صورتی که علت آن وقوع زهر یک ا
ي حادثهتا اثر وقوع ردیتمام تالش خود را به کار گدیباي قهریهحادثهریتأثتحتطرف. 33-4

سایر ، در برابر ي قهریهحادثهریرا کاهش دهد. به هر حال مسئولیت طرف تحت تأثقهریه
طرفست. اهمچنان به قوت خود باقی،ستندین،ي قهریهحادثهوقوع ریکه تحت تأثخودتعهدات 

نظیر همین تعهدات را خواهد داشت.زینیست ني قهریهحادثهریکه تحت تأثگريید
به عنوان عامل تأخیر یا افزایش ي قهریهحادثهبخواهد به یک دوطرفاز کیاگر هر .33-5

پس از روز) 10حداکثر تا ده (دیاستناد کند، بایکلاییتعهداتش به صورت جزئيهزینه در اجرا
مدت ینیبشیآن و پتی، ماهي قهریهحادثهزمان شروع یببه صورت کتي قهریهحادثهوقوع 

درج شده در ي قهریهحادثهطیآمده با شراشیپطیشراقیتطبلیزمان تأثیر آن را به همراه دال
اعالم کند.گریدطرف، به 1-33بند 
ي حادثهکه به وقوع یطرف، ي قهریهحادثهي پس از خاتمهروز) 3ي سه (. به فاصله33-6
تعهداتش استناد کرده است، موظف است يبه عنوان عامل تأخیر یا افزایش هزینه در اجرایهقهر

يدثهحاخود را در ماهیت تأخیر و یا افزایش هزینه و همچنین اثر یمنطقلیمستندات و دال
ارسال کند.گریدطرفيبراياهیاطالعیرا طنامهموافقتنیتعهداتش در ايدر اجراقهریه

موظف دوطرف، 6-33در بند گفتهشیپهیاطالعافتیپس از درروز) 7ه فاصله هفت (. ب33-7
، حسب مورد 1-33بند طیو در صورت احراز شرایرا بررسهیموضوع اطالعياجلسهیهستند ط

توافق کنند.10-33و 9-33يمطابق بندها
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دوطرف، 6-33د طبق بنهیاطالعافتیپس از درروز) 21(کیو ستی. اگر در مدت ب33-8
نامهموافقتنی(حل اختالف) در ا35ماده طیطبق شرادیبادوطرفنتوانند توافق کنند، اختالف 

حل و فصل گردد.
رخ دهد،برداري تجاريتاریخ بهرهپیش از ي قهریهحادثهاگر . 33-9
تأخیر براي جبران دوطرفموجب تأخیر در اجراي پروژه شود، ي قهریهحادثهچنانچه .33-9-1

ي موعدهاي کلیدي مذاکره کرده و گفته دربارهارچوب موعدهاي پیشهبوجود آمده، در چ
بندي موعدهاي کلیدي) را با توافق یکدیگر اصالح (زمان5موعدهاي کلیدي در پیوست 

نمایند.می
رد ها با توجه به مواي جبران هزینهها شود، نحوهموجب افزایش هزینهحادثه قهریهاگر .33-9-2

شود.زیر مشخص می
موظف است افزایش هزینه پذیرسرمایهرخ دهد، ي سیاسیحادثه قهریه. اگر 33-9-2-1

برداري تاریخ بهرهتوافق شده ناشی از حادثه را در اصالح موعدهاي کلیدي و جابجایی 
لحاظ کند.تجاري

ریافتی از موظف است با غرامت دشرکترخ دهد، ي طبیعیحادثه قهریه. اگر 33-9-2-2
بیمه)، خسارات ناشی از حادثه را جبران کند. -31ها (طبق مفاد ماده نامهبیمه

رخ دهد، طبق موارد زیر عمل برداري تجاريتاریخ بهرهپس از ي قهریهحادثهاگر .33-10
خواهد شد:

پذیرسرمایهبه محصول پروژهدر تحویل شرکتبر توانایی ي قهریهحادثهاگر وقوع .33-10-1
گیرد:اثر منفی بگذارد، اقدامات زیر صورت می

ي موظف است طی دورهپذیرسرمایهرخ دهد، ي سیاسیي قهریهحادثه. اگر 33-10-1-1
10طبق شرایط پیوست بهاي ظرفیتبه پرداخت ي سیاسیي قهریهحادثهمتأثر از 
قابل بهاي ظرفیتط معادل متوسهاپرداختادامه دهد. مبلغ این شرکتها)، به (پرداخت

ي دورهاست. در این حالت ي قهریهحادثهپیش از وقوع ماه) 12پرداخت طی دوازده (
تمدید نخواهد شد.برداري تجاريبهره
موظف است با غرامت دریافتی شرکترخ دهد، ي طبیعیي قهریهحادثه. اگر 33-10-1-2

اشی از حادثه را جبران کند.بیمه)، خسارات ن-31ها (طبق مفاد ماده نامهاز بیمه
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و به تبع آن بر نامهموافقتدر این پذیرسرمایهبر تعهدات ي قهریهحادثهاگر وقوع .33-10-2
به پرداخت پذیرسرمایهاثر منفی بگذارد، پذیرسرمایهبه محصول پروژهبراي تحویل شرکتتوان 

ي قهریهحادثهي متأثر از ورهها) طی د(پرداخت10طبق شرایط پیوست شرکتبه بهاي ظرفیت
ي حادثهی است که پیش از وقوع بهاي ظرفیتیی معادل با هاپرداختادامه خواهد داد. مبلغ چنین 

تمدید نخواهد شد.برداري تجاريي بهرهدورهقابل پرداخت بوده است. در این حالت نیز قهریه
ایران که بر مهوري اسالمی در خارج از مرزهاي جي قهریهحادثهدر صورت وقوع . 33-11

عمل نخواهد شد و مسئولیت1-27و 8- 27تأثیر بگذارد، به مفاد بندهاي شرکتتعهدات 
به قوت و اعتبار خودش باقی خواهد ماند و هیچ نامهموافقتدر انجام تعهداتش در این شرکت

در شرکتکمک به تنها به عنوان پذیرسرمایهنخواهد بود.پذیرسرمایهمسئولیتی نیز متوجه 
را به مدت ي مجازدوره، شرکتپذیرد تا با دریافت مدارك مثبته از طرف انجام تعهداتش می

، تمدید کند. چنین تمدیدي سبب اصالح هیچ پرداختی ي قهریهحادثهمتناسب با شرایط وقوع 
.نخواهد شد

عذري تواندی، نمي قهریه)(حادثه33، مفاد ماده ي قهریهحادثه. در صورت وقوع یک 33-12
باشد:ریدر موارد زدوطرفبراي رفع مسئولیت 

؛دوطرفهاي توقف یا تأخیر در پرداخت.33-12-1
؛شرکتتأخیر در تحویل تجهیزات و مصالح به دلیل مسامحه و یا غفلت .33-12-2
مین در واگذاري قراردادهاي احداث، تأشرکتبه دلیل ناتوانی پروژهتأخیر در اجراي .33-12-3

برداري به پیمانکاران دست دوم و تأمین کنندگان واجد صالحیت یا مواد، تجهیزات و یا بهره
استخدام کارکنان یا کارگران به تعداد کافی؛

هرگونه خرابی و یا از کار افتادگی تجهیزات، ماشین آالت و یا تأسیسات در مالکیت .33-12-4
برداري و تعمیر ي غیر صحیح نگهداري، بهرهبه علت نحوهدوطرفبرداري هر یک از یا بهره

ها؛آن
نامهموافقتدر اجراي هر یک از تعهداتش در این دوطرفهر یک از قصورناتوانی یا .33-12-5

؛ي قهریهحادثهپیش از وقوع 
تأخیر ناشی از شرایط نامناسب جوي یا شرایط نامطلوب زمین و یا هرگونه شرایط .33-12-6

بینی هستند.به طور منطقی قابل پیشنامطلوب دیگر که



53خصوصیـرکت عمومی نامه مشاچهارچوب موافقت

. مصونیت34ماده 

یا ترك ناشی از فعل هرگونه ضرر و خسارت را در قبال وارد شدن شرکتپذیرسرمایه. 34-1
وارد شدن دارد. این مصونیت در قبال عمدي و یا سهوي خود در ارتباط با پروژه مصون میفعل

ي مربوط هاي جانی و تمام هزینههافوت یا صدمه،هابه اموال و داراییهرگونه ضرر و خسارت 
باشد.متعارف دادرسی) میيها(از جمله و بدون هیچ محدودیتی، هزینه

را نخواهد داشت. شرکتو یا پیمانکاران شرکتبه گفته در موارد پیشحق رجوع پذیرسرمایه
ان، نمایندگان، کارکنان،کارمندان، مدیرو عوامل منتسب به او مانند مشاور،شرکتپذیرسرمایه

و قصورر کامل در برابر خسارات ناشی از را به طوشرکتپیمانکاران و پیمانکاران دست دوم 
فوت و یا داشت. این مصونیت شامل ضرر، خسارت،مصون نگه خواهد پذیرسرمایهتقصیر

ضوع را در صورتی ي مربوط به این موهادر این رابطه) و یا هرگونه هزینهجراحت (یا هرگونه ادعا
و یا هر یک از کارمندان، مدیران، نمایندگان، شرکتانگاري که به دلیل عملکرد و یا سهل

در قصور شرکتبه وجود آید و یا به دلیل شرکتکارکنان، پیمانکاران و پیمانکاران دست دوم 
این موارد در.شودمیبراي کاهش خسارت پیش آمده باشد، نايهاي سنجیده و حرفهرویهاجراي 
هاي مربوط، در مواردي یا هزینهشرکتخسارت ي مربوط را پرداخت کند. هاباید خسارتشرکت

جبران نامهموافقتبه موجب این ايهاي بیمهیا تحت پوششنامهموافقتکه به نحوي در این 
گفته نیست.شود، مشمول مصونیت پیشمی
یا ترك ناشی از فعل هرگونه ضرر و خسارت را در قبال وارد شدن پذیرسرمایهشرکت. 34-2

این مصونیت در قبال وارد شدن دارد. عمدي و یا سهوي خود در ارتباط با پروژه مصون میفعل
ي مربوط هاي جانی و تمام هزینهها، فوت یا صدمههابه اموال و داراییهرگونه ضرر یا خسارت 

باشد.میادرسی)متعارف ديها(از جمله و بدون هیچ محدودیتی، هزینه
نخواهد داشت. پذیرسرمایهو یا پیمانکاران پذیرسرمایهبه گفته را در موارد پیشحق رجوع شرکت
کارمندان، مدیران، نمایندگان، کارکنان، و عوامل منتسب به او مانند مشاور، پذیرسرمایهشرکت

و قصوربرابر خسارات ناشی از ر کامل در را به طوپذیرسرمایهپیمانکاران و پیمانکاران دست دوم 
داشت. این مصونیت شامل ضرر، خسارت، فوت و یا جراحت و مصون نگه خواهد شرکتتقصیر

در این رابطه) را در صورتی که به دلیل عملکرد و یا ي مربوط (یا هرگونه ادعاهاهرگونه هزینه
کارمندان، مدیران، اور، عوامل منتسب به او مانند مشو یا هر یک از پذیرسرمایهسهل انگاري 

به وجود آید و یا به دلیل پذیرسرمایهنمایندگان، کارکنان، پیمانکاران و پیمانکاران دست دوم 
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براي کاهش خسارت پیش آمده باشد،ايهاي سنجیده و حرفهرویهاجراي در پذیرسرمایهقصور 
اخت کند.ي مربوط را پردهاباید خسارتپذیرسرمایه. در این موارد شودمین

انگاري یا قصد و یا غفلت در صورت وقوع هرگونه صدمه و یا خسارت ناشی از سهل. 34-3
ي هابه نسبت میزان تقصیر خود باید هزینهدوطرف، هر یک از دوطرفمشترك یا همزمان هر

مربوط را جبران کند.
یران، نمایندگان، ، مدعوامل منتسب به او مانند کارمندانو پذیرسرمایهباید از شرکت. 34-4

در مقابل هرگونه ادعا، احکام قضایی، پذیرسرمایهکارکنان، پیمانکاران و پیمانکاران دست دوم 
متعارف يهزینهگونه محدودیت از جمله و بدون هیچ(مسئولیت، زیان، هزینه، مخارج ایجاد 

از جمله (شرکتاز سويپروژهمرتبط با ی مقررات زیست محیطهط بومربتو خساردادرسی)
ا یمیمواد آالینده یا دیگر مواد سنشتتخلیه، پخش، توزیع، انباشت، تصفیه، تولید، دفع یا 

ساختگاههاي سطحی یا زیرزمینی در سازي خاك، هوا، آب، آلودهپروژهخطرناك تولیدي توسط 
عویض، کاهش آلودگی، تينحوهدر مقابل هرگونه مسئولیت مربوط به و نیز )یا اطراف آنپروژه

از آنان را دفاع کند و یاد شدهنظارت بر موارد تعهدات مربوط به زدایی یا برطرف سازي یا آلودگی
هاتدر مواردي و تا حدودي که این گونه خسارمگرهرگونه زیان و خسارتی مصون نگه دارد، 

، رمندانعوامل منتسب به او مانند کاو پذیرسرمایهرفتار عمدي انگاري یا سوءسهلناشی از
باشد.پذیرسرمایهمدیران، نمایندگان، کارکنان و یا پیمانکاران

بابت جبران ضرر و اويههاي مطالبه نشدادعاجمعتا زمانی که دوطرفهیچ یک از.34-5
[حدود نیم درصد مبلغ ریال/ یورو ][از مبلغ ماده،این مصونیت تحتزیان 

جبران ضرر و زیان يهحق طرح ادعا و مطالب،ده استبیشتر نشورد هزینه ساخت] اولیه برآ
تواند تمام ادعاي مربوط به جبران ضرر و می، پیشگفتهاما به محض تحقق شرط ،نخواهد داشت

اصل در مورد مطالبات آتی براي . اینرا مطرح سازدنامهموافقتاین مصونیت در تحتزیان 
در تواند میدوطرفهر یک از ، با این وجودد. یگردخواهدنیز اعمال ونیت مصجبران ضرر و زیان 

ش طبق این بند، به خاطر تأخیر در بررسی مشمول مرور زمان شود، صرف اتکه مطالبصورتی 
نامهموافقتیا در هر زمانی که مجازيدورهبه هر حال در انتهاي .نظر از مبلغ آن، ادعا کند

باید صرف نظر از سقف مبلغ درج شده در این بند دوطرفدعاهاي یابد، امیزودتر خاتمه 
دیگر در مفاد این طرفبه دوطرفهر یک از مطالبات مالیمجموع رسیدگی و تسویه گردد.

ماده، نباید در هیچ شرایطی از مبالغ زیر بیشتر شود:
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.ي اجرانامهضمانتاز معادل مبلغ برداري تجاريتاریخ بهرهپیش از .34-5-1
] ریال/یورو [حدود جمع از مبلغ [برداري تجاريتاریخ بهرهپس از .34-5-2

.نامهموافقتسالماهانه] در هر نیم بهاي تولید و بهاي ظرفیت
در هیچ حالتی شامل ضرر و زیان یا پیشگفتههاي بینی شده در بندپیشهايمصونیت.34-6

این، هیچ عالوه برنخواهد گردید. دوطرفیا تقصیر یکی از قصورتبعی یام خسارت غیر مستقی
خسارت غیر مستقیم یا تبعی ناشی ضرر و زیان و یابابتو مقرراتقوانینطبق دوطرفیک از 

دیگر نخواهد طرف، مسئولیتی در مقابل نامهموافقتاین دراز ایفاي تعهدات یا اعمال حقوق 
داشت.

از ، و مقرراتقوانینعدم رعایت ناشی ازدوطرفاز متعلقه به هر یکيهجریمگونهیچ ه.34-7
يبر عهدهتنهابلکه مسئولیت پرداخت این گونه مبالغ بازپرداخت نخواهد شددیگر طرفسوي
عمل نکرده است.و مقرراتقوانین خواهد بود که طبقیطرف
سند، مدرك، نقشه، مشخصات یا طراحی ،و یا تأیید هر توافق نامهگونه بازنگري هیچ.34-8

ه هایی که برا از هیچ یک از مسئولیتشرکت، پذیرسرمایهتوسط شرکتپیشنهادي از سوي 
ها، مشخصات یا ها، مدارك، نقشه، سندهاتوافق نامهاین گونه يهنگام تهیهانگاريخاطر سهل

ایفاي در انگاريسهلیا فتهپیشگدر مورد اسناد و مقرراتقوانینها یا عدم رعایت طراحی
به علت پذیرسرمایهمبرا نخواهد ساخت. همچنین، نامهموافقتاین طبقرکتـشتعهدات 

در هاي انجام شده ها، مشخصات یا طراحیها، مدارك، نقشه، سندهانامهتوافقبازنگري و تأیید 
دیگر، مسئول شناخته نخواهد شد.شخصهریاشرکتمقابل

بی درنگ قرار است در برابر ادعاي مطرح شده علیه او مصون نگه داشته شود،ه کیطرف. 34-9
و مطرح شدن چنین کندصادردر مورد ادعاي اقامه شده دیگر طرفاي خطاب به اطالعیهباید 

دیگر بدهد طرفاي به تواند اطالعیهمیمصون نگهدارندهطرفنماید.را به وي اعالم ادعاهایی
در در مورد چگونگی دفاع معقولهاي جبران غرامت را بپذیرد و دستورالعملو در آن مسئولیت 

قرار استکهیطرف. معرفی نمایدرا در آن دفاع کنندهطرفرا اعالم و مقابل ادعاي مطرح شده
تواند تمام می،مزبور را دریافت نکرده استي، تا زمانی که اطالعیهمصون نگه داشته شود

یاد شدهطرفن اطالعیه، ـول ایـه عمل آورد. به محض وصـدفاع برايبرا متعارفاقدامات 
پیروي کند.مصون نگهدارندهطرفاز سويهاي اعالم شده موظف است از دستورالعمل
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همچناننامهموافقتاین ي مجازدورهو یا پایان فسخپس از (مصونیت)،43مفاد ماده . 43-10
به اعتبار خود باقی خواهد بود.

. حل اختالف35ماده

تعریف و تفسیر این اجرا یا در ارتباط با دوطرف. اگر هرگونه اختالفی به هر شکل بین 35-1
کنند که ظرفمیتالش دوطرفآن بروز کند، فسخو مفاد و یا به علت اعتبار، نقض نامهموافقت

چنین دیگر مبنی بر وجودطرفاز سوي طرفیک ياز دریافت اطالعیهروز) 30مدت سی (
دوطرفه حل و فصل کنند. این يدوستانهيمذاکرهياختالفی، این اختالف را ابتدا به وسیله

و در صورتی که این نمایندگان شودمیانجام دوطرفمذاکره بین نمایندگان يبه وسیلههاتالش
وع تواند موضمیدوطرفموضوع را حل و فصل کنند، هر یک از روز) 30نتوانند در مدت سی (

دوطرفارجاع دهد، مگر آن که هر کارشناس، به یک 2-35اختالف را با توجه به مفاد بند 
، به داوري ارجاع دهند.3-35موافقت کنند که به طور مستقیم اختالف را با توجه به مفاد بند 

طی کارشناسرا مبنی بر ارجاع اختالف به یک تواند تمایل خودمیدوطرف. هر یک از 35-2
دیگر اعالم کند، در این صورت بر طبق روش زیر عمل خواهد شد:طرفبه ايهاطالعی

، کارشناسارجاع اختالف به ياطالعیهاز صدور پس روز) 15پانزده (طی مدت .35-2-1
از میان فهرستی که یک ماه کارشناسبه عنوان یشخصباید در مورد انتخاب و انتصاب دوطرف

با حسن نیت دوطرفتوافق شده است، به توافق برسند. دوطرفبین تاریخ قطعیتپیش از 
عمل کارشناسکنند در هر یک از موارد اختالفی به شرح زیر در انتخاب و انتصاب تالش می
اختالف و اتخاذ تصمیم نهایی و مورددر ارتباط با موضوعانتخاب شده، کارشناسنمایند تا 

:دنآور اقدام کالزام
مستقل مهندسی یک شرکت انتصاب وط به امور فنی و مهندسی، . در موارد مرب35-2-1-1

؛دوطرفو مورد قبولو واجد شرایط 
یک مشاور مالی انتصاب . در موارد مربوط به امور مالی و اقتصادي، 35-2-1-2

؛ دوطرفو مورد قبولواجد شرایط (حقیقی/حقوقی) 
وط به اختالف پیش با تخصص مربکارشناسیک انتصاب. در هر مورد دیگري 35-2-1-3

.دوطرفآمده با توافق 
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مستقل نه یک داور، کارشناسمشخص شده موظف است به عنوان یک کارشناس.35-2-2
بخواهد تا دوطرفممکن است از کارشناساعالم کند. دوطرفنظر خود را در مورد اختالف بین 

دوطرف. در این صورت، اطالعاتی را که او براي تصمیم گیري الزم دارد در اختیارش بگذارند
باید ظرف مدت شصت کارشناسرا اجابت نمایند. کارشناسباید در اسرع وقت این درخواست 

خود را به نظر کارشناسیبرسد، دوطرفاز انتصابش و یا هر زمان دیگري که به توافق روز) 60(
اعالم کند.دوطرفصورت کتبی به 

یند حل اختالف آفريالزحمهتسهیم حقينحوه،کارشناسزمان با انتخاب همدوطرف.35-2-3
را بین یکدیگر توافق کنند.کارشناساز سوي 

به هروز) 15پانزده (يهدوریکدر کارشناسانتصاب موردنتوانند در دوطرفاگر .35-2-4
یا کانون کارشناسان ایرانمیجمهوري اسالو صنایع و معادناتاق بازرگانیتوافق برسند، از

هاي . هزینهخواهند کردکارشناستعییندرخواستایرانمیدادگستري جمهوري اسالمیرس
تقبل و پرداخت خواهد شد.دوطرفاز سويبه صورت مساوياین کارشناسی 

دوطرفبراي 2-35انتصاب شده طبق فرایند درج شده در این بند کارشناسنظر.35-2-5
نظرپس از دریافت روز) 30سی (مدت ظرفوطرفدکه یکی از مگر آنآور خواهد بود،الزام

ارجاع موضوع اعتراض کند و کارشناسنظربه ،دیگرطرفاي به اطالعیهطی ارسال ، کارشناس
همچنان کارشناسنظرحالت نیزایناعالم کند. در ،3-35ند بر طبق مفاد برا اختالف به داوري 

برخالف آن ، آن را تغییر داده یاداورييهمگر آن که نتیجالزام آور خواهد بود دوطرفبراي 
.باشد
با مذاکرات روز) 30، ظرف مدت سی (1-35رجات بند هرگونه اختالفی که طبق مند. 35-3

گردد تا با عنایت به یکی از موارد زیر به داوري ارجاع می،دوطرفه حل و فصل نشوديدوستانه
به روش داوري حل و فصل شود:

؛ل و فصل آن به روش داوري توافق کنندبر حدوطرف.35-3-1
ياز ارسال اطالعیهروز) 30، ظرف مدت سی (2-35در مواردي که طبق مفاد بند .35-3-2

؛منصوب نشده باشدکارشناسهنوز ،کارشناسبر ارجاع اختالف به مبنیطرفیک 
؛نکندابرازخود را نظر 2-2-35منصوب شده در مدت درج شده در بند کارشناس.35-3-3
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مخالفت خود را با اي اطالعیهارسال با، 5-2-35بر اساس مفاد بند دوطرفیکی از .35-3-4
اعالم نماید یا آن را اجرا نکند.کارشناسنظر

توسط شوراي عالی فنی / طبق قوانین داوري اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري [دوطرفاختالف بین 
حل و فصل خواهد گردید. ،]شوندنفر داور که طبق قوانین داوري مشخص میي سهایران و به وسیلهاسالمی

محل داوري تهران است و زبان داوري نیز فارسی خواهد بود.
صادر شود، نهایی و براي 3-35یند داوري تعیین شده در بند آهرگونه رأیی که طبق فر. 35-4

تواند به مراجع قضایی رجوع یمنفع ذيطرفالزم االجراست و در صورت عدم اجرا، دوطرف
يهیچ یک حق شروع یا ادامهکه کنندمیبدین وسیله موافقت دوطرفکند. عالوه بر آن، 

تا زمانی که را نامهموافقتدعوي یا رسیدگی قضایی در خصوص هر اختالف مربوط به این 
دوطرف،رأيصدور در حال رسیدگی است، ندارد. پس ازطبق همین مادهآنمراحل داوري

.توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایندمیآن ياجرادر اجرا یا تسهیل براي
یا داوري:کارشناسدر مدت رسیدگی مورد اختالف از سوي . 35-5
د؛ندهمیادامه نامهموافقتاین اجراي تعهدات خود را در پذیرسرمایهو شرکت.53-5-1

دهد؛میادامه ،3-26خود طبق مفاد بند يشدهي سررسیدهاپرداختبه پذیرسرمایه.35-5-2
ورد مياز اقدام به هرگونه عمل دیگري براي احقاق حق خود در مسئلهدوطرف.35-5-3

اختالف خودداري خواهند کرد؛
این 27يهاد مادـطبق مفبر نامهموافقتفسخ استفاده از حق با وجود هرگونه داوري،

.محفوظ خواهد بودرفدوطبراي هر یک از نامهموافقت

و محیط زیستایمنی،حفاظتسالمت، . 36ماده 

هاي رویهبر اساس موظف است تمام اقدامات احتیاطی و الزم را شرکت، مجازيدوره. در 36-1
به کار ببندد تا از بروز هرگونه خسارت و صدمات جانی و مالی به عموم، ايسنجیده و حرفه

جلوگیري کند. ساختگاهدر شرکتناشی از فعالیت یست و محیط زاشخاص حقیقی و حقوقی 
مسئول خواهد بود.و مقرراتقوانینیی طبق هادر برابر چنین خسارتشرکت
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را به خطر و محیط زیست ایمنی سالمت، حفاظت، که اي. در صورت وقوع هرگونه حادثه36-2
هاي رویهر اساس باقدامات الزم را يموظف است بدون هیچ تأخیري همهشرکتاندازد، 

رود، انجام دهد تا شدت این خطر کاهش یابد.میانتظار وي که از ايسنجیده و حرفه

و زبان حاکمحاکمو مقرراتقوانین. 37ماده 

جمهوري اسالمی ایران است و مقرراتقوانین، نامهموافقتحاکم بر این و مقرراتقوانین. 37-1
گردد.میتنظیم، اجرا و تفسیر و مقرراتنینقواطبق این نامهموافقتو مفاد این 

در مرجع داوري، تابع قانون آیین نامهموافقتدر این دوطرف. رسیدگی به اختالفات 37-2
دادرسی جمهوري اسالمی ایران است.

قانون تشویق و حمایت مشمول نامهموافقتگذاري خارجی در این بخش سرمایه. 37-3
.است)FIPPAي خارجی (گذارسرمایه

به صورت کلی یا جزئی با نامهموافقت. اگر مشخص شود که یک یا تعدادي از شرایط این 37-4
تناقض نامهموافقتمغایر است و یا قابل اجرا نیست و یا این که با دیگر شرایط قوانین و مقررات

هیچ تأثیري نخواهد داشت.نامهموافقتدارد، این مسئله بر دیگر شرایط 
] تنظیم و امضاء گردیده است. زبان نامهزبان دوم موافقتبه زبان فارسی و [نامهافقتمواین . 37-5

ها، ها، ارتباطها، ابالغي مکاتبهباشد. همه] (ترجیحاً فارسی) مینامهزبان حاکم موافقتحاکم [
زبان [شود باید به زبان فارسی و صادر مینامهموافقتاظهارنظرها و یا دیگر مدارکی که طبق این 

] باشد. رسیدگی به نامهزبان دوم موافقتباید به زبان فارسی و [اسناد فنیي ] باشد. همهنامهدوم موافقت
(حل اختالف) در مراجع حل اختالف باید به زبان فارسی برگزار35ها طبق مفاد ماده اختالف

رجمه فارسی باشد.شود و هر نوع مستندات آن باید به زبان فارسی تهیه شده و یا همراه با ت

. موارد متفرقه38ماده 

،را طبق اصول اخالقی و با حسن نیت اجرا خواهند کردنامهموافقتشرایط این دوطرف. 38-1
همان طور که به ،گیرندمیحاکم بر مفاد و شرایط آن را در نظر روح وجودي و يفلسفه
بند هستند.ي آن پايهاعبارت
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هايهزینهدوطرفبینی شده است، هر یک از پیشنامهموافقتین . به جز مواردي که در ا38-2
الزم نامهموافقتتن این مربوط به خود را که در ارتباط با مذاکرات، آماده سازي، امضا و نافذ ساخ

د.کنمیپرداخت ،است
دیگر در اجرايطرفدر مورد قصوري از دوطرفهر یک از ي. هیچ اسقاط حقی به وسیله38-3

ي اعم دیگرقصورنسبت به اسقاط دیگر حقوق او ي، نباید به منزلهنامهموافقتاز شرایط هر یک
تواند از سوي هیچ میننامهموافقتتلقی شود. هیچ یک از شرایط قصوراز مشابه یا متفاوت با آن 

تلقی شود مگر آن که اسقاط طرفپوشی شود یا اسقاط شده توسط یک چشمدوطرفیک از 
دیگر اعالم گردد.طرفه صورت کتبی به چنین حقی ب

دیگر و یا اعطاي مهلت یا تخفیف شرایط به طرفبر ایفاي تعهدات دوطرفعدم اصرار یکی از 
دیگر یا پذیرش هرگونه تغییر یا اعراض طرفیا تقصیر قصوراو، به عنوان اسقاط حق در مقابل 

گونه حقوق به قوت و اعتبار خود تلقی نخواهد شد و این نامهموافقتاز چنین حقی طبق این 
باقی خواهد ماند.

يالحاقیهيو با مبادلهدوطرفتنها با امضاي نامهموافقت. اصالح و یا تغییر مفاد این 38-4
گردد، امکان پذیر خواهد بود.اضافه مینامهموافقتکتبی که به این 

، اطالعات، مدارك، آمارشاردر خصوص تبادل و انتکند که میموافقت دوطرف. هر یک از 38-5
رازداري کند، میدریافت نامهموافقتدیگر در اجراي این طرفارقام و یا دانش فنی را که از 

کنند طوري میبدین وسیله موافقت دوطرف. را رعایت کندايهاي سنجیده و حرفهرویهنموده و 
نیز از چنین توافقی هاران آنعمل نمایند که کارمندان، مشاوران، وکال، کارمندان دفتري و مدی

.آگاه باشند
شرایط این در خصوص تبادل، انتشار و افشاي اطالعات و کند که میموافقت دوطرفهر یک از 

مگر براي:نزد اشخاص ثالث رازداري نماید نامهموافقت
دیگر به صورت کتبی و طرفکه به دوطرفکارکنان، مهندسین مشاور یا مشاوران .38-5-1
معرفی شوند؛میرس
ت به او به صورت کتبی توافق شود؛ثالثی که در مورد افشاي اطالعاشخصهر .38-5-2
نامهموافقتاین و مقرراتقوانینکه افشاي اطالعات به او بر اساس ثالثی شخصهر .38-5-3
باشد.می الزا
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ت و هیچبه صورت کامل جداسشرکتو پذیرسرمایهي ها. وظایف، تعهدات و مسئولیت38-6
به صورت مشخص این نامهموافقتمشترك و تضامنی با هم ندارند مگر آن که در این يجنبه

نباید به عنوان نامهموافقترو، هیچ یک از مفاد و شرایط این اشتراك بیان شده باشد. از این 
تفسیر و تلقی شود. هر یک از دوطرفبین همکاري تجاري ایجاد یک مؤسسه مشترك و یا 

خود طبق این هايبه صورت انفرادي و جداگانه متعهد به انجام وظایف و مسئولیتفدوطر
است.نامهموافقت

يیا نمایندهارگزارـکهیچ گونه حق، اختیار و یا اجازه اي ندارد که به عنوان دوطرفهیچ یک از 
دیگر طرفيکند و یا توافق و قبول تعهدي نماید که متعهد و ملزم کنندهمیدیگر اقداطرف
باشد.

در دوطرف، تمهیدات و یا تأییدات پیشین بین هاتوافقمیجایگزین تمانامهموافقت. این38-7
را در این ارتباط تشکیل خواهد دوطرفاست و یک توافق کامل و جامع بین ارتباط با موضوع آن 

داد.
هیچ اثري بر نباید ،ي ثالث قرارداديهاو طرفطرفیک. هرگونه عدم توافق بین38-8

یی نباید بر حقوق و هاداشته باشد و چنین عدم توافقنامهموافقتدر این دیگرطرفتعهدات 
اثر بگذارد.دوطرفتعهدات 

تدوین شده است نامهموافقتدوطرفو شرایط آن تنها براي حفظ منافعنامهموافقت. این 38-9
بیان شده باشد.نامهموافقتاحت در و نه منافع اشخاص ثالث دیگر، مگر در مواردي که به صر

کند آن تأکید میدوطرفي تجاري است و هر یک از نامهموافقتیک نامهموافقت. این 38-10
هاي خود ها یا درآمدقضایی حاضر شود و به نفع خود، براي داراییمرجعکه حق ندارد در هیچ 

ر توقیف یا هر اقدام قضایی دیگر دردعوي، صدور اجراییه، قرايادعاي مصونیت در برابر اقامه
کند.نامهموافقتارتباط با این 

هاو ارتباطها. نشانی39ماده 

بیان شده باشد، نامهموافقتروش دیگري در این . به جز در مواردي که به صراحت به 39-1
الغ، اعالم، از جمله ارائه یا صدور مصوبه، گواهی، رضایت، تصمیم، ابها، مکاتبههاابالغیهمیتما

شوند، باید به میمبادله دوطرفبین نامهموافقتی که بر اساس مفاد این هایدرخواست و یا ارتباط
نامبرده در زیر ارسال شوند و یا به هايصورت کتبی باشند و خطاب به اشخاص و به نشانی
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نمابر در يشمارهرسان و یا نمابر با درج صورت دستی تحویل گردند و یا با پست سفارشی یا نامه
ارسال شوند:دوطرفالکترونیکی توافق شده از سوي هايزیر و یا به روش

]نام کامل شرکت[:شرکت
]رنده مکاتبات از سوي شرکت نام کامل شخص گی[گیرنده:
]نشانی کامل شخص گیرنده مکاتبات در شرکت[نشانی:

][
]شماره تلفن شخص گیرنده مکاتبات در شرکت                   [شماره تلفن:
]شماره نمابر شخص گیرنده مکاتبات در شرکت         [شماره نمابر:

]نشانی الکترونیکی شخص گیرنده مکاتبات در شرکت     [):emailرایانامه (

]پذیر نام کامل سرمایه[: پذیرسرمایه
]پذیر نام کامل شخص گیرنده مکاتبات از سوي سرمایه[:گیرنده
]پذیرنشانی کامل شخص گیرنده مکاتبات در سرمایه[نشانی:

][
]پذیر                                شماره تلفن شخص گیرنده مکاتبات در سرمایه[شماره تلفن: 
]پذیر                                 خص گیرنده مکاتبات در سرمایهشماره نمابر ش[شماره نمابر: 

]پذیر                            نشانی الکترونیکی شخص گیرنده مکاتبات در سرمایه[): emailرایانامه (

ه، رسید دریافت را در ، تاریخی است که دریافت کنندهاو مراسلههات مکاتبهدریاف. تاریخ 39-2
دریافت طرفغیرکاري روزو یا ساعتدر هاو مراسلههانماید. اگر مکاتبهمیآن تاریخ صادر 
پس از تاریخ ارسال، دریافت شده روز کاريارسال شوند، در اولین یا رایانامه کننده و نمابر 

سندي به نام برنامه ترتیبات ارسال، رسید و دریافت به روش تعیین شده در .شودمیمحسوب 
گردد.تعریف می24ارتباطات

24 Communication Plan
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هاي) اعالم شده براي ارسال اي، نشانی (تواند با ارسال اطالعیهمیدوطرفیک از هر. 39-3
ها) به پیش از تغییر نشانی (روز) 30دهد. این اطالعیه باید سی (را تغییرهاهها و مکاتباطالعیه

گیرنده ارسال شود.طرف

نامهموافقتهايسخه. ن40ماده 

را در نامهموافقتاین ، شرکتو پذیرسرمایه، پیشگفتهأیید و تصدیق مراتب ـتيه نشانهـب
يکنند و همهمیاعالم شده در صدر آن امضا و در تاریخاصلينسخه]تعداد نسخه قرارداد[

هستند.از اعتبار واحدي برخوردارهانسخه
شرکتينمایندهرپذیسرمایهينماینده

]نام و نام خانوادگی نماینده شرکت[]پذیرنام و نام خانوادگی نماینده سرمایه[
امضاامضا

]امضاي نماینده شرکت[]پذیرامضاي نماینده سرمایه[

:نامهموافقتکنندگان نسخ دریافت
پذیرسرمایه-1
شرکت-2
]نامهکنندگان موافقتسایر دریافتنام [-3
]نامهکنندگان موافقتنام سایر دریافت[-4
]نامهکنندگان موافقتنام سایر دریافت[-5
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1پیوست 

ي فنیهامحدودیت

. شرایط طراحی1
، باید مشخص شوند.تأثیرگذار هستندپروژههاي مختلف شرایطی که در طراحی بخشمیتما

تگاهساخ. شرایط 1-1
دماي هواي محیط:.1-1-1

دماي ماهانهيمتوسط بیشینه
دماي ماهانهيمتوسط کمینه
دماي ساالنهيمتوسط بیشینه
دماي ساالنهيمتوسط بیشینه

رطوبت نسبی:.1-1-2
میزان رطوبت ماهانهيمتوسط بیشینه
میزان رطوبت ماهانهيمتوسط کمینه

متوسط میزان رطوبت ساالنه

شار محیطیف.1-1-3

میزان بارش.1-1-4
متوسط میزان بارش ساالنه

باد.1-1-5
جهت وزش باد

سرعت باديبیشینه
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ي فنیهامحدودیت. 1-2

باید در شرکتتوسط پروژهدر طراحی پذیرسرمایهکه از طرف ي فنیهامحدودیت.1-2-1
نظر گرفته شود.

برداريشرایط بهره.1-2-2
برداري مؤثر هستند باید در این قسمت بیان یزان و چگونگی بهرهشرایط خاصی که در م

باید معین گردد.سال قرارداديدر هفتهو روزبرداري در شوند. میزان و شرایط بهره
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2پیوست 
پروژهظرفیت تضمینی 

در هر یک از موارد شرکت، توسط ساختگاهدر شرایطمحصول پروژهظرفیت تضمینی تولید 
ید تعیین گردد:مختلف زیر با

اگر به تدریج تکمیل شود و توسعه یابد (بر اساس واحد یا مرحله).پروژهدر مراحل تکمیل
.پروژهبرداري مختلف بهرههايدر سال

.پذیرسرمایهي تحویلی از طرف مواد اولیهبر اساس مشخصات 
.پذیرسرمایهتحویلی از طرف مواد اولیهاحتیاطیيذخیره

در هنگام توقف تولید.محصول پروژهتضمینی تولید يسترسی ساالنهظرفیت قابلیت د
ساختگاهدر شرایط محصول پروژه. ظرفیت تضمینی تولید 1-2جدول 

محصول پروژهظرفیت تضمینی تولید شــــرح
واحد از اولین مرحله/برداري تجاريتاریخ بهرهدر

واحداز دومین مرحله/برداري تجاريتاریخ بهرهدر 
واحد از سومین مرحله/برداري تجاريتاریخ بهرهدر 
واحد از ........... مرحله/برداري تجاريتاریخ بهرهدر 
واحداز ............ مرحله/برداري تجاريتاریخ بهرهدر 
واحداز ............ مرحله/برداري تجاريتاریخ بهرهدر 
پروژهل از کبرداري تجاريتاریخ بهرهدر 

سال قرارداديدر ابتداي دومین 
سال قرارداديدر ابتداي سومین 

سال قرارداديدر ابتداي چهارمین 
سال قرارداديدر ابتداي پنجمین 

سال قرارداديدر ابتداي............... اَُمین 
سال قرارداديدر ابتداي............... اُمین 

سال قراردادياُمین در ابتداي...............
سال قرارداديدر ابتداي............... اُمین 

)قرارداديسال(آخرینسال قرارداديدر ابتداي.............اُمین 
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هايرا در زمانمحصول پروژهموظف است حداکثر ظرفیت قابلیت دسترسی ساالنه تولید شرکت
ي و یا به دالیل اضطراري، اعالم کند.ابراي تعمیرات دورهمحصول پروژهتوقف تولید 
در هنگام توقف تولیدمحصول پروژهتولید ي. ظرفیت قابلیت دسترسی ساالنه2-2جدول 

يربرداسال بهره
ظرفیت قابل 

دسترسی ساالنه 
تضمینی (%)

ظرفیت قابل 
دسترسی در توقف 

اضطراري (%)

ظرفیت قابل 
دسترسی در توقف 

ریزي شده (%)برنامه

سال قراردادياولین 
سال قرارداديدومین

سال قرارداديسومین 
سال قرارداديچهارمین 

سال قراردادياَُمین .........
سال قراردادي. اَُمین ........
سال قراردادي. اَُمین ........
سال قراردادي. اَُمین ........
سال قراردادي. اَُمین ........
سال قراردادي. اَُمین ........
سال قراردادي. اَُمین ........
سال قراردادي. اَُمین ........
سال قراردادي. اَُمین ........

)سال قراردادي(آخرین 
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3ت پیوس

برداريبهرهالزامات

برداري بهرهيدورهدر شرکتي بردارها و استانداردهاي بهرهباید در رویهکه پذیرسرمایهالزامات 
:، به شرح زیر استگرددرعایت تجاري

؛پروژهچگونگی تعمیر و نگهداري -1
اي و در مواقع اضطراري؛تعمیرات دوره-2
دهی؛سطح سرویس-3
دهی در مواقع اضطراري؛سرویس-4
و معمول در انجام تعهدات؛ايحرفههايرویه-5
برداري؛بهرهيثبت سوابق روزانه-6
برداري و نگهداري؛ثبت سوابق بهره-7
ي دوره، کارکنان مورد نیاز، تخصص آنها و سهم کارکنان خارجی در انتصاب افراد و اشخاص-8

؛تجاريبرداريبهره
توقف تولید ویا از کارافتادگی تجهیزات؛هايارسال اطالعیه-9

؛پروژهيبازرسی منظم و ساالنه-10
.روژهپدسترسی به -11

قرار گیرند.شرکتبرداري آن باید مورد توجهدر بهرهپروژهه تناسب نوع موارد دیگري که ب
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4پیوست 

مواد اولیه

باید رعایت پروژهي مورد نیاز مشخصات مواد اولیهدر خصوص شرکتو پذیرسرمایهنیازهاي-1
تواند شامل اما نه مینیازهان خود عمل نماید. ایمحصول پروژهبه تعهدات تولید شرکتگردد تا 

محدود به موارد زیر باشد:
مواد اولیهنوع 

مواد اولیهيترکیبات تشکیل دهنده
مواد اولیهيمقدار کمینه، بیشینه و طراحی مواد تشکیل دهنده

مواد اولیهيروش آزمایش اندازه گیري مقدار مواد تشکیل دهنده
واد اولیهمدر ترکیبات مواد مضريمقدار بیشینه

بنديي بستهنحوه
سایر مشخصات

پذیرسرمایهمگر در موارد زیر که به عهده ،استشرکتبر عهده پروژهمواد اولیهتأمین -2
باشد.می

واحدمقدارمواد اولیهعنوان 

.باشداست به شرح زیر میشرکتاصلی که تأمین آن بر عهده مواد اولیه-3
واحددارمقمواد اولیهعنوان 
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5پیوست 

بندي موعدهاي کلیديزمان

، 1-5متعهد به انجام آن در جدول طرفو پروژهي احداثدورهتاریخ موعدهاي کلیدي در 
شود. همچنین وضعیت هر یک از این موعدهاي کلیدي در ایجاد خسارت به یکی از میمشخص 

باید بیان شود.تاریخ قطعیتو یا در تحقق دوطرف
اي، اساسی و اضطراري شامل تعمیرات دورهتجاريبرداريبهرهي دورههاي کلیدي در موعد
نماید.بینی و اعالم را پیشهاموظف است آنشرکتاست که پروژه

ي احداثدوره. جدول تکمیل موعدهاي کلیدي 1-5جدول 

پس ازماهطرف مسئولاحداثيدورهموعدهاي کلیدي 
تاریخ قطعیت

و پذیرسرمایهتاریخ قطعیت
شرکت

شرکتساختگاههاي اجرایی در آغاز فعالیت
شرکتپروژهتاریخ اتمام اولین مرحله/واحد 

شرکتپروژهتاریخ اتمام دومین مرحله/واحد 
شرکتپروژهتاریخ اتمام سومین مرحله/واحد 

شرکتپروژهاُمین مرحله/واحد تاریخ اتمام ................
شرکتپروژهاُمین مرحله/واحد اتمام ................تاریخ 

شرکتپروژهاتمام کارهاي ساختمانی (کارهاي اصلی) 
شرکتپروژهاتمام کارهاي مکانیکی احداث 

پذیرسرمایهساختگاهاز محصول پروژهاحداث تأسیسات انتقال 
پذیرسرمایهساختگاهبه مواد اولیهتأسیسات انتقال احداث 

شرکتاتمام سیستم آتش نشانی 
................................................................................
................................................................................

شرکتپروژههاي عملکردي اولین مرحله/واحد آغاز آزمایش
شرکتپروژههاي عملکردي دومین مرحله/واحد ز آزمایشآغا
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پس ازماهطرف مسئولاحداثيدورهموعدهاي کلیدي 
تاریخ قطعیت

شرکتپروژههاي عملکردي................اُمین مرحله/واحد آغاز آزمایش
شرکتپروژههاي عملکردي................اُمین مرحله/واحد آغاز آزمایش

ي اولین مرحله/واحد ریزي شدهبرداري تجاري برنامهتاریخ بهره
شرکتهپروژ

ي دومین مرحله/واحد ریزي شدهبرداري تجاري برنامهتاریخ بهره
شرکتپروژه

ي............اُمین ریزي شدهبرداري تجاري برنامهتاریخ بهره
شرکتپروژهمرحله/واحد 

ي............اُمین ریزي شدهبرداري تجاري برنامهتاریخ بهره
شرکتپروژهمرحله/واحد 

شرکتپروژهاز کل ریزي شدهبرداري تجاري برنامههرهتاریخ ب

پروژهاي. بازرسی و تعمیرات دوره2-5جدول 

يدورهموعدهاي کلیدي 
برداري تجاريبهره

توقف مدت 
ریزيبرنامه
)روز(شده

نوع تعمیرات / بازرسی
مرحله/

1واحد
مرحله/

2واحد
مرحله/

3واحد
مرحله/

واحد......
قرارداديسال اولین

سال قرارداديدومین
سال قرارداديسومین

سال قرارداديچهارمین
سال قراردادي... اَُمین ......
سال قراردادي... اَُمین ......
سال قراردادي... اَُمین ......
سال قراردادي... اَُمین ......
ل قرارداديسا... اَُمین ......

)سال قراردادي(آخرین 
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6پیوست 

هاو روش انجام آنپروژههايآزمایش

به پروژهداري و انتقال برهاي احداث، بهرههاي ضروري در دوره، آزمایشپروژهبر اساس نوع 
هايبر طبق موعدهاي کلیدي و مشخصات و محدودیتپروژهمنظور حصول اطمینان از این که 

برداري قرار احداث شده است و مورد بهره16و 9، 7، 5، 3، 1هايم شده در پیوستفنی اعال
هاي آزمایش تفصیلی بازرسی و روشيبرنامهشرکتانجام شود. شرکتگیرد، باید از سوي می

نظر خودتادهد میتحویل پذیرسرمایهبراي تأیید به تاریخ قطعیتپیش از ماه) 2را تهیه و دو (
را هاکند و نتایج آنمینظارت هاآزمایشبر انجام این پذیرسرمایهاعالم کند. کتشربه را

دریافت و اظهار نظر خواهد کرد.
و کارگاهی است و به طور معمول موارد زیر را در ايهاي کارخانهشامل آزمایشهااین آزمایش

گیرد:یمبر

برداري تاریخ بهرهپیش از روژهپواحد یا کل هاي قبولی عملکرد هر مرحله/آزمایش-1
؛پروژهواحد یا کل هر مرحله/تجاري

) برداري آزمایشیبهرهدوره (هاي قابلیت اطمینان در یک مدت مشخص پیوسته آزمایش-2
؛پروژهواحد یا کل هاي قبولی عملکرد هر مرحله/آمیز آزمایشپس از تکمیل موفقیت

ایران؛میمحیط زیست جمهوري اسالحفاظت هاي سازگاري با قوانین سازمانآزمایش-3
؛برداري تجاريبهرهيدورهدر پروژهمربوط به ظرفیت و تولید هاي عملکرديآزمایش-4
.تاریخ انتقالدر پروژهيو ارزیابی عمر مفید باقیماندههاي عملکرديآزمایش-5
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7پیوست 

تاریخ قطعیتبر تحقق شروط مقدم

و یا مقدم بر آن در حد متعارف و قابل تاریخ قطعیتوط زیر را در موظف است شرشرکت-1
محقق سازد:پذیرسرمایهقبول براي 

؛پذیرسرمایهبه اجراينامهضمانتتحویل -1-1
ها و اسناد و مدارك تأیید شده به شرح درج شده در نامهتحویل هر یک از موافقت-1-2

؛پذیرسرمایه، به 1-7جدول 
امضا شده، معتبر و نافذ، به هاي تأمین مالینامهموافقتاي از سخهتحویل ن-1-3

؛پذیرسرمایه
دایر بر دریافت و برقرار بودن اعتبار پذیرسرمایهبه شرکتيتحویل گواهی امضا شده-1-4

هاموظف به تحصیل آننامهموافقتدر ارتباط با این شرکتکه هامجوزو نفوذ تمام 
است؛

باشد)؛گذارسرمایه(در صورتی که در تعهد ؛ پروژهساختگاهمین . تأمین ز-1-5
.تاریخ قطعیت تأمین مالیوقوع -1-6

و یا مقدم بر آن در حد متعارف و قابل تاریخ قطعیتموظف است شروط زیر را در پذیرسرمایه-2
محقق سازد:شرکتقبول براي 

تصادي و دارایی جمهوري . تحویل تضمین تعهدات پرداخت، از وزارت امور اق-2-1
، هرگاه طبق قوانین و مقررات چنین نامهموافقت3-25) بر طبق بند ضامنایران (میاسال

تضمینی قابل صدور باشد؛
(در صورتی که در ؛ شرکتبدون هیچ گونه هزینه، به ساختگاه. تأمین و تحویل زمین -2-2

باشد)؛پذیرسرمایهتعهد 
دایر بر تحصیل و برقرار بودن شرکتبه پذیرسرمایهي. تحویل گواهی امضا شده-2-3

و طبق جدولنامهموافقتدر ارتباط با این پذیرسرمایهکه هامجوزاعتبار و نفوذ تمام 
است.ها، موظف به تحصیل آن8پیوست 8-1
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، باید گواهی نامهموافقت، 2-4، به صورت مشترك و بر طبق مفاد بند شرکتو پذیرسرمایه-3
(شروط مقدم بر تحقق تاریخ قطعیت)، تأمین یا 7ایند که تمام شرایط درج شده در پیوست نم

باید حداکثر دوطرفگردد ضمناً یادآوري مینیزتحقق یافته است.تاریخ قطعیتصرف نظر شده و
را توافق نامهموافقت1-2-35، فهرست کارشناسان موضوع بند تاریخ قطعیتقبل از ماهیک 
کنند.

تسلیم شودشرکتاز سوي تاریخ قطعیت. اسناد و مدارکی که باید پیش از 1-7جدول
موظف است اسناد و مدارك زیر را براي دریافت تأییدیه به شرکت، تاریخ قطعیتپیش از 

نباید بدون دلیل پذیرسرمایهاین اسناد و مدارك از سوي يارسال کند. صدور تأییدیهپذیرسرمایه
متوقف شود: به تأخیر بیفتد یا 

که در آن مسیرهاي بحرانی ساختقرارداد بندي ي زمانبرنامهو ساختپیمانکار سوابق -1
؛مشخص شده است

؛برداري و نگهداريپیمانکار بهرهسوابق -2
؛ساختگاهي جانمایی مقدماتی نقشه-3
؛پروژهيپایههايو نقشهمیطراحی مفهو-4
؛هابندي بازرسی و آزمایشطرح و زمان-5
توافق شده است؛دوطرفنادي که از سوي دیگر اس-6
.؛...............................................................................................................................-7
8-................................................................................................................................
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مجوزها

تسلیم شودپذیرسرمایهاز سوي تاریخ قطعیتمجوزهایی که باید پیش از .1-8جدول 
دار دولتیمقام صالحیتمجوزها

از نامهموافقتمبنی بر صدور مجوز امضاي پذیرسرمایهيتأییدیه
]دار دولتینام مقام صالحیت[]پذیرنام نماینده سرمایه[سوي
پذیرسرمایهشرکتبه نامهموافقتابالغ 

بانک مرکزي ایرانمجوز پرداخت به ارز خارجی
پذیرسرمایهاحتیاطیيذخیرهو مواد اولیهتأمین 

پذیرسرمایهپروژهتأیید زمین مورد نیاز 
پذیرسرمایهوژهپرتأیید تأمین منابع انرژي مورد نیاز 

پذیرسرمایهتأیید تأمین منابع مالی (در صورت نیاز)
ضامن(در صورت نیاز)پذیرسرمایهي هاپرداختينامهضمانت

تحصیل شودشرکت. مجوزهایی که باید از سوي 2-8جدول 
زمان دریافتنهادهاي مجوز دهندهمجوزها

تاریخ قطعیتپیش از و داراییوزارت امور اقتصادي FIPPAگذاري تحت سرمایه
(در صورت لزوم)

دریافت مجوزهاي ورود موقت 
پیش از واردات گمركيادارهتجهیزات احداث (در صورت لزوم)

تجهیزات
اي و سازمان آب و فاضالب منطقهانشعاب آب و فاضالب

پروژهپیش از احداث سازمان محیط زیست

مرکزي یا ، دوایر دولتی پذیرسرمایهمجوز احداث
پیش از آغاز احداثسازمان محیط زیستمحلی و

پیش از حمل باروزارت راه و ترابريمجوز حمل و نقل تجهیزات سنگین
پیش از آغاز احداثوزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتانشعاب مخابرات

۱۷
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زمان دریافتنهادهاي مجوز دهندهمجوزها

تاریخ پیش از وزارت مربوطبرداريبهرهمجوز 
تجاريبرداريبهره

تسلیم شودپذیرسرمایهاز سوي تاریخ قطعیتزهایی که باید بعد از . مجو3-8جدول 
زمان دریافتنهادهاي مجوز دهندهمجوزها

پس از ورود تجهیزاتگمركمجوز ترخیص کاال از گمرك
سازمان امور مالیاتی کشورهاي مالیاتیمعافیت

وزارت صنایع، معادن و بازرگانیمعافیت عوارض
تاریخ قطعیتپس از نهادهاي حل اختالفحل اختالفموافقت نهادهاي

تاریخ قطعیتپس از سازمان ارتباطات رادیوییمجوز استفاده از ارتباطات رادیویی
مصوبه هیأت وزیران مبنی بر 
موافقت با ارجاع به داوري شوراي 
عالی فنی / اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن جمهوري اسالمی 

ایران

از بروز اختالف و پسهیأت وزیران
تصمیم به ارجاع اختالف 

به داوري

مصوبه مجلس شوراي اسالمی 
مبنی بر موافقت با ارجاع به 
داوري شوراي عالی فنی / اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن 

جمهوري اسالمی ایران

پس از بروز اختالف و مجلس شوراي اسالمی
تصمیم به ارجاع اختالف 

)به داوري (در موارد مهم

3طبق مفاد ماده مجوزهاتمامی ،3-8و 2-1،8-8هايیاد شده در جدوليمجوزهاعالوه بر 
دریافت گردند که محدود به مجوزهاي پیشگفته دوطرفباید از سوي ،نامهموافقت) مجوزها(

تنها زمانی تحقق خواهد یافت که پذیرسرمایهبا توجه به ماهیت حقوقی تاریخ قطعیتنیست.
تأیید شود.پذیرسرمایهمافوق دستگاه اجراییاز سوي نامهوافقتمامضاي 

۱۷

۱۷
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تاریخ قطعیتاسناد و مدارك تحویلی پس از 

(A)موظف است، اسناد و مدارك زیر را در مهلت مقرر و بر حسب مورد به منظور تأیید شرکت

رك براي تأیید به تحویل دهد. در مواردي که اسناد و مداپذیرسرمایه، به (I)یا اطالع 
شود تأیید مزبور نباید با تأخیر مواجه گردد. در صورتی که هیچ گونه میتحویل داده پذیرسرمایه

اعالم نگردد، این گونه روز کاري) 21اظهار نظري بر روي این مدارك ظرف مدت بیست و یک (
مدارك تأیید شده تلقی خواهند شد.

تحویل داده شودیتتاریخ قطعاسنادي که باید پس از .9-1

مهلت مقرر(A)/ (I)اسناد

ماهانه(I)برداري و گزارش پیشرفت اجرایی بهرهيبرنامه
در تاریخ مقرر(I)ها نامهبیمه
در تاریخ مقرر(A)ها و اسناد طراحی تفصیلینقشه

تاریخ قطعیتپس از ماه12(A)مطالعات هماهنگی سیستم حفاظت الکتریکی 
ا و شرح طراحی سیستم حفاظت در برابر هنقشه
سوزي آتش

(A)12تاریخ قطعیتپس از ماه

تاریخ قطعیتپس از ماه12(A)هاي ارتباطات و دورسنجی سیستم
برداري و نگهداري هاي بهرهدستورالعمليدفترچه

پروژهاسناد و مدارك میو تما
(I)6تاریخ قطعیتپس از ماه

برداري و هاي بهرهعملدستورالهايدفترچه
که در پروژهاسناد و مدارك مینگهداري و تما

تغییر یافته و به تجاريبرداريبهرهيدورهحین 
اندروز شده

(I)6يدورهپیش از انقضاي ماه
مجاز

تاریخ قطعیتپس از ماه1(I)هاشرح ساختار شکست قیمتيخالصه
تاریخ قطعیتپس از ماه1(I)هاشرح تفصیلی ساختار شکست قیمت
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مهلت مقرر(A)/ (I)اسناد

هرگونه اسناد و مدارك دیگر که براي اجراي 
ضرورت داشته باشد، جز در مواردي که نامهموافقت

به صراحت به شکل دیگري نامهموافقتدر 
مشخص گردد.

(I)در تاریخ مقرر
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10پیوست 

هاپرداخت

معین نامهموافقته کلیات آن در کبهاي تولیدو بهاي ظرفیتي ي محاسبهدر این پیوست، نحوه
مورد توافق قرار دوطرفگردد. موضوعات زیر در این پیوست بین شده است، مشخص می

گیرد:می
؛بهاي تولیدو بهاي ظرفیتي هاپرداختزمان بندي -1
؛بهاي ظرفیتيمحاسبهينحوه-2
؛بهاي تولیديمحاسبهينحوه-3
؛هاتعدیل قیمت-4
؛بهاي تولیدو فیتبهاي ظرناپذیر بخش تعدیل-5
؛بهاي تولیدو بهاي ظرفیتپذیر بخش تعدیل-6
؛بهاي تولیدو بهاي ظرفیتبخش ارزي و بخش ریالی-7
تعدیل بخش ارزي و بخش ریالی؛هايشاخص-8
؛ساختگاهجدول ظرفیت تضمینی در شرایط -9

تجاريبرداريبهرهيدورههايماهانه در طول سالبهاي ظرفیتجدول مبالغ -10
؛)1-10(جدول

؛تجاريبرداريبهرهيدورهجدول قابلیت دسترسی ساالنه در -11
؛تجاريبرداريبهرهيدورهجدول ضریب فرسودگی ساالنه در -12
در صورت کمبود ظرفیت تضمینی؛شرکتبه بهاي ظرفیتاضافه پرداخت يمحاسبه-13
؛توقف تولیددر ایام هاپرداخت-14
؛هاپرداختقابل تحویل در انرژياثرات کمبود -15
؛هاپرداختدر قصور شرکتیم مربوط به جرا-16
خاص؛هايپرداخت هزینه-17
.قصور شرکتدر صورت وقوع نامهموافقتخاتمه دادن به يهزینه-18
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ماهانهبهاي ظرفیت. 1-10جدول 

شــرح
ماهانهبهاي ظرفیت

ناپذیربخش تعدیلپذیربخش تعدیل
ارزيریالیارزيریالی 

سال قراردادياولین 
سال قرارداديومین د

سال قرارداديسومین 
سال قرارداديچهارمین 
سال قرارداديپنجمین 

سال قرارداديششمین
سال قراردادي.............اُمین
سال قراردادي.............اُمین
سال قراردادي.............اُمین
رارداديسال ق.............اُمین
سال قراردادي.............اُمین
سال قراردادي.............اُمین
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خسارت مقطوع

که خسارت مقطوعپرداخت و حداکثر مقدار انواع يي محاسبه، نحوهدر این پیوست مقدار، نحوه
و حجم پروژهبا توجه به نوع بپردازد، در موارد زیرپذیرسرمایهباید به قصوربه علت شرکت
شود:گذاري مشخص میسرمایه
و شدهریزيبرنامهبرداري تجاري تاریخ بهرهدر تحقق شرکتتأخیر خسارت مقطوع-1

؛نامهموافقتفسخموارد منجر به 
در ایجاد ظرفیت به میزان ظرفیت تضمینی در شرکتعدم توانایی خسارت مقطوع-2

؛پروژهبراي هر مرحله / واحد یا کل جاريبرداري تتاریخ بهرهزمان تحقق 
در پروژهيشدهبینی پیشدر تأمین شرایط فنی شرکتعدم توانایی خسارت مقطوع-3

؛برداري تجاريبهرهيدوره
؛پروژهبابت کمبود قابلیت دسترسی ساالنه تضمینی خسارت مقطوع-4
در پروژهيشدهبینی پیشدر تأمین شرایط فنی شرکتعدم توانایی خسارت مقطوع-5

.تاریخ انتقال
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12پیوست 

پروژهبهاي انتقال

فسخ (27بر اساس مفاد ماده دوطرفاز سوي یکی از نامهموافقتزودتر يدر پی خاتمه
، و بر اساس عواملی چون 1-12طبق جدول بهاي انتقال، اجزاي مبلغ نامهموافقت) نامهموافقت

فسخ و زمان نامهموافقتيعلت خاتمهمقصر،طرف، نامهموافقتيندهفسخ کنطرف
محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.نامهموافقت

به صورت اقساط مساوي پذیرسرمایهشود، از سوي میکه بدین ترتیب محاسبه بهاي انتقالمبلغ 
[حدود ماهه........ ي، و در یک دورهنامهموافقت9-26و 7-26متوالی ماهانه طبق بندهاي 

و یا به هر روش دیگري که از سوي [نامهموافقتفسخ از زمان ]ماهه) 48هشت (چهل و 
به طور مستقیم یا به بهاي انتقالگردد. مبلغ میپرداخت شرکت، به ]توافق گردددوطرف

، که از سوي شرکتدیداري غیر قابل برگشت به شکل قابل قبول اعتبار اسناديیک يوسیله
اقساط با همان نرخ يبخش باقیماندهيگردد. بهرهمیپرداخت شود،یک بانک ایرانی صادر 

به محض [گردد. میبه همراه اصل اقساط پرداخت نامهموافقت7-26بینی شده در بند پیش
اعتبار و یا رسیدن به توافقی براي پرداخت مستقیم (بر حسب مورد)، اعتبار اسناديگشایش 

گردد میباطل ،نامهموافقت) حساب و روش پرداختصورت(26گشایش یافته طبق ماده اسنادي
]و بدون اعتبار خواهد شد.

طبق قوانین و مقررات مربوط نیاز به صدور هر نوع تأییدیه، بهاي انتقالپرداخت مبلغ هرگاه
فت موظف است تمام اقدامات الزم را براي دریاپذیرسرمایهداشته باشد،یا دستوريمجوز، و

به عمل آورد.مجوزهاي یاد شده 
، مجازيدورهدر پایان نامهموافقتبعد از انقضاي این پذیرسرمایهبه انتقال پروژهدر صورت 

به ايبدون محدودیت و موانع و بدون هیچ گونه هزینهپروژهدر مورد شرکتحقوق میتما
شود.منتقل میپذیرسرمایه
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پروژهبهاي انتقال. مبلغ 1-12جدول 

نامهافقتموفسخعلت ردیف
طرف

يندهفسخ کن
نامهموافقت

، انتقالبهاياجزاي
فسخ براي 
بین نامهموافقت

وتاریخ قطعیت
برداريبهرهتاریخ

تجاري

، انتقالبهاياجزاي
فسخ براي 
بین نامهموافقت

برداريبهرهتاریخ 
و پایان تجاري
مجازيدوره

شرکتپذیرسرمایهقصور1
پذیرسرمایهقصورشرکت2
شرکتي قهریه طبیعیحادثه3
پذیرسرمایهي قهریه طبیعیحادثه4
شرکتیسیاسي قهریه حادثه5
پذیرسرمایهسیاسیي قهریه حادثه6
شرکتتغییر در قوانین و مقررات7
پذیرسرمایهتغییر در قوانین و مقررات8

معمول مبالغ مربوط به هر یک از موارد زیر در زمان ، به طوربهاي انتقالاجزاي يدر محاسبه
، براي هر یک از موارد 1-12توافق و ترکیب این اجزا در جدول دوطرفبین نامهموافقتفسخ

. بدیهی است در هر پروژه حسب مورد، موارد خاصی وجود دارد گرددمیتعیین نامهموافقتفسخ 
:گرددافزوده بهاي انتقالتواند به اجزاي که می
به عالوه سود تأمین کنندگان مالیاز شرکتوام اصلی دریافت شده از سوي يمانده-1

هاي نامهموافقتمشخص و در مدل مالیمتعلقه از زمان آخرین سود پرداخت شده که در 
منعکس و پیوست گردیده است؛تأمین مالی

با نرخ شرکتيهمنهاي ارزش روز مبلغ بازیافت شدتشرکيارزش روز کل آورده-2
تنزیل توافق شده؛

جبران فرصت از دست رفته؛يهزینه-3
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؛نامهموافقتطبق مفاد پذیرسرمایههاي معوقه (دیون) کل پرداخت-4
؛نامهموافقتطبق مفاد شرکتهاي معوقه (دیون) کل پرداخت-5
؛هاي تأمین مالینامهموافقتجرایم قابل پرداخت طبق -6
که نامهموافقتدر ارتباط با تعهداتش در این شرکتارف فسخ قراردادهاي متعيهزینه-7

؛استنامهموافقتفسخ ناشی از 
نامهموافقتدر ارتباط با تعهداتش در این پذیرسرمایهمتعارف فسخ قراردادهاي يهزینه-8

؛استنامهموافقتفسخکه ناشی از 
؛پروژهتمالی احيدیدهخسارتهايبازسازي قسمتيهزینه-9

؛دوطرفبا نرخ تنزیل مورد توافق مجازيدورهدر انتهاي پروژههايداراییارزش روز -10
ایران؛میدر جمهوري اسالشرکتمتعلق به بهاي انتقالهرگونه مالیات احتمالی -11
.شرکتنقدي یا اوراق بهادار متعلق به هايارزش کل موجودي-12
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شرکتي لیهاوسهامداران 

شرکتي . سهامداران اولیه1-13جدول 

درصد سهمنام صاحب سهمردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100جمع کل
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14پیوست 

هانامهفرم ضمانت

:پیشبردينامهضمانت-1

ایران میي اسالهاي تأسیس شده و دایر در جمهوراز سوي یکی از بانکپیشبردينامهضمانت
صادر خواهد شد. 

است. دوطرفمتن فارسی این فرم اعتبار دارد و متن انگلیسی تنها براي اطالع 

منعقد ]تاریخ موافقتنامه حاضر[مورخ ]ي موافقتنامه حاضرشماره[ي ي شمارهنامهبازگشت به موافقت
و بر طبق درخواست انجام شده ]پذیرنام سرمایه[و ]شرکتنام[شده بین 
نامه عندالمطالبه را صادر این بانک، به این وسیله این ضمانت]شرکتنام[از سوي 

نتواند ]پذیرنام سرمایه[طبق تشخیص ]شرکتنام[کند. در صورتی که می
تا مبلغ کند کهها عمل نکند، بانک تعهد میهر یک از تعهدات قراردادي خود را انجام دهد یا به آن

به هر عنوان ]پذیرنام سرمایه[ریال/یورو، هر مبلغی را که ]نامهمبلغ ضمانت[
و هر علتی که خود تشخیص خواهد داد مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی بدون آن 

هاي اداري، قانونی یا هر مقام دیگر ستگاهاز سوي مقامات و دکه نیازي به صدور اطالعیه یا اقدامی
باشد، بی درنگ در وجه ]شرکتنام[یا تخلف قصورداشته باشد و یا نیازي به اثبات 

بپردازد.]پذیرنام سرمایه[یا حواله کرد 
است و بنا به درخواست]نامهتتاریخ اعتبار ضمان[مدت اعتبار این تعهد تا آخر وقت اداري روز 

براي هر مدتی که درخواست شود، قابل تمدید خواهد بود. در صورتی ]پذیرسرمایهنام[
موجبات تمدید ]شرکتنام[که بانک نتواند یا نخواهد مدت تعهد را تمدید کند یا اگر 

باال نزد بانک فراهم نسازد. بانک در این صورت متعهد است، يرا پیش از انقضاي مدت درج شده
و بدون نیاز به درخواست ]پذیرسرمایهنام[ي باال را در وجه یا حواله کرد مبالغ درج شده

مجدد، پرداخت کند. 
]پذیرم سرمایهنا[]شرکتنام[]و مهر بانکنام[
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:اجراينامهضمانت-2

ایران میهاي تأسیس شده و دایر در جمهوري اسالاز سوي یکی از بانکاجراينامهضمانت
صادر خواهد شد. 

است.دوطرفو متن انگلیسی تنها براي اطالع متن فارسی این فرم اعتبار دارد 

منعقد ]تاریخ موافقتنامه حاضر[مورخ ]ي موافقتنامه حاضرشماره[ي ي شمارهنامهبازگشت به موافقت
و بر طبق درخواست انجام شده ]پذیرنام سرمایه[و ]شرکتنام[شده بین 
نامه عندالمطالبه را صادر این بانک، به این وسیله این ضمانت]شرکتنام[از سوي 

نتواند ]پذیرنام سرمایه[طبق تشخیص ]شرکتنام[کند. در صورتی که می
کند که تا مبلغ هد میها عمل نکند، بانک تعهر یک از تعهدات قراردادي خود را انجام دهد یا به آن

به هر عنوان ]پذیرنام سرمایه[ریال/یورو، هر مبلغی را که ]نامهمبلغ ضمانت[
و هر علتی که خود تشخیص خواهد داد مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی بدون آن 

هاي اداري، قانونی یا هر مقام دیگر ي مقامات و دستگاهاز سوکه نیازي به صدور اطالعیه یا اقدامی
باشد، بی درنگ در وجه ]شرکتنام[یا تخلف قصورداشته باشد و یا نیازي به اثبات 

بپردازد.]پذیرنام سرمایه[یا حواله کرد 
است و بنا به درخواست]نامهاعتبار ضمانتتاریخ[مدت اعتبار این تعهد تا آخر وقت اداري روز 

براي هر مدتی که درخواست شود، قابل تمدید خواهد بود. در صورتی ]پذیرسرمایهنام[
موجبات تمدید ]شرکتنام[که بانک نتواند یا نخواهد مدت تعهد را تمدید کند یا اگر 

ي باال نزد بانک فراهم نسازد. بانک در این صورت متعهد است، دت درج شدهرا پیش از انقضاي م
و بدون نیاز به درخواست ]پذیرسرمایهنام[ي باال را در وجه یا حواله کرد مبالغ درج شده

مجدد، پرداخت کند. 

]پذیرنام سرمایه[]شرکتنام[]و مهر بانکنام[
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:ي انتقالنامهضمانت-3-1

ایران هاي تأسیس شده و دایر در جمهوري اسالمیاز سوي یکی از بانکانتقالي نامهضمانت
صادر خواهد شد. 

است. دوطرفمتن فارسی این فرم اعتبار دارد و متن انگلیسی تنها براي اطالع 

منعقد ]تاریخ موافقتنامه حاضر[مورخ ]ي موافقتنامه حاضرشماره[ي ي شمارهنامهبازگشت به موافقت
و بر طبق درخواست انجام شده ]پذیرنام سرمایه[و ]شرکتنام[شده بین 

نامه عندالمطالبه را صادر این بانک، به این وسیله این ضمانت]شرکتنام[سوي از
نتواند ]پذیرنام سرمایه[طبق تشخیص ]شرکتنام[کند. در صورتی که می

کند که تا مبلغ نکند، بانک تعهد میها عمل هر یک از تعهدات قراردادي خود را انجام دهد یا به آن
به هر عنوان ]پذیرنام سرمایه[ریال/یورو، هر مبلغی را که ]نامهمبلغ ضمانت[

و هر علتی که خود تشخیص خواهد داد مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی بدون آن 
هاي اداري، قانونی یا هر مقام دیگر از سوي مقامات و دستگاهاقدامیکه نیازي به صدور اطالعیه یا

باشد، بی درنگ در وجه ]شرکتنام[یا تخلف قصورداشته باشد و یا نیازي به اثبات 
بپردازد.]پذیرنام سرمایه[یا حواله کرد 

است و بنا به درخواست]نامهتاریخ اعتبار ضمانت[روز مدت اعتبار این تعهد تا آخر وقت اداري 
براي هر مدتی که درخواست شود، قابل تمدید خواهد بود. در صورتی ]پذیرسرمایهنام[

موجبات تمدید ]شرکتنام[که بانک نتواند یا نخواهد مدت تعهد را تمدید کند یا اگر 
ي باال نزد بانک فراهم نسازد. بانک در این صورت متعهد است، ش از انقضاي مدت درج شدهرا پی

و بدون نیاز به درخواست ]پذیرسرمایهنام[ي باال را در وجه یا حواله کرد مبالغ درج شده
مجدد، پرداخت کند. 

]پذیرنام سرمایه[]کتشرنام[]و مهر بانکنام[
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پروژهنامه انتقالضمانتاسبه مبلغ ي محنحوه-3-2

) بهاي ي مجازدورهمانده از ماه (برابر مدت باقی]تعداد ماه[معادل ارزش نامه انتقالضمانتمبلغ 
[حدود بیست و ماه]تعداد ماه[محاسبه و پذیرسرمایهاست که از سوي محصول پروژهبه روز شده 

) 20این مبلغ بیست (شود.اعالم میشرکتبه ي مجازدوره] قبل از تاریخ پایان ماه) 24چهار (
از پروژههاي و هزینهتاریخ انتقالدر پروژهدرصد بیش از مبلغ برآورد هزینه نوسازي و بازسازي 

است.تاریخ انتقالنامه تا زمان تسلیم ضمانت
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مدل مالی

مدل . اطالعات و ارقام اساسی استشرکتيبه عهدهپروژهکليهزینهتأمین مالیمسئولیت
برداري و هرگونه هاي بهرهاي، هزینههاي سرمایهبه تفکیک هزینهپروژهبراي شرکتمالی

تهیه و همراه با مجازيدوره، براي کل 1-15تأمین مالی دیگري، باید طبق جدول يهزینه
4، بر طبق ماده نفوذتاریخدر مدت زمان تعیین شده پس از پروژهوضعیت مالی يشرحی درباره

تأمین مالی پیشنهادي باید يتحویل گردد. برنامهپذیرسرمایه(تاریخ نفوذ و تاریخ قطعیت)، به 
حاصل از محصول پروژهيمحاسبه شدهيداراي حداکثر کارآیی مالی باشد به نحوي که تعرفه

آن کاهش یابد.
قرار دهد و اثبات کند که تأمین پذیریهسرماموظف است اسناد و مدارك الزم را در اختیار شرکت

تواند از آن استفاده کند. در صورت میشرکتفراهم آمده است و پروژهمالی الزم براي تکمیل 
تواند میپذیرسرمایهدر قطعیت تأمین مالی در مهلت مقرر به شرح پیشگفته، قصور شرکت

را ضبط کند.پیشبردينامهضمانت
پروژهالی مي. برنامه1-15جدول 

مالحظاتمقدارواحدشرحردیف
الف) اطالعات و ارقام فنی

1
2
3
4
5
6

ب) اطالعات و ارقام مالی
سالمجازيدوره7
ریال/ارز نرخ تبدیل ارز مبنا8

)1وام (9
نوع ارزمبلغ 

۱۳
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مالحظاتمقدارواحدشرحردیف
%ساالنه وامينرخ بهره

ماهتنفسيدوره
(اعتبار گذاريسرمایهيبیمه

درصدي از وام%صادراتی)
کارمزد بانک بابت فراهم 

درصدي از وام%کردن وام
درصدي از وام%کارمزد کارگزاري

و قابل اعمال به درصدي از وام%کارمزد تعهد
باقیمانده وام

درصدي از وام %جمع کل کارمزد وام
ماهباز پرداخت يدوره

10

) 2وام (
نوع ارزمبلغ

%واميساالنهينرخ بهره
ماهتنفسيدوره
(اعتبار گذاريسرمایهيبیمه

درصدي از وام%صادراتی)
کارمزد بانک بابت فراهم 

درصدي از وام%کردن وام
درصدي از وام%کارمزد کارگزاري

درصدي از وام و قابل اعمال به %کارمزد تعهد 
باقیمانده وام

درصدي از وام%جمع کل کارمزد وام
ماهبازپرداختيدوره

11

) 3وام (
نوع ارز مبلغ

%واميساالنهينرخ بهره
ماهتنفسيدوره
(اعتبار گذاريسرمایهيبیمه

درصدي وام %صادراتی)

۱۳
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مالحظاتمقدارواحدشرحردیف
بابت فراهم کارمزد بانک

درصدي از وام%کردن وام
درصدي از وام%کارمزد کارگزار

اعمال به از وام وقابلدرصدي%کارمزد تعهد 
باقیمانده وام

درصدي از وام%جمع کل کارمزد وام
ماهبازپرداختيدوره

سال مبنا براي تعدیل12
سالآغاز کارهاي اجرایی13

14
ساختقرارداد مبلغ 

ریالی
ارزي

سال 15
1

سال 
3سال 2

گردش نقدینگی
%ریالی

%ارزي 

16
برداري و نگهداريثابت بهرهيهزینه

ریالی
ارزي

17
برداري و نگهداريمتغیر بهرهيهزینه

ریالی
ارزي

18
سرمایه در گردش اولیه

ریالی
ارزي

19
برداري و نگهداريتجهیز براي بهره

ریالی
ارزي

۱۳
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مالحظاتمقدارواحدشرحردیف

20
شرکت پروژه در سال يهزینه

ریالی
ارزي

21
بیمه 

%ارزي
%ریالی

هزینه مشاوران حقوقی و غیره22
ریالی
ارزي

23
/ مهندسان / مالکان / وام دهندگانهزینه مشاوران

ریالی
ارزي

24
بینی نشدههاي پیشهزینه

%ریالی
%ارزي

%نرخ مالیات بر درآمد25

۱۳

۱۳

۱۳
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تفسیرهاها و تعریف

هاتعریف-1
، زیر که زیر آنها خط کشیده شده استهايها و کلمهاصطالحها،، عبارتنامهموافقتن ـدر ای

تعریف نشده است، از نامهموافقتدر مواردي که اصطالحی در این داراي معانی زیرهستند. 
شود.استفاده می» فرهنگ واژگان نظام فنی«تعاریف موجود در آخرین ویرایش 

Transfer Testsهاي انتقالآزمایش

تاریخ در پروژهي ارزیابی عمر مفید باقیماندهاست که برايهاي عملکرديآزمایشاز جمله 
ي خود نسبت به انجام به هزینهتاریخ انتقالموظف است تا پیش از شرکت.شودانجام میانتقال

را برآورده هاي انتقالآزمایششرایط که پروژههایی از تعمیرات اساسی و تعویض اجزا و قسمت
نسازند، اقدام نماید.

Acceptance Testsهاي عملکرديآزمایش

تاریخ قبل از پروژههایی است که براي بررسی عملکرد هر مرحله/ واحد یا کل آزمایش
در پروژهیا بررسی عملکرد ظرفیت و تولید پروژههر مرحله/ واحد یا کل برداري تجاريبهره

انجام تاریخ انتقال در پروژهي و یا ارزیابی عمر مفید باقیماندهبرداري تجاريي بهرهورهد
شود.می

Subrogation Waiverاسقاط حق جانشینی

گر براي درخواست جبران خسارت از طرف سوم (شخص ثالث). گفتنی است که ابطال حق بیمه
اي خود حق جانشینی براي درخواست گر برکند که بیمهداري تجاري اقتضا میاصول بیمه

نامه را با شرط اسقاط این حق تواند بیمهگزار میخسارت از طرف سوم قائل شود ولی بیمه
خریداري کند.

Technical Documentsاسناد فنی

،تفصیلیبندي زمانها، جدول طالعات فنی مربوط به طراحی و نقشه، مدارك و اادـاسن
هاي ه، صورتجلسهاشآزمای، گزارشهاآزمایشيهرنامـاندازي، باهرونصبهاي دستورالعمل
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برداري و نگهداري، جانمایی کلی و سوابق بهرههادستورالعمل، چون ساختهاي اجرایی، نقشه
.شودرا شامل میپروژهمشخصات فنیطبقر .... بگیري و هاي اندازه، سیستمساختگاه

DocumentsAgreementنامهموافقتاسناد 

.استهاي تأمین مالیموافقتنامههاي آن و و پیوستنامهموافقتشامل 

Curingاصالح

جبران، اصالح قصورمقصر صورت گیرد تا طرفتمامی اقداماتی که بر حسب مورد باید از سوي 
دات در مواردي که قابل رفع و جبران باشد، کاسته شود و یا تمهیقصورو رفع شود و از پیامدهاي 

در قصوربی تقصیر، براي جلوگیري از تکرار یا تداوم طرفهاي مورد قبول الزم و تضمین
مواردي که قابل رفع و جبران نباشد فراهم آید.

Notice of Intention to Terminateنامهي تصمیم به فسخ موافقتاطالعیه

تقصیر به بیطرفتمایل بسته به مورد وپذیرسرمایهیا شرکتاز جانب قصوربه محض وقوع 
اي با ارسال اطالعیهنامهموافقتتقصیر، قصد خود را مبنی بر فسخ بیطرف، نامهموافقتفسخ 

را با جزییات مشخص نامهموافقتدارد و در آن دالیل فسخ کتبی به طرف مقصر، اعالم می
ود.شنامیده مینامهي تصمیم به فسخ موافقتاطالعیهاین اطالعیه، .کندمی

Notice of Substitutionي جایگزینیاطالعیه

، طی آن تمایلشـان را نسـبت بـه    قصور شرکتپس از تأمین کنندگان مالیاي است که اطالعیه
خواهـد  پـذیر سرمایهبا یک شرکت داراي صالحیت هم طراز دیگر که به تأیید شرکتجایگزینی 

نمایند.اعالم مییرپذسرمایهرسید، به همراه چگونگی اجراي این حق، به 

oticeNerminationTAgreementنامهي فسخ موافقتاطالعیه

ي تصـمیم بـه فسـخ    اطالعیـه پایان پذیرد و قصوري که منجر بـه صـدور   ي اصالحدورههرگاه 
، نامـه ي تصمیم به فسخ موافقـت اطالعیهي صادر کنندهطرفنشود، اصالحگردیده نامهموافقت

شـود، تـاریخ فسـخ    نامیـده مـی  نامـه ي فسـخ موافقـت  اطالعیهاي که اطالعیهتواند با ارسال می
را اعالم کند.نامهموافقت
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Letter of Credit(LC)اعتبار اسنادي

ک تعهدنامه کتبی پرداخت که توسط بانک طرف خریدار (بانک صادر کننده یا متقاضی) براي ی
شود.، پرداخت کننده یا ذینفع) صادر میبانک طرف فروشنده (بانک قبول کننده، مذاکره کننده

At Sight LCاعتبار اسنادي دیداري

است که بر اساس آن، بانک طرف فروشنده بعد از مالحظه اسناد تحویل از اعتبار اسنادينوعی 
خریدار و کنترل کلیه مدارك، باید بالفاصله مبلغ مربوط را پرداخت کند.

vocable LCIrreاعتبار اسنادي غیرقابل برگشت

(غیر از انقضاي آن) از سوي اعتبار اسنادي، هرگونه تغییر، اصالح یا لغو اعتبار اسناديدر این نوع 
قابل انجام است.اعتبار اسناديمتقاضی یا بانک طرف خریدار تنها پس از موافقت ذینفع 

Revolving LCاعتبار اسنادي گردان

کاال یا محصول را در دوره زمانی طوالنی پوشش واحد که خریدهاي متعدداعتبار اسناديیک 
اعتبار جدید براي هر پرداخت، خریدار یک اعتبار اسناديدهد. بدین ترتیب، بجاي صدور می

شود) یا داشتن یک مقدار ثابت که با خالی شدن آن مجدداً پر میمقداري (نگهاسنادي گردان
کند.ی مانند هفته، ماه، یا سال) ارائه میداشتن یک مقدار ثابت در یک دوره زمانزمانی (نگه

Cost Increaseافزایش هزینه

شود و متحمل میرکتـشه ـ، کو مقرراتننیاوتغییر در قناشی از پروژهاضافیيههرگونه هزین
از سويتأمین مبالغ اضافی شود و جز باي دیگري پوشش داده نمییا به وسیلهاز سوي بیمه

افزایش موجببه طور مستقیموقابل جبران نیست،مالیگان کنندتأمینیاشرکتسهامداران
گردد.یمشرکتکليهزینه

Operating Proceduresبرداريالزامات بهره

است که در پیوست برداري تجاريي بهرهدورهبرداري در ها و استانداردهاي بهرهشامل رویه
.گرددرعایت شرکتشود و باید از سوي نامه مشخص میموافقت
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Project Transferانتقال پروژه

و پـروژه بـه  پذیرسرمایهشامل امکان دسترسی انحصاري و نامحدود پذیرسرمایهانتقال پروژه به 
اسـت و شـامل   پروژهبرداري و نگهداري قطعات یدکی و تجهیزات و ابزار ویژه وسایل نقلیه بهره

هـا،  نامـه هـاي معنـوي، بیمـه   جمله تمام حقـوق و مالکیـت  از پروژهدر شرکتانتقال تمام حقوق 
کننـده تجهیـزات، مصـالح و خـدمات، دسـتورالعمل      هاي باقیمانـده اشـخاص تـأمین   نامهضمانت

.گرددمیپذیرسرمایههاي طراحی و چون ساخت به برداري و نگهداري، نقشهبهره

Transfer Priceبهاي انتقال

به پذیرسرمایهو از سوي محاسبهانتقال پروژهبابت تصرف و امهنموافقتدر پی فسخ ه ـکمبلغی 
.گرددمیپرداخت شرکت

hargesCConsumptionبهاي تولید

شرکتمحاسبه و به محصول پروژهمتناسب با میزان تحویل پذیرسرمایهمبلغی است که 
، مانند سوخت، آب و محصول پروژهاي تولید هاي متغیر یا حاشیهپردازد. بهاي تولید هزینهمی

شود.هاي ثابت آن نمیدهد و شامل هزینهسایر مواد مصرفی را پوشش می

hargesCCapacityبهاي ظرفیت

ي بدون درنظر گرفتن میزان واقعی تولید محصول در هر دورهپذیرسرمایهمبلغی است که 
را، شرکتهاي ثابت کند؛ به نحوي که کفایت پرداختپرداخت میشرکتپرداخت، محاسبه و به 

ها و سایر مخارج مالی، و هاي ثابت تأمین مالی پروژه مانند اقساط بدهیاز جمله هزینه
برداري پروژه، بنماید. پرداخت بهاي ظرفیت منوط به وجود هاي ثابت نگهداري و بهرههزینه

است.محصول پروژه براي تولید شرکتآمادگی 

Product Feeبهاي محصول پروژه

پروژهمدل مالیاست که در محصول پروژهبرآورد قیمت هر واحد محصول پروژهي یا تعرفهبها 
مالی -ترین قیمت در زمان بررسی پیشنهادهاي فنی شود و براي انتخاب مناسبمحاسبه می

گیرد.، مورد استفاده قرار میپروژه
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Prudent Operatorبردار مجرببهره

و در دهدموقع انجام ه برا تعهدات قراردادي خویش کند تا ش میتالبرداري که صادقانه بهره
مهارت، دقت، دوراندیشی، و از سطحی از تعهدات خود انجام جریان کلی در و این خصوص

با تجربه و مقید به رعایتماهر، واجد شرایط، برداربهرهیکاز برخوردار است کهنگري فژر
.رودطور متعارف و منطقی انتظار میو با تعهدات مشابه بهو مقرراتنقوانی

PracticegOperatinبرداري آزمایشیبهره

هاي قبولی عملکرد هر در یک مدت مشخص، پس از تکمیل موفقیت آمیز آزمایشبرداري بهره
شود.هاي قابلیت اطمینان، اجرا می، که براي انجام آزمایشپروژهمرحله/ واحد یا کل 

ercial OperationCommبرداري تجاريبهره

برداري هر مرحله/ واحد ، که پس از اطمینان از قابلیت بهرهپروژهدر مدت عمر مفید برداري بهره
شود.، انجام میپروژهیا کل 

Paymentsهاپرداخت

به پذیرسرمایهاست که از سوي بهاي تولیدو بهاي ظرفیتهاي مربوط به شامل جمع پرداخت
شود.پرداخت میشرکت

Projectپروژه

نامهموافقتآمیز موضوع براي تحقق موفقیتخصوصی-مشارکت عمومی تمام اقدامات الزم در 
از جمله پیشبرد، انجام مطالعات، طراحی، تأمین مالی، تأمین تجهیزات، احداث و نصب طبق 

ها نامههبرداري و نگهداري، دریافت بیماندازي، بهرههاي راه، آزمایشساختگاهدر مشخصات فنی
و خرید آن از سوي پذیرسرمایهدر نقاط تحویل به محصول پروژهها، تحویل و حفظ اعتبار آن

انتقال ، نامهموافقتبینی در ، و در صورت پیشنامهموافقتطبق مفاد و شرایط این پذیرسرمایه
.دوره مجازدر پایان پذیرسرمایهبه پروژه
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Operation and Maintenance Contractorيبرداري و نگهداربهرهپیمانکار 

ي دورهدر طول پذیرسرمایهو با تأیید شرکتکه بر حسب مورد توسط هاییپیمانکارپیمانکار یا
انتخاب پروژهبرداري و نگهداري هاي متفاوت براي بهرهدر زمانبرداري تجاري پروژهبهره
شوند.می

rContractoConstructionساختپیمانکار 

شوند انتخاب میپذیرسرمایهو با تأیید شرکتتوسط بر حسب موردهایی کهپیمانکار یا پیمانکار
تا مهندسی، طراحی، تولید، تأمین و تدارك تجهیزات، حمل، نصب، احداث و آزمایش، راه اندازي 

بر عهده گیرند.ساختقراردادرا طبق مفاد پروژهو تحویل 

Transfer Dateتاریخ انتقال

بینی شده باشد، تاریخی براي تحویل پیشپذیرسرمایه، انتقال پروژه به نامهموافقتچنانچه در 
تاریخ انتقالگردد که درج مینامهموافقت5مشخص و در پیوست پذیرسرمایهبه شرکتاز پروژه

حدودیت ، حقوق و مالکیت انحصاري و بدون متاریخ انتقالشود. از ابتداي روز بعد از نامیده می
.شودمنتقل میپذیرسرمایهبه پروژه

Commercial Operation Date (COD)برداري تجاريتاریخ بهره

به صورت مشترك و پس از اطمینان از آماده بودن پروژه پذیرسرمایهو شرکتتاریخی است که 
.را به صورت مکتوب تأیید کنندپروژهبرداري تجاري برداري، آغاز بهرهبراي بهره

Commercial Operation DateedSchedulریزي شدهتجاري برنامهبرداري تاریخ بهره

پروژه برداري تجاري، براي آغاز بهرهنامهموافقت، در برنامه زمانی پیوست تاریخی است که
نامهموافقتریزي شده ممکن است بر طبق مفاد این تاریخ برنامه.بینی و درج شده استپیش

.اصالح شود

Base Dateتاریخ پایه

گذار.قبل از آخرین مهلت تعیین شده براي تسلیم پیشنهاد مالی سرمایهروز) 28بیست و هشت (
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Closing Dateتاریخ قطعیت

درج شده در شروط مقدمکه مشترك تأیید کنند به صورت شرکتو پذیرسرمایهتاریخی که
نفع ذيطرفو یا از سوي تحقق یافتهقطعیت)،(شروط مقدم بر تحقق تاریخنامهموافقتپیوست 
.شده استنظرصرف 

Closing DatePlannedریزي شدهتاریخ قطعیت برنامه

به شروط مقدم پروژهبینی شده تحقق یا اسقاط پیشنامهموافقتزمان امضاي تاریخی است که 
دوطرفت)، به تأیید (شروط مقدم بر تحقق تاریخ قطعینامهموافقتپیوست شرح درج شده در 

اصالح شود.نامهموافقتریزي شده ممکن است بر طبق مفاد این تاریخ برنامه.برسد

ing DatesFinancial Cloتاریخ قطعیت تأمین مالی

منعقد شود و شرکتاز سوي پروژهي کلهزینههاي تأمین مالینامهتموافقتمامی کهتاریخی
هاي اولین برداشت از وامرسد و شرایط الزم براي بان مالیتأمین کنندگو شرکتي به امضا
نامیده پروژهتاریخ قطعیت تأمین مالیگردد، فراهم هاي تأمین مالینامهموافقتبر طبق مربوط

فراتر رود.پروژهتاریخ قطعیتشود که نباید از می

Effective Dateتاریخ نفوذ

.شودامضا می، دوطرفاز سوي نامهموافقتتاریخی که 

Financing Partiesتأمین کنندگان مالی

انجام شرکترا برايپروژهاز ـالی مجدد مورد نیـا تأمین مـدهندگانی که تأمین مالی یوام
شوند.که وام دهنده محسوب نمیشرکتبه استثناي سهامداران دهند.می

scalationEهاتعدیل قیمت

، ممکن است در خصوصی-مشارکت عمومی هاي نامهبا توجه به ماهیت بلندمدت موافقت
بهاي ظرفیتها در محاسبه راهکاري براي خنثی کردن اثرات افزایش قیمتنامهموافقتپیوست 

پذیر و هاي تعدیلشود. بخشنامیده میهاتعدیل قیمتبینی شود که پیشبهاي تولیدو یا 
شود.مشخص مینامهقتموافهاي تعدیل برحسب ریالی و ارزي در پیوست شاخص
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Basic Changeتغییر اساسی

شود.میپروژهتولید، بازدهی و یا ایمنی ظرفیتتغییراتی که منجر به تغییر در 

Change in Lawقوانین و مقرراتتغییر در 

جاري جمهوري اسالمی قوانین و مقرراتدر نامهموافقتاین تاریخ نفوذهر تغییري که پس از 
تأثیرگذار نامهموافقتآید و در اجراي این شود و یا قوانین جدیدي که به وجود میایران ایجاد

باشد.

nterestsISeverability ofتفکیک منافع

گزاران تحت پوشش اي جداگانه، بجز سقف مبلغ جبران خسارت، به بیمهاعمال سیاستهاي بیمه
نامه.یک بیمه

Outageتوقف

ریزي شدهتوقف برنامهوتوقف اضطراريبه هر دلیل اعم از پروژهي لیددر توان تواملکيهوقف
است.

Force Outageتوقف اضطراري

شرکتقصورناشی از ه ـکتجاريبرداري بهرهيدورهدرپروژهي در توان تولیداملکيهوقف
باشد.

Scheduled Outageریزي شدهتوقف برنامه

اصالحی و ها، تعمیراتآزمایشادواري، هايبازرسیرايبپروژهي در توان تولیداملکيهوقف
.ریزي شده استکه از پیش برنامهپروژهالزم یا ارتقاي کیفیتو تعویض اجزا وپیشگیرانه، 

EventForce Majeureي قهریهحادثه

آسیب دیده است طرفبینی و خارج از کنترل معقول به معنی هر واقعه و پیشامد غیر قابل پیش
آسیب دیده طرفهاي کافی و مناسب، قابل جلوگیري، رفع و یا از بین بردن از سوي که با تالش
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اثرگذار باشد و آسیب دیده براي اجراي تعهداتش طرفاي بر توانایی به طور قابل مالحظهنباشد،
آسیب دیده در اجراي تعهداتش نباشد.قصورطرفي مستقیم یا غیر مستقیم نتیجه

Force MajeurePoliticalي سیاسییهي قهرحادثه

ي وقوع جنگ، اعتصاب، آشوب اجتماعی، خرابکاري، فعل یا ترك اي است که نتیجهحادثه قهریه
باشد.دستگاه اجراییفعل غیرموجه از طرف 

Force MajeureNaturalي طبیعیي قهریهحادثه

یاي طبیعی، تصادمات و انفجارها، نباشد مانند بالحادثه قهریه سیاسیاي است که حادثه قهریه
شیوع قحطی و بیماري.

Liquidated Damagesخسارت مقطوع

ي محاسبه، بپردازد. نحوهپذیرسرمایهخود باید به قصوربه علت شرکتمبالغ مشخصی است که 
و حجم پروژهبا توجه به نوع خسارت مقطوعي پرداخت و حداکثر مقدار انواع نحوه

شود.تعیین مینامهموافقتدر پیوست گذاري، سرمایه

Government Authorityدستگاه اجرایی

و یهاي دولتغیردولتی، شرکتها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومیوزارتخانهتمام 
و از اختیارات مستلزم ذکر و یا تصریح نام است هاهایی که شمول قانون بر آندستگاهتمام

ایران برخوردار باشد.از طرف دولت جمهوري اسالمیقانونی براي اقدام

Construction Periodي احداثدوره

شروعنامهموافقتدر قطعیتتاریخکه ازپروژهاحداث براي ماهه]تعداد ماه[ ي یک دوره
نامهموافقتمگر آن که طبق مفاد کندخاتمه پیدامیتجاريبرداري بهرهتاریخشود و در می

د شود و یا پیش از موعد به پایان رسد.تمدی

Cure Periodي اصالحدوره

کند.خود میقصوراصالحمقصر اقدام به طرفاي است که دوره
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Commercial Operation Periodبرداري تجاريي بهرهدوره

شروع تجاريبرداري تاریخ بهرهاز که پروژهبرداريبراي بهرهماهه]تعداد ماه[ي دورهیک
تمدید شود و یا پیش از موعد به پایان رسد.نامهموافقتشود. این دوره ممکن است طبق مفاد می

race periodGي تنفسدوره

اي است که در هنگام آغاز هرگونه تعهد از جمله شروع بازپرداخت اقساط وام یا مهلت اضافه
د.شوبه طرف متعهد داده میبرداري تجاريي بهرهدورهشروع 

Transition Periodي گذاردوره

برداري و نگهداري، ، که به انتقال مسئولیت بهرهبرداري تجاريي بهرهدورهسی روز قبل از پایان 
.یابدتسویه حساب با کارکنان و ... اختصاص می

Authorization Periodي مجازدوره

خود به انضمام سود مورد يمایهگذاري کند و سریابد که سرمایهاجازه میشرکتاي که دوره
شروع شده و تا پایان تاریخ قطعیتمستهلک سازد. این دوره از پروژهتوافق را از محل عواید 

یابد.ادامه میبرداري تجاريدوره بهره

Two Partiesدوطرف

هستند.شرکتو پذیرسرمایه

Dayروزهیا روز

شود و آغاز می00:00ساعتسالمی ایران از جمهوري ارسمیساعتي زمانی که طبق یک دوره
یابد.همان روز پایان می24:00ساعتدر 

DayBusinessروز کاري

ي هجري شمسی جمهوري اسالمی ایران تعطیل نیست.هر روزي که در تقویم رسمی ساالنه
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Prudent Utility Practiceايهاي سنجیده و حرفهرویه

، اجرامهندسی، هايفعالیتکه در گرددمییکردهاي روزآمد اطالقروها و شیوه،هابه روش
برداري و نگهداري هاي بهرهشود و منطبق بر دستورالعملبه کار برده میبرداري و نگهداري بهره

.استپروژهکار رفته دره تجهیزات بگان سازند

Siteساختگاه

گذارسرمایهاز سوي نامهموافقتق مفاد که طبپروژهبرداري زمین مورد نیاز براي احداث و بهره
بر شروط مقدماز ساختگاهشود. تأمین تأمین میشرکت(در صورتیکه در تعهد او باشد) و یا 

است.تاریخ قطعیتتحقق 

Hourاعتـس

است.اي) دقیقه60ي شصت (یک دوره

Yearسالهیا سـال

.استایرانجمهوري اسالمی تقویم، طبقشمسیهجري سال 

Contract Yearسال قراردادي

آغاز تجاريبرداري بهرهتاریختحقق همزمان بايسال قراردادنخستینشمسی است. سالیک 
ان ـزم، در يراردادـال قـسرین ـآخ.به پایان خواهد رسیدشمسیسالهمان روزو در آخرین 

.رسدبه پایان مینامهموافقتنـانقضاي ای

Investee,Authorityپذیرسرمایه

هاي ها و نمایندهاست که شامل جانشیننامهموافقتي این واگذار کننده و امضا کنندهطرف
.شودقانونی آن نیز می

Product Metering Systemمحصول پروژهريـگیاندازهسیستم

به شرح درج شده در پروژهمحصول دریافتیو محصول تحویلیگیرياندازههايشامل دستگاه
باشد.پروژهمشخصات فنیها باید طبق است. مشخصات این سیستمنامهموافقت
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Personشخص

است.هرشخص حقیقی یاشخص حقوقی

Companyشرکت

سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ برآورد ساخت پروژه و یا شرکت یک شرکت
نام [رج شده است و توسط دنامهموافقتدر این تضامنی است که به عنوان شرکت پروژه در ص

به نسبت سهام درج شده در ...و]ام شرکت پروژههنام شرکت صاحب س[و ]ام شرکت پروژههشرکت صاحب س
ي شرکت)، تحت قوانین کشوري که در آن به ثبت رسیده (سهامداران اولیهنامهموافقتپیوست 

ها و است و شامل جانشیننامهموافقتدیگر طرفشود و تأسیس میتاریخ قطعیتاست پیش از 
و بر ي جانشینینامهموافقت، طی یک تاریخ قطعیتشود. پیش از هاي قانونی آن نیز مینماینده

نام شرکت صاحب [و ]ام شرکت پروژههنام شرکت صاحب س[جانشین شرکت، نامهموافقتاساس شرایط این 
گردد.می] و ...ام شرکت پروژههس

ditionsPrecedence Conشروط مقدم

(شروط مقدم بر تحقق نامهموافقتپیوست به شرح درج شده در پذیرسرمایهو شرکتتعهدات 
دوطرفباید به تأیید پروژهتاریخ قطعیتها پیش ازتحقق یا اسقاط آنکه تاریخ قطعیت) است 

برسد.

Annual Invoiceحساب ساالنهصورت

بهاي و بهاي تولیدبرداري در سال، ی بهرهبا توجه به شرایط واقعشرکتدر انتهاي هر سال، 
پذیرسرمایهحساب ساالنه به را تهیه و پس از اعمال خسارات و تغییرات به عنوان صورتظرفیت

کند.ارائه می

Monthly Invoiceصورت حساب ماهانه

تولید در را بر مبناي مقادیر تولید و آمادگی بهاي ظرفیتو بهاي تولیدشرکتدر ابتداي هر ماه، 
.کندارائه میپذیرسرمایهحساب ماهانه به ماه گذشته تهیه و به عنوان صورت

Guarantorضامن

است.ایرانی اسالمجمهوريدولتوزارت امور اقتصادي و دارایی 
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SecurityPerformanceي اجرانامهضمانت

نفعه است که به لمطالبعنداوتمدیدقابل ي بدون قید و شرط، برگشت ناپذیر، نامهضمانت
را نامه اجراضمانتشود.صادر میپذیر سرمایهقبول مورد بانکو از سوي یکپذیرسرمایه
دهد.قرار میپذیرسرمایهدر اختیار پروژهبراي تضمین احداث شرکت

Transfer Securityي انتقالنامهضمانت

نفع به است که ل تمدید و عندالمطالبه بدون قید و شرط، برگشت ناپذیر، قابينامهضمانت
شود. صادر میپذیرسرمایهمورد قبول بانکاز سوي یکطبق فرم مورد نظر و پذیرسرمایه
قرار پذیرسرمایه، در اختیار انتقال پروژهبراي تضمین احراز شرایط شرکترا ي انتقالنامهضمانت

دهد.می

ي پیشبردنامهضمانت
ه است که به نفع عندالمطالبو تمدیدقابل دون قید و شرط، برگشت ناپذیر، بينامهضمانت
را نامه پیشبردضمانتشود. صادر میپذیرسرمایهقبول موردبانک، و از سوي یکپذیرسرمایه
پذیرسرمایهدر اختیار پروژهتاریخ قطعیتبراي تحقق شروط مقدمبراي تضمین پیشبرد شرکت 
دهد.قرار می

Partyطرف

بر حسب مورد است.شرکتیا پذیرسرمایه

Capacityظرفیت

به طور منظم گیرينقاط اندازهبه صورت پیوسته و مطمئن که در محصول پروژهظرفیت تولید 
شود. گیري میاندازه

Design lifeعمر طراحی

ورد نظر با حفظ عمر طراحی پروژه، مدت زمانی است که طراحان آن انتظار دارند طی آن پروژه م
مشخصات تعیین شده، مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر، مدت زمان بین شروع استفاده از 

پروژه و خارج کردن آن از سرویس، عمر طراحی آن پروژه است.
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Agreement terminationنامهفسخ موافقت

، پس نامه
.

ContractOperation and Maintenance (O&M)برداري و نگهداريبهرهقرارداد 

برداري و به منظور بهرهبرداري و نگهداريپیمانکار بهرهو شرکتقرارداد یا قراردادهایی که بین 
شود.میمنعقدپروژهنگهداري 

Construction Agreementساختقرارداد 

به منظور انجام مهندسی، طراحی، تولید، ساختپیمانکار و شرکتقرارداد یا قراردادهایی که بین 
منعقد پروژهتأمین و تدارك تجهیزات، حمل، نصب، احداث و آزمایش، راه اندازي و تحویل 

باشد.و مانند آن میEPC ،DB ،EC ،PC ،Cشود.این قراردادها اعم از می

DefaultEvent ofقصور

.در انجام تعهدات مربوط در زمان مقررنامهموافقتي هاطرفتخلّف هر یک از 

Event of DefaultAuthorityپذیرقصور سرمایه

.نامهموافقتدر انجام تعهدات قراردادي بر اساس فهرست مندرج در پذیرسرمایهتخلّف 

mpany Event of DefaultCoقصور شرکت

.نامهموافقتدر انجام تعهدات قراردادي بر اساس فهرست مندرج در شرکتتخلف 

Lawو مقرراتنینـواق

هایی که از سوي مراجع مسؤول و به موجب ها و بخشنامهنامهها، آیینتمام قوانین و نیز مصوبه
ونه دیگري تعیین شده باشد.به گنامهموافقتقوانین صادر شود، مگر این که در این 

Expertکارشناس

قرار گرفته است انتخاب و منصوب دوطرفی است که از میان فهرستی که مورد توافق شخص
.دنآور اقدام کاختالف و اتخاذ تصمیم نهایی و الزاممورددر ارتباط با موضوعگردد تا می
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Cost Decreaseکاهش هزینه

مستقیم موجب به طور ، که و مقرراتنقوانیتغییر در اشی از نپروژهي ههرگونه کاهش هزین
شود.شرکتکليههزینکاهش در 

Coordination Committeeبرداريي هماهنگی بهرهکمیته

را برداريالزامات بهرهنامهموافقتبر اساس مفاد که مرکب از نمایندگان دوطرف استايکمیته
براي دوطرف، هماهنگی بین پروژهاندازي راهاي آزمایش و هکند و وظیفه تأیید روشنهایی می

.و مانند آن را به عهده داردپروژهبرداري و نگهداري هاي مربوط به راه اندازي، بهرهبرنامه

Operation Reportبرداريگزارش بهره

ي دورهدر شـرکتایفاي تعهداتآگاهی ازبه منظور تواندمیپذیرسرمایهکه گزارشی است
یا مشاور فنی، پس از بازرسی منظم شـرکتي بازرسی به و اعالم نتیجهبرداري تجاريبهره

د.تهیه کنپروژهاز نمایندگان خود 

Monthماههیا مـاه

.استایرانشمسی، طبق تقویم جمهوري اسالمی هجريماه

Authorisationsمجوزها

ها و امثال آن (اعم از نامهها و موافقتها، تخفیفها، بخشودگیها، گواهیها، تأییدیهتمام مصوبه
و انتقال برداري و نگهداري، تأمین مالی، بهرهاحداثبراي کهدولتی، غیردولتی، خارجی و ...) 

یا شرکتمورد نیاز نامهموافقتطبق اینخصوصی-مشارکت عمومی به روش پروژه
است.پذیرسرمایه

itsTechnical Limهاي فنیمحدودیت

پذیرسرمایهکه از طرف هاي فنی محدودیتشامل شرایط طراحی مانند شرایط ساختگاه و سایر 
برداري است که شود، و شرایط خاص مؤثر در میزان و چگونگی بهرهاعالم میپروژهدر طراحی 
.شوددرج مینامهموافقتدر پیوست 
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Project Productمحصول پروژه

است و به صورت تجاريبرداري بهرهيدورهدر پروژهبرداريهرهبکاال یا خدماتی که حاصل
شود. مصادیق آن تولید کاال، انرژي تولید میشرکتتوسط پذیرسرمایهتجاري براي فروش به 

ي آب شرب یا آب کشاورزي و یا ترانزیت کاال، الکتریکی، امکان عبور و مرور وسائط نقلیه، تهیه
ن است.آب، برق و یا گاز و مانند آ

ProductDeliveredمحصول تحویلی

گردد.تولید میشرکتکه توسط محصول پروژهمقدار 

Received Productمحصول دریافتی

گردد.میپذیرسرمایهکه تحویل محصول پروژهمقدار 

Financial Modelمدل مالی

هاي احداث و در دورهپروژهشامل ساختار تأمین مالی و گردش نقدینگی شرکتطرح مالی 
، درج نامهموافقتاست و در پیوست محصول پروژهي ي تعرفهبرداري که مبناي محاسبهبهره

گردیده است.

Project Documentation Centerمرکز مدارك فنی و اسناد پروژه

شود و شامل مکان مجازي یا فیزیکی است کـه در آن تمـامی   تأسیس میشرکتواحدي که در 
هاي مربوط به طراحی، احداث، نگهـداري  ناد، قراردادها، اطالعات پروژه و گزارشمدارك فنی، اس
گردد. این واحـد هنگـام انتقـال    ذخیره و نگهداري مینظام مستندسازيارچوب هو تعمیرات در چ

شود.منتقل میپذیرسرمایه، عیناً به پروژه

Private Partnership (PPP)-Publicخصوصی-عمومی مشارکت

شود تا در چهـارچوب  قرارداد بلند مدتی است که بین بخش عمومی و بخش خصوصی منعقد می
برداري زیربناها گذاري، ساخت و حسب مورد بهرهآن بخش خصوصی مسئولیت توأم امور سرمایه

را براي ارائه خدمات عمومی به عهده بگیرد.
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Technical Consultantمشاور فنی

گردد تا وظایف انتخاب میپذیرسرمایهت مهندسی که از سوي یک مهندس فنی یا یک شرک
ها و ساخت، نصب، آزمایش،یطراح،یمهندستیفیپیشرفت عملیات اجرایی و کنه،یپایش هز

انجام دهد.ي مجازدورهي را در اندازراه

pecificationsSTechnicalمشخصات فنی

نامهموافقتت که بطور مشروح در پیوست اسپذیرسرمایهمورد نظر پروژهشامل مشخصات فنی 
شود.درج می

pecificationsSaterialsMRawمشخصات مواد اولیه

مواد بندي و ... ي بستهدهنده، مقادیر کمینه و بیشینه مواد مضر، نحوهشامل نوع، ترکیبات تشکیل
، تشریح نامهافقتموپیوست در رعایت گردد و مواد اولیهکه باید از سوي تأمین کننده اولیه
.گرددمی

aterialsMRawمواد اولیه

، تأمین و در فرآیند تولید به نامهموافقتدرج شده در پیوست مشخصاتکاال یا خدماتی که طبق 
شود.تبدیل میمحصول پروژه

Agreementنامهموافقت

که در هر و هرگونه تغییرات و اصالحاتی است هاي آنشامل متن حاضر به انضمام پیوست
توافق شود.دوطرفو بر حسب نیاز بین ي مجازدورهزمانی در طول 

Financing Agreementsهاي تأمین مالینامهموافقت

و پروژهي کلهزینههایی است که براي تأمین مالی و یا تأمین مالی مجدد بخشی از نامهموافقت
)، طبق پروژهتأمین کنندگان مالیو شرکتهاي تضامین (در صورت وجود بین نامهنیز موافقت

گردد.منعقد مینامهموافقتمفاد این 
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Substitution Agreementي جانشینینامهموافقت

نام [و ]ام شرکت پروژههنام شرکت صاحب س[، جانشین شرکتاي است که بر اساس آن نامهموافقت
هستند، تاریخ قطعیتپیش از نامهوافقتمدیگر این طرفکه ] و ...ام شرکت پروژههشرکت صاحب س

گردد.می

Independent Engineerمهندس مستقل

هاي مهندسی واجد شرایط و شناخته یک شرکت مهندسی مستقل انتخاب شده از بین شرکت
گزارش و بررسی پروژهشود تا با بازرسی منصوب میدوطرفاست که با توافق شده
تهیه برداري تجاريي بهرهدورهعیت تعمیر و نگهداري پروژه در ها، گزارشی از وضبرداريبهره

هایی از کند. این گزارش مرجع تشخیص لزوم انجام تعمیرات اساسی و تعویض اجزا و قسمت
ي مربوط به است. هزینهنامهموافقتبینی شده در برداري پیشبراي تداوم شرایط بهرهپروژه

شود.تعهد میرفدوطمهندس مستقل به طور مساوي توسط 

Documentation systemنظام مستندسازي

هـاي طراحـی، احـداث و    اي براي ثبـت مـدارك فنـی و اسـناد دوره    روش منظم و سازمان یافته
هاي مربوط است.ها و تحلیلو بررسیپروژهبرداري بهره

Metering Pointsگیرينقاط اندازه

شود.گیري میاندازهمحصول دریافتیو پذیریهسرمابه محصول تحویلینقاطی است که در آن

Product Delivery Pointپروژهتحویل محصولينقطه

یا محدوده ارائه خدمات است.محصول پروژهمحل فیزیکی نقطه یا نقاط تحویل 

Substitute Entityنهاد جایگزین

تـأمین کننـدگان   که ، استپذیرسرمایه، مورد تأیید شرکتیک شرکت داراي صالحیت هم طراز 
نمایند.اعالم میشرکت، در صورت تمایل براي جایگزینی قصور شرکتپس از مالی
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CaseEmergencyوضعیت اضطراري

بخواهد که در شرکتنماید که از را به تشخیص خود ملزم میپذیرسرمایهشرایطی است که 
را افزایش یا کاهش دهد یا پروژهمحصولاندازي کند یا تولید را راهپروژهاولین فرصت ممکن 

آن را متوقف نماید.

وضعیت کاهش اضطراري ظرفیت
باشد.شرکتقصورناشی از ه ـکتجاريبرداري بهرهيدورهدرپروژهي تولیدکاهش توان 

Total Costsي کلهزینه

ال یا ارز در داخل یا خارج از جمهوري اسالمی ایران به ریپروژههاي اجراي شامل تمامی هزینه
هاي تأمین شامل هزینهي کلهزینهشود. میي مجازدورهتا پایان تاریخ نفوذخارجی پس از 

، ساخت، نصب، آزمایش، راه اندازي، ساختگاهمالی، طراحی، مهندسی، تأمین کاال، حمل و نقل به 
است که طبق هاییبرداري و نگهداري، مدیریت پروژه، مالیات، بیمه و دیگر هزینهتعمیرات، بهره

گردد.متحمل میشرکت، نامهموافقتمفاد این 

Weekهـهفت

هجمعروز00:24ساعتشود و تا شنبه آغاز میروز00:00ساعتکه از روزه) 7هفت (ايهدور
کند.ادامه پیدامی

FIPPAForeign Investment Promotion and Protection Act
مجلس شوراي اسالمی 1381که مصوب سالاري خارجیگذقانون تشویق و حمایت از سرمایه

هاي اجرایی آن است.نامهجمهوري اسالمی ایران و آئین

LIBORLondon Interbank Offered Rate
ي بین بانکی در لندن نرخ بهره
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تفسیرها-2

شوند:ها تفسیر می، اصطالحات زیر با معانی شرح داده شده براي آننامهموافقتدر این 

، »بند«به معنی اشاره به » قسمت«، »پیوست«، »جدول«، »ماده«، »بند«هرگونه اشاره به .2-1
است، مگر این که به صراحت به نامهموافقتدر این » قسمت«، »پیوست«، »جدول«، »ماده«

شکل دیگري بیان شده باشد.

به کار رفته نامهموافقتتنها براي تسهیل تنظیمنامهموافقتهاي گوناگون این . عناوین ماده2-2
گردد و نباید به هیچ وجه در تفسیر تلقی نمینامهموافقتاست و به عنوان بخشی از این 

مورد استفاده قرار گیرد.نامهموافقت

ي ي است که وي را کنترل کند یا به وسیلهشخص، به معناي شخصبه یک » وابسته«.2-3
دیگري باشد.شخصشترك وي کنترل شود یا همراه وي تحت کنترل م

، شخص، به معنی اختیار مستقیم بیش از پنجاه درصد حق رأي آن شخصهر » کنترل«.2-4
خواهد بود.

بر اساس تقویم رسمی جمهوري نامهموافقتهاي تعیین شده به موجب این تمام دوره.2-5
گري نام برده اسالمی ایران تفسیر و محاسبه خواهد شد، مگر این که به صراحت از روش دی

شود.

ي تمام مصادیق و بدون محدودیت دربرگیرنده» از جمله«و » شامل«هرگونه اشاره به .2-6
خواهد بود. 

استفاده از کلمات مذکر شامل مؤنث و خنثی و یا برعکس است..2-7

نیز هست.» مفرد«شامل » جمع«و یا » جمع«شامل » مفرد«کلمات .2-8
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، یعنی به صورت دست نوشته، تحریر شده، »مکتوب«یا » کتبی«ا ی» به صورت کتبی«.2-9
شود.ي دایمی میچاپ شده یا ثبت الکترونیکی که منجر به سابقه

ها و مشابه آن» توافق نامه«و » توافق شده«، »توافق«هاي ها واژهدر مواردي که در آن.2-10
ط شود.ها باید به صورت مکتوب ثبت و ضببه کار رفته است، توافق

نامه شامل قرارداد، معاهده یا تعهدنامه (در هر مورد به صورت کتبی) و متن موافقت.2-11
باشد.ي آنان نیز میاصالح شده، تجدید نظر شده و یا تکمیل شده

باشد که طبق مفاد ي قانونی آن نیز میشامل هر جانشین و نمایندهطرفاشاره به هر .2-12
ه است.انتخاب شدنامهموافقت

:نامهموافقتدر این .2-13
.آمریکاستي هو قانونی ایاالت متحدپول رسمیواحدبه معنی، $یا (USD)دالر 

ایران و قانونی جمهوري اسالمیپول رسمیواحدبه معنی، IRRو یا Rlsو (Rials)ریال
است.
ت.اتحادیه اروپاسو قانونیبه معنی واحد پول رسمی ،€یا (Euro)یورو




