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 بسمه تعالي 
 

 پيشگفتار
 

احداث راه، پااليشگاه، .  هستندتخصيص منابع هنگفتهاي زيربنايي با   خود نيازمند اجراي پروژهي كشورها براي توسعه
هاي زيربنايي، حجم باالي اعتبارات مالي را طلب  نيروگاه، فرودگاه، تأسيسات مخابراتي، آب و فاضالب و ديگر پروژه

 . كافي نيستها  كه به طور معمول منابع مالي دولتي براي تأمين آنكند مي
اين كشورها هاي زيربنايي، توجه   احداث پروژهي به دليل كمبود منابع مالي در تأمين سرمايه ،در كشورهاي در حال توسعه

-اختسرويكردها روش اين يكي از . استجلب شده به سمت جذب منابع مالي بخش خصوصي داخلي و خارجي 
 .است BOT Build-Operate-Transfer)(واگذاري  -برداري بهره
خاصي را نيز براي جذب  قوانين  ع مالي بخش خصوصي داخلي،ي قانوني براي جذب منابها ها عالوه بر وضع مشوق دولت

مچون ديگر كشورها در  نيز ه كشور ما.تسهيل نمايندنيز تا استفاده از اين منابع را نموده اند گذاران خارجي تدوين  سرمايه
هاي مشاركت بخش  يكي از روش .دت در اين خصوص تنظيم نموده استم مسير رشد خود چندين سند بلند مدت و ميان

گذاري  قانون تشويق و حمايت از سرمايه"از جمله شناخته شده در قوانين داخلي كشور ) داخلي يا خارجي(خصوصي 
  .است واگذاري -برداري بهره -ساختروش  ،"خارجي

 روزافزون روش ي ي به بخش خصوصي، توسعهي پروژه از دستگاه اجراهاي  و ريسكها ويژگي انتقال اكثر مسئوليت
اين سوگيري در . را در پي داشته است  و رويكردهاي مشابه و مشتق شده از آنواگذاري -برداري بهره -ساخت

ين روش اطالع كامل حاصل شود تا بتوان سازگاري الزم  اهاي  كه از ويژگيكند مي زيربنايي ايجاب هاي اجراي پروژه
تواند كمك  ميي آن ها  صحيح از ويژگيي  و استفادهحقوقيدقيق طراحي . براي استفاده از روش ياد شده را تأمين نمود

  . كشور داشته باشد دستگاه اجرايي در تحقق اهداف توسعهي بهشايان
 در هر بخش اقتصادي و تفاوت سيستم حقوقي هر ها ا و شرايط متفاوت پروژهبا توجه به زمان طوالني اين نوع قرارداده

 را در واگذاري -برداري بهره -ساخت هاي توان انتظار تنظيم قرارداد همساني را داشت كه تمام پروژه كشور، نمي
 ي دارد كه فلسفه وجود اساسيمفاهيم و مباني  ،اين روش در لذا ،هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادي پاسخگو باشد

در نظر  "واگذاري-برداري بهره-ساختي "نامه موافقت"مفاد  در تدوينبايد   ودهند ميوجودي آن را تشكيل 
 .برطرف سازدمناسب  چارچوب حقوقي و قراردادي باتا نياز صنعت ساخت و ساز را  ،شوندگرفته 

راهنماي  واگذاري -برداري بهره -تساخي "نامه موافقت" بهينه ازي براي استفادهالزم به ذكر است كه، 
 .تهيه گرديده استنيز كاربرد 

راهي بلند در پيش است و به طور نسبي ، واگذاري -برداري بهره -ساخت به علت نوظهور بودن روشاما 
 و چارچوب حقوقي مختلف، هاي با گسترش بكارگيري اين روش در كشور و در رشتهطلبد تا  ميي مضاعفي را ها تالش
 .گردد تر سنجيده و كامل آن ديقراردا
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اسامي .  و همكاري افراد زير تهيه شده استاقبال شاكريبا مسووليت آقاي دكتر دانشگاه صنعتي اميركبير  ا دراين راهنم
  :كارشناسان همكار در زير به ترتيب حروف الفبا ذكر شده است

    دكتر بهروز سالميآقاي 
    خانم مهندس شيالن احمدي
    آقاي مهندس محمود افشاري

  تيانآقاي مهندس رامين دهدش
 
 

 مدير طرح
 بعنوان مـدير طـرح و بـا اسـتفاده از نظـرات متخصصـين       مهندسان مشاور آوند طرح اين نشريه همچنين بوسيله شركت     

 .ذيربط، مورد بررسي و اصالح قرار گرفته است
 
 
 

 و تصويب نهايي راهبري كميته 
 دفتـر و مهنـدس مصـطفي        فنـي امـور   مـدير   فر    سيد جواد قانع   مسئوليت كنترل و تصويب نهايي نشريه با آقايان مهندس        

 .بوده است نظام فني اجراييدفتر مهدوي رييس گروه  اشجع
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 مقدمه
 "نامه موافقت" به ترتيب درج شده در "نامه موافقت" مفاهيم و مباني هر يك از مفاد شرح، توضيح،اين بخش در 

 تالش شده است در مواردي كه اقتضا كند و تسهيل "نامه موافقت" كاربران را از متن ي  تا استفادهاستتشريح شده 
 "نامه موافقت"ي مصداقي هر موضوع ها  مختلف شرح و توضيح داده شود و تفاوتهاي نمايد مصاديقي از صنعت مي

 .بيان گردد ،واگذاري -داريبر بهره -ساختمتداول روش  در انواع رويكردهاي مهم و
 تأمين مالي و احداث پروژه   مسئوليت طراحي،گذار سرمايه "شركت"واگذاري،  -برداري بهره -ساختدر روش 

، براي مدت زمان )"پذير سرمايه" ("دستگاه اجرايي"را بر عهده خواهد داشت و بر اساس مجوز اعطايي از سوي 
ي  ، اصل و سود سرمايه"محصول پروژه"ز محل درآمد حاصل از فروش  و اكند مي برداري بهرهمشخصي از پروژه 

 .نمايد ميخود را بازيافت 
همان طور كه .  نمايش داده شده است1در شكل  واگذاري -برداري بهره -ساختي ها مراحل اصلي پروژه

اران و گذ  با مذاكرات اوليه بين سرمايهواگذاري -برداري بهره -ساختي  ، يك پروژهشود ميمالحظه 
 .شود مي   آغاز"پذير سرمايه"
، خطوط اصلي مشاركت Memorandum Of Understanding (MOU)اي انحصاري   نامه  تفاهمامضايبا 
شود و   تفاهم "دوطرف" مالي و حقوقي بين  گيرد تا طي مدت مشخصي مسايل فني، مي مورد توافق قرار "دوطرف"
 "تاريخ نفوذ" به عنوان "نامه موافقت" زمان امضاي.  گردد منجر(Agreement) "نامه موافقت" امضايبه 

(Effective Date) "شروط مقدم". "نامه موافقت" (Precedence Conditions) تاريخ " بر تحقق
، "نامه موافقت"گردد و پس از آن با تحقق شرايط قطعيت   تعيين مي"نامه موافقت" پروژه در متن "قطعيت

 "نامه موافقت" " مجازي دوره" و آغاز يابد تحقق مي (Closing Date) "تاريخ قطعيت"
(Authorization Period)شركت" (، شركت پروژه"نامه موافقت"پس از قطعيت . گردد  تلقي مي"( 

(Project Company) پس از اتمام ). " احداثي دوره"(شود  گردد  و احداث پروژه آغاز مي تأسيس مي
 آغاز Commercial Operation Period)  (پروژه " تجاريرداريب بهره ي دوره"، "ي احداث  دوره"
، اصل و سود وام دريافتي "محصول پروژه"درآمد حاصل از فروش  با دريافت "شركت"طي اين مدت، . شود مي

)Debt Capital (ي خود  بازپرداخت  و اصل و سود سرمايه(Equity Capital)پس از اتمام . كند  را بازيافت مي
 "پذير سرمايه" به (Transfer)، انتقال پروژه "نامه موافقت" و انقضاي " تجاريبرداري هرهبي  دوره"

 .گيرد صورت مي
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 )BOT(واگذاري  -برداري بهره -هاي ساخت مراحل و زمان بندي اجراي انجام پروژه: 1شكل 

 "نامهموافقت"مذاكرات مربوط به مفاد 

 مذاكرات اوليه

محصول "برداري، نگهداري و توليد و فروش  بهره
 )"برداري تجاري ي بهره دوره" ("پروژه

 طراحي ، ساخت ،تأمين مواد و  نصب تجهيزات
 )"ي احداث دوره"(

 ازتجهيز مالي و دريافت مجوزهاي مورد ني
 )"شروط مقدم"تحقق (

(MOU) امضاي تفاهم نامه  

 )"تاريخ نفوذ"( "نامه موافقت"امضاي 
(Effective Date)

 "تاريخ بهره برداري تجاري"تحقق 
(Commercial Operation Date)  

 "پذير سرمايه" به "پروژه" انتقال
(Transfer Date) 

 "پروژه" "تاريخ قطعيت"
(Closing Date)  
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در اين شكل روابط .  نشان داده شده استواگذاري -برداري بهره -ساخت يها ، ساختار قراردادي پروژه2در شكل 
ي كه هر يك بخشي از هاي  و ديگر طرف"شركت" و بين "شركت" و "پذير سرمايه" قراردادي بين ي پيچيده

 . را به عهده دارند نشان داده شده است"شركت"تعهدات اجرايي 
 

 

 
 
 "نامه موافقت"مفاد . 1

 شرايطي است كه در هر پروژه، در ي واگذاري، بيان مجموعه -برداري بهره -هاي ساخت"نامه موافقت"منظور از مفاد 
 -به عبارت ديگر، استفاده از روش ساخت. گيرد ميمورد استفاده قرار  "نامه موافقت"هاي "طرف"تنظيم روابط 

اي مستلزم آگاهي از مواردي است كه در روش ياد شده فارغ از شرايط و  واگذاري در اجراي هر پروژه -برداري هرهب
 در اجراي ي خاصي كه براي هر پروژه مطرح است بايد مورد توجه قرار گيرد و به طور معمول و متعارف،ها ويژگي
 . گيرد ي زير بنايي مورد استفاده قرار ميها پروژه
 كالن و ساختار فني و اجرايي ي طوالني بودن، نياز به بودجه: ي زيربنايي داراي سه ويژگي مشترك هستندها پروژه

واگذاري و  -برداري بهره -ي ساخت"نامه موافقت"نمايد افرادي كه مسئوليت تنظيم مفاد  اين موارد ايجاب مي. پيچيده
 را در آن به عهده دارند، از شرايط حقوقي حاكم بر اين روش شناخت كافي داشته "دوطرف"اعمال حقوق و تكاليف 

 .باشند

 بيمه گران

 پذير سرمايه

 سرمايه گذاران

EPC رپيمانكا  

 تأمين كنندگان

 ژهخريدار محصول پرو

 وام دهندگان

برداري و  پيمانكار بهره
 نگهداري

 شركت پروژه

EPC قرارداد 
 

 قرارداد تأمين و تدارك

برداري و  قرارداد بهره
 نگهداري

ي خريد  نامه موافقت
 محصول پروژه

نامه تأمين مالي موافقت
 

 نامه بيمه موافقت
 

 -نامه ساخت     موافقت
 واگذاري -برداري   بهره

ي  نامه موافقت
 گذاريسرمايه

 واگذاري -برداري بهره-ساختهاي  ساختار قراردادي پروژه: 2شكل 
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شرايط عمومي و شرايط خصوصي در تنظيم روابط قراردادي الزم و ملزوم و در هم تنيده هستند و براي تنظيم روابط 
 بر رعايت "دوطرف"تنظيم روابط قراردادي دقيق بين . اين دو توجه نداشتتوان به هيچ يك از  ميقراردادي صحيح ن

 .هر دو وجه به يك ميزان و نسبت نياز دارد
 متفاوت از اسناد ي اشاره به شرايط عمومي و شرايط خصوصي لزوماً به معناي تهيه و تدوين دو سري يا دو مجموعه

ي زير بنايي به روش ها به طور اصولي، در اجراي پروژه. ادها نيستقراردادي به روش معمول در تهيه اسناد تيپ در قرارد
گيرد و از نظر  مي، تهيه و تنظيم اسناد و مدارك پروژه به صورت موردي انجام واگذاري -برداري بهره -ساخت

 .گردند متفاوت است ميتنظيم ) تيپ(يي كه در قالب اسناد و مدارك قراردادهاي همسان ها ماهيت با پروژه
كنند،   استفاده ميواگذاري -برداري بهره -ساختي زير بنايي از روش ها  برخي كشورها كه در اجراي پروژهدر

ي زير بنايي ها  در اجراي پروژهها سلسله مقررات يا شرايط ويژه اي را به منظور بستر سازي براي استفاده از اين روش
حاكم در تنظيم روابط قراردادي در ... نسل اول يا دوم يا سوم از اين مقررات به عنوان مقررات . كنند ميوضع يا تنظيم 

 در اجراي واگذاري -برداري بهره -ساختبه عنوان مثال براي استفاده از روش . برند مياين بستر سازي نام 
خريداري  "شركت"تمام ظرفيت و انرژي توليدي نيروگاه را از  "پذير سرمايه"ي نيروگاهي نسل اول، ها پروژه
ي نيروگاهي نسل دوم، بخشي از ظرفيت و انرژي ها اما در پروژه.  وجود ندارد"شركت"ند و ريسك بازار براي ك مي

 نسل اول اين است كه معافيت از هاي مثال ديگر در مقررات جاري بر نيروگاه. توليدي نيروگاه بايد به بازار عرضه شود
 نسل دوم به هاي گردد ولي در نيروگاه ميشوند، اعطا  ميجرا يي كه در اين چارچوب اها حقوق و عوارض دولتي به پروژه

 .شود  پيشگفته اعمال ميهاي يي در پروژهها جاي معافيت از حقوق و عوارض دولتي، تخفيف
، نسبت به معرفي (UNIDO BOT Guidelines) اي  با انتشار مجموعهUNIDOدر تأييد مراتب ياد شده، 

 .قدام كرده است اواگذاري -برداري بهره -ساختروش 
بررسي قرار گرفته است كه به   موادي مورد بحث واگذاري و-برداري بهره -ساختي "نامه موافقت"در متن 

 و ها از اين رو، توضيح.  ويژه اي نداردي گيرد و نظر به پروژه مي مورد استفاده قرار ها طور عموم در اين نوع پروژه
 "نامه موافقت"، به منظور بيان ضرورت وجود موضوعي در شود مين ارايه ي آها يي كه در شرح هريك از مادهها اشاره

 خاصي كه به روش ي از اين رو، بررسي تكميلي براي تأمين نيازهاي حقوقي و قراردادي هر پروژه. و شرايط درج آن است
 .شود، الزم است  اجرا ميواگذاري -برداري بهره -ساخت

 
 "نامه موافقت". 2
به طور معمول، . گردد مي در زمان انعقاد آن تنظيم "دوطرف"ي است كه به موجب آن روابط  سند"نامه موافقت"
 نهايي "دوطرف" طوالني بين ي هايي كه از پيچيدگي فني و اجرايي برخوردار است، در يك دوره"نامه موافقت"
 .ردد تمام اجزاي آن معلوم گ"نامه موافقت"شود و داراي اجزاي متعددي است كه بايد در  مي
 

 "نامه موافقت"تاريخ انعقاد . 3
هاي "نامه موافقت"در .  ضروري است"دوطرف"در هر قراردادي به نحو عام، درج تاريخ ايجاد و آغاز تعهد براي 

 "دوطرف"ي متفاوت و متعددي را درتنظيم روابط قراردادي ها توان تاريخ مي واگذاري -برداري بهره -ساخت
 نسبت به يكديگر "نامه موافقت" "دوطرف" به عنوان تاريخي است كه "اريخ نفوذت"به طور مثال، . بيان نمود

 باشد و يا "نامه موافقت" "دوطرف" از سوي "نامه موافقت"تواند تاريخ امضاي  مياين تاريخ . شوند ميمتعهد 
ها يا هر "طرف"تواند تاريخي باشد كه يكي از  ميهمچنين .  باشد"نامه موافقت" ي تواند تاريخ مبادله مي
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تاريخ "عالوه بر . يي را براي ايجاد تعهد دريافت كنندها  بتوانند يك سلسله مجوز"نامه موافقت" "دوطرف"
 همزمان باشد، يا از اين تاريخ "نامه موافقت" "تاريخ نفوذ"تواند با  مي "نامه موافقت"، تاريخ اجراي "نفوذ

 "نامه موافقت" "دوطرف"رحال، بايد تاريخ دقيقي كه به ه. مستقل باشد و مشروط به تحقق شروط ديگري گردد
 .شوند، درج گردد ميوارد تعهد 

 
 "نامه موافقت" "دوطرف". 4

 تعهداتي را با شرايطي در مقابل "نامه موافقت"گيرد كه به موجب  مي بين اشخاصي صورت "نامه موافقت"تنظيم 
در . ويت در تنظيم روابط قراردادي است قرارداد، اولين اول"طرف"بيان هويت اشخاص . پذيرند ميهم 

 اشخاص "نامه موافقت"ي ها "طرف"، از نظر ماهيت، واگذاري -برداري بهره -ساختهاي "نامه موافقت"
 "نامه موافقت" "دوطرف"از اين رو، هويت هر يك از . كنند ميحقوقي هستند كه در چارچوب قرارداد تعين پيدا 

 .بايد به نحو كامل درج شود
 و اقامتگاه ثبتي است كه بايد به "شركت" شامل نام، نوع، تابعيت، محل، تاريخ وشماره ثبت "شركت"  هويتبيان

كند و بايد  مي كفايت ن"شركت"به طور مثال، بيان صندوق پستي به عنوان اقامتگاه ثبتي . نحو منجز و دقيق درج شود
عالوه بر موارد ياد .  درج شود"نامه موافقت"در  را ممكن سازد "شركت"اقامتگاهي كه دسترسي به اداره مركزي 

 به صورت كامل مشخص و به صورت دقيق درج "پذير سرمايه" و "شركت"شده، بايد هويت نماينده يا نمايندگان 
 ويا وكيل منتخب مديران "شركت" اساس نامه، مدير يا مديران چارچوبتواند در   مي"شركت" ي نماينده. گردد

 بايد هويت نماينده يا نمايندگان "شركت"، عالوه بر هويت ها هريك از اين حالت باشد كه در "شركت"
 .  مشخص گردد"نامه موافقت" ي  در مقدمه"شركت"
 
 "پذير سرمايه". 5

  است گذار سرمايهبه  واگذاري -برداري بهره -ساختي "نامه موافقت" ي رف واگذار كنندهطدستگاه اجرايي 
پذيرد  مي مورد نظر ي  بخش خصوصي را در پروژهگذاري سرمايه "مهنا موافقت"كه بر اساس مفاد 

 نيز خواهد بود و احتمال دارد در "پروژه" ي ، تحويل گيرنده" مجازي دوره" در پايان و) "پذير سرمايه"(
به طور مثال، هرگاه .  شودمتقبل اجراي تعهداتي را " تجاريبرداري بهره ي دوره" و يا " احداثي دوره"
 تأمين گردد، در اين "پذير سرمايه"اي باشد كه بايد از سوي "مواد اوليه" مستلزم تأمين "پروژهمحصول "

محصول "دهد و يا اگر استفاده از  مي براي انجام اين تعهدات اقدامات الزم را انجام "پذير سرمايه"صورت 
 .اين تعهد خود را انجام دهد در موعد مقرر بايد "پذير سرمايه" ديگري است، ي  مستلزم احداث پروژه"پروژه

 سياسي هاي به طورمعمول ريسك. كند مي نيز شركت "پروژه" هاي  در تقبل بعضي از ريسك"پذير سرمايه"
(Political Risks)محيطي يا كشوري هاي  مانند ريسكاي  غير پروژههاي  و ريسك (Country Risks) از ،

 . بايد پوشش داده شود"پذير سرمايه"سوي 
 
 )گذار سرمايه ("تشرك". 6

 به طور معمول چند واگذاري -برداري بهره -ساخت هاي  پيشين بيان شد، در پروژههاي همان طور كه در بخش
 به روش مناقصه يا نامه موافقت و انعقاد "پروژه"بخش خصوصي در قالب يك گروه براي گرفتن از  گذار سرمايهشركت 
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 ها  الزم را دارد تا به تنهايي در اين پروژههاي شركت واحدي تواناييبه ندرت . نمايند مي مستقيم اقدام ي مذاكره
 . قرارداد قرار گيرد"طرف"

 گروهي، روابط قراردادي بين خود و با ي نامه موافقت بنا به ضرورت و به موجب يك ها اين گروه از شركت
ي عضو گروه به عنوان ها ي از شركتبنا به ضرورت بايد يك. كنند مي تعريف و توافق "پروژه" را در "پذير سرمايه"

 . درقرارداد عمل نمايد و از اختيارات مورد نياز برخوردار باشد(Consortium Leader)عضو ليدر گروه 
، گذاران سرمايه يا گذار سرمايه، واگذاري -برداري بهره -ساختهاي "نامه موافقت"به طور معمول و متداول در 

 و اطمينان "پروژه" پس از فراهم نمودن شرايط اجراي گذاران سرمايه يا گذار ايهسرم.  نيستند"پروژه" ي اجراكننده
 ، مبادرت به تشكيل يك شركت با موضوع خاص"تاريخ قطعيت" و پيش از "پروژه"به اجرايي شدن 

(Special Purpose Company) شود  مي ناميده شركت پروژهنمايند كه  مي)Project Company (در و 
 مورد مذاكره با ي  همان اجراي پروژه"شركت"از اين رو موضوع .  شده استناميده "شركت" "نامه موافقت"
 . است"پذير سرمايه"
شود و با  مي گذار سرمايه هاي ، جانشين شركت"نامه موافقت" ي  ديگر امضا كننده"طرف" به عنوان "شركت"

 "شركت"، "نامه موافقت" از انقضاي نمايد و پس مي نسبت به اجراي آن اقدام "نامه موافقت"قبول مفاد 
، با تكميل مندرجات واگذاري -برداري بهره -ساختهاي "نامه موافقت"در . گردد تسويه و منحل مي

 .شود مي انجام گذار سرمايه هاي  به جاي شركت"شركت"امر جانشيني  " جانشينيي نامه موافقت"
 را پوشش دهد اي  پروژههاي واهد داشت و بايد تمام ريسك را بر عهده خها شركت پروژه به طور معمول مديريت ريسك

قرارداد اجرايي دارند  "شركت" ثالثي كه با هاي  را به طرفها  آني  را بپذيرد، بايد همهها تواند خود ريسك ميو چون ن
 .نمايد  مي بيمه منتقلهاي  يا شركت"پروژه" را به اجرا كنندگان و بهره برداران ها از اين رو، آن. منتقل نمايد

 
 ها پيشگفته. 7

در برخي از قراردادها بدون هيچ گونه مقدمه اي، پس از بيان .  قراردادها دو رويكرد متفاوت وجود داردي در بيان مقدمه
در بعضي ديگر از قراردادها، مقدمه اي مختصر يا مبسوط . گردد مي اول قرارداد درج ي  قرارداد، ماده"دوطرف"هويت 

ي ها شود كه شامل هدف  مذاكرات منتهي به انعقاد قرارداد ارايه ميي  قرارداد در دوره"دوطرف" ي هاز تعامل و اراد
 . است"دوطرف"، رويكردها و انتظارهاي "دوطرف"

تواند مفصل باشد و تنها درمقام  ميبه طور منطقي، وقتي كه واگذاري پروژه به روش مناقصه انجام پذيرد، اين مقدمه ن
 واجد شرايط ي  و واگذاري آن به روش مناقصه به پيشنهاد دهنده"پروژه" در تصويب "پذير رمايهس" ي بيان اراده
 و برخورداري او از توان اجرايي و "پروژه" به اجراي "شركت" مناقصه است و نيز در مقام بيان تمايل ي و برنده

 .فني الزم و دارا بودن اختيار ارايه پيشنهاد است
 ي  توسعهي شوند، به ويژه در مراحل اوليه مياجرا واگذاري  -برداري بهره -ساختبه روش يي كه ها ولي در پروژه

گردد و مذاكرات مفصل وطوالني بين  مي مستقيم به جاي روش مناقصه انتخاب ي اين روش، به طور غالب روش مذاكره
 Memorandum Of Understanding (MOU)گيرد و چندين تفاهم نامه  ي قرارداد انجام ميها "طرف"

 برگزار "دوطرف"ي مختلف بين ها ي متعددي در محلها ي مختلف جلسهها گردد و به دفعات و درموضوع ميمنعقد 
 "دوطرف" به نكاتي كه Minutes Of Meeting (MOM) ها  و يا صورت جلسهMOUدر اسناد . شود مي

 و در بندهاي "نامه موافقت" ي ر مقدمه اين موارد دي  و مجموعهشود مي توجه دارند، اشاره "پروژه"در اجراي 
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 است، تضميني هم "شركت"يي كه متضمن امتيازي براي ها احتمال دارد در متن تفاهم نامه. گردد ميمختلف بيان 
 . در نظر گرفته شود"شركت"براي اجراي تعهدات 

راي مديراني كه بعداً در طي نمايند ب مي ايجاد "دوطرف"بيان مقدمه در قراردادهايي كه روابط طوالني مدت را بين 
سازد كه با تاريخچه ومقدمات موضوع آشنايي پيدا كنند  ميشوند اين فرصت را فراهم  مي وارد "نامه موافقت"اجراي 

 مهمي كه در اين زمينه بايد بيان شود اين است كه نبايد تضادي بين مندرجات مقدمه و شرايط ي ولي در هر صورت نكته
 ابهام و تعارض در اين خصوص وجود داشته باشد، بايد از درج مقدمه ي هرگاه شائبه. اشته باشدوجود د"نامه موافقت"

درج گردد كه روابط "نامه موافقت"با وجود مفيد بودن آن در تنظيم قراردادهاي طوالني مدت، صرف نظر شود و در 
مدارك مقدم بر آن از درجه اعتبار تنظيم گرديده و تمام اسناد و "نامه موافقت" تنها بر مبناي شرايط "دوطرف"

 .باشد ميساقط 
 
 "پروژه". 8
 و به واگذاري -برداري بهره -ساخت به روش گذاري سرمايه براي "دوطرف"، موضوع مورد توافق "پروژه"

 "دوطرف" ضروري است تا "پروژه" تعريفي جامع و مانع از ي از اين رو، ارائه.  استاي روش تأمين مالي پروژه
 "پروژه"و كيفي موضوع  مي ازنظر كها براي آن مي داشته و ابها"پروژه"ملي به شرح مشخصات موضوع آگاهي كا

 .، اختالفي ايجاد نكندبرداري بهرهوجود نداشته باشد تا در جريان احداث و 
فني،  دارند و با دخالت كارشناسان "پروژه"وام دهندگان توجه و دقت بسيار جدي در خصوص تعريف جامع و مانع از 

 "مشخصات فني"كنند كه در تعريف موضوع و تعيين شرايط و  مي را بررسي "پروژه"مالي و حقوقي، ابعاد مختلف 
 .و اجرايي آن هيچ موردي مغفول نماند

 در قراردادهاي متداول "پروژه" برعكس تعريف واگذاري، -برداري بهره -ساخت در روش "پروژه"تعريف 
 و درج "پروژه"ست، با تعيين و توافق بر مشخصات كليدي تجهيزات و تأسيسات كه مستلزم بيان تمام جزئيات ا

دليل اين امر آن است كه . شود ميكند و به بيان جزئيات توجهي ن مي كفايت "پروژه"مقادير تضميني و كارآيي 
 را از گذاري رمايهس بتواند سرمايه و سود برداري بهره سال 30 تا 20 بايد به نحوي اقدام نمايد كه در طول "شركت"

 "پروژه"نمايد كه باالترين دقت را در انتخاب ملزومات  مي مستهلك سازد و همين امر ايجاب "پروژه"محل درآمد 
 .به عمل آورد

 
 "پروژه" "ساختگاه". 9

 جغرافيايي باشند يكي از ي  اعم از اين كه در يك نقطه يا چند نقطه"پروژه"تأمين اراضي مورد نياز در احداث 
به طور معمول و متعارف، .  استواگذاري -برداري بهره -ساختهاي "نامه موافقت" ويژه در هاي وضوعم

 نسبت به "پروژه" اقدام نمايد و پس از تحقق "پروژه" بايد در تأمين اراضي مورد نياز براي احداث "شركت"
وارد، اين روش معمول و متعارف در برخي از م.  مبادرت كند"پذير سرمايه" و سپس واگذاري آن به برداري بهره

به طور مثال ،احداث يك خط لوله نفت يا گاز و يا احداث خط انتقال نيروي برق و . تواند به داليل مختلف اجرا شود مين
يا شبكه مخابراتي مستلزم تأمين اراضي بسيار وسيعي است كه در برخي از كشورها به موجب مقررات خاصي، 

در صورت عدم وجود مقررات . قع در مسير و حريم خطوط و تأسيسات را تصرف كندتواند اراضي وا مي "شركت"
 بدين "پروژه"اجراي . پيشگفته، تأمين اراضي براي  مستلزم دريافت موافقت مالكين و متصرفين اراضي مربوط است
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له ايران، به موجب نظام در برخي از كشورها از جم. ترتيب بسيار پرهزينه و زمان بر و در مواردي غير ممكن خواهد بود
تواند به طور  مي خارجي ن"شركت"از اين رو، .  خارجي بر اراضي منع شده استگذار سرمايه، مالكيت ها حقوقي آن

 .مستقيم نسبت به خريد اراضي مورد نياز اقدام كند
كند و به  مي را "ژهپرو" تعهد تأمين اراضي مورد نياز براي احداث "پذير سرمايه"بنا به اقتضاي موارد پيشگفته، 

 از اراضي مورد نياز " مجازي دوره"دهد تا در  مي قرار "شركت"طور مجاني و يا در چارچوب قرارداد اجاره در اختيار 
 "پذير سرمايه" به "پروژه"، اين اراضي را با " مجازي دوره" استفاده كند و پس از پايان "پروژه"براي 

 .تحويل دهد
 

  و تفسيرهاها تعريف. 10
به همين . در تعريف اصطالحات قراردادي، برخورداري از مفاهيم مشترك در تعريف و تفسير اصطالحات بايد مد نظر باشد

نظر مفهومي و مصداقي و چه از نظر حكمي وموضوعي، نبايد نزد   چه از"نامه موافقت" نحو ايجاب و قبول در انعقاد
 بايد آگاه باشند كه مراد از مفهوم "دوطرف"ثال هر به طور م. ابهام داشته باشد"نامه موافقت" "دوطرف"
 . شامل چه دوره اي است" مجازي دوره" چه اسنادي است و يا مراد از "نامه موافقت"

 سال مستلزم توافق در 30 تا 25 براي مدت واگذاري -برداري بهره - ساختي"نامه موافقت"از اين رو، تنظيم 
. شود ميك از مفاهيم و كلماتي است كه در بيان موضوعات قراردادي استفاده تعريف واحد از اصطالحات و تفسير مشتر

بديهي است، تعريف اصطالحات و تفسير كلمات به تنهايي كفايت امر را نخواهد كرد مگر اين كه اصطالحات با تعاريف 
 .ت استفاده نشود به كار رود و از اصطالحات تعريف نشده در بيان موضوعا"نامه موافقت"توافق شده در اسناد 

شود، شامل اصطالحات پايه و مشتركي است كه در تمام  ميدرج  "نامه موافقت"اصطالحاتي كه در سند 
بي شك اصطالحات ديگري . گيرد  مورد استفاده قرار ميواگذاري -برداري بهره -ساختهاي "نامه موافقت"

رد نياز است، بايد به طور جامع وكامل در  موواگذاري -برداري بهره -ساخت ي كه به اقتضاي موضوع هر پروژه
 . ارائه شود"نامه موافقت"اين بخش از 

 را براي انشا و "دوطرف" تا اصطالحات مورد توافق شود ميبخش تفسير اصطالحات نيز به تعريف اصطالحات اضافه 
 "پروژه"زمينه خاص تفسير به طور معمول شامل اصطالحات مورد استفاده در .  فراهم سازد"نامه موافقت"تنظيم 

، بين شود مي استفاده نامه موافقتاست و عالوه بر اين، دامنه و مصاديق مورد نظر اصطالحات كه به طور عموم در انشاي 
 "از جمله" و "شامل"كنند كه منظور از اصطالح  مي معلوم "دوطرف"به طور مثال، . گردد مي توافق "دوطرف"

 .دي استبيان مصاديق به نحو تمثيلي يا تحدي
 

 "دوطرف"تعهدات . 11
 مستلزم ايفاي "پروژه" هر دو تعهدات متعددي دارند و تحقق "پذير سرمايه" و "شركت" "پروژه"در اجراي 

 بايد تعهدات قراردادي هر يك از "نامه موافقت"در .  است"نامه موافقت" "دوطرف"تعهدات قراردادي از جانب 
، "نامه موافقت"هر چند در . هد به طور صريح و روشن بيان شود متع"طرف" و شرايط اجراي آن و "دوطرف"
ي تعهد هستند ولي اين موضوع به اين معني نخواهد بود كه تمام ها "طرف" "پذير سرمايه" و "شركت"

 "نامه موافقت"هاي "طرف"هر يك از . شود  متعهد به طور مستقيم اجرا مي"طرف"تعهدات قراردادي از سوي 
شوند كه بتوانند تعهدات قراردادي  مي مي سوهاي ت قراردادي خود وارد قراردادهاي متعددي با طرفبراي اجراي تعهدا
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نمايد كه عالوه بر اين  مي ايجاب "پروژه" در "شركت" و "پذير سرمايه"تعهدات قراردادي . خود را تأمين كنند
از اين رو و در . دي همديگر نيز همكاري كنندكه تعهدات قراردادي خود را اجرا نمايند بايد براي اجراي تعهدات قراردا

 موكول به داشتن اطالعات جانبي خاصي است كه بايد از "طرف"ن و مقررات از جانب يك انيخيلي از موارد، اجراي قو
 ديگر امكان اجراي تعهدات خويش را داشته باشد و "طرف" ديگر تحويل شود و يا تأسيساتي را اجرا كند كه "طرف"

 "پذير سرمايه" و "شركت"مثالً تعهدات همزمان .  مشتركي را با يكديگر به طور هماهنگ انجام دهنديا اقدامات
 .مشترك استريزي  برنامه، مستلزم " احداثي دوره"در 
 

 "شركت"تعهدات . 12
شروط " اجراي ي در دوره.  بايد پيش بيني شود"نامه موافقت"ي مختلف اجراي ها  در دوره"شركت"تعهدات 
 الزم است فراهم كند، به طور مثال انعقاد "پروژه" بايد شرايطي را كه براي قطعيت "شركت"، "مقدم

 و تحصيل " و نگهداريبرداري بهرهقرارداد " و "EPCقرارداد "، "ي تأمين ماليها نامه موافقت"
 ي  عمده" احداثي دوره" حاكم از اين موارد است و در "ن و مقرراتانيقو" وفق "مجوزهاي دولتي"

 توافق "مشخصات فني" است كه بايد در زمان تعيين شده و با رعايت "پروژه" متوجه اجراي "شركت"فعاليت 
 تجاري، برداري بهره و حصول شرايط "پروژه" كارآيي هاي  و انجام آزمايشها پس از رسيدگي. شده تكميل گردد

 با كميت و "محصول پروژه" و بايد شود مي و اجراي تعهدات قراردادي شروع " تجاريبرداري بهره ي دوره"
 آماده "محصول پروژه" ي  يا دريافت كننده"سرمايه پذير"كيفيت موافق با مشخصات و شرايط قراردادي، براي 

 .گردد
 دارد، در مقابل ساير "نامه موافقت" و به موجب "پذير سرمايه" عالوه بر تعهداتي كه در مقابل "شركت"

، تعهداتي دارد كه بايد اين تعهدات را نيز ايفا ...امداران، پيمانكاران احداث و بهره بردار و اشخاص مانند وام دهندگان، سه
 .نمايد

 
 "پذير سرمايه"تعهدات . 13

شوند، در   اجرا ميواگذاري -برداري بهره -ساختي زيربنايي كه به روش ها  در پروژه"پذير سرمايه" تعهدات 
 نسبت به شناسايي و تعريف پيش بايد از "پذير سرمايه". بايد ديده شودي متفاوت ها مراحل مختلف آن و به شكل

 به "پروژه"، اسناد مناقصه يا اسناد مذاكره را براي واگذاري "پروژه" و بر مبناي تعريف كند اقدام "پروژه"
مقدمات  بايد تمهيدات و "پذير سرمايه"، "شروط مقدم" اجراي ي در دوره. سرمايه گذران تهيه و ارائه نمايد

 به "پروژه" " احداثي دوره"در . مشخصي را براي تحصيل مجوزهاي الزم براي اجراي تعهدات خود فراهم كند
 در "شركت" احتمال دارد كه تأسيسات و امكاناتي را بايد فراهم آورد كه "پذير سرمايه"، "پروژه"اقتضاي نوع 

 .ه استفاده كند از تأسيسات ياد شد"پروژه" از برداري بهرهجريان احداث و 
 و پرداخت بهاي آن محصول "محصول پروژه" بايد مقدمات و آمادگي الزم را براي دريافت "پذير سرمايه"

 مكلف خواهد بود بدون دريافت "پذير سرمايه"، "محصول پروژه"در صورت عدم توانايي دريافت . فراهم كند
بهاي " ("محصول پروژه"وليد  براي ت"شركت"، نسبت به پرداخت بهاي آمادگي "محصول پروژه"

 .، اقدام نمايد)"ظرفيت
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گردد و بايد دقت شود در بيان موارد  مي بيان "نامه موافقت" در اين قسمت از "پذير سرمايه"رئوس تعهدات 
 .تعهدات، مورد مهمي از قلم نيفتد

 
 ها نامه ضمانت. 14

 "نامه موافقت"ايي اجراي تعهدات خود در  از اين كه توان"پذير سرمايه" به منظور اطمينان بخشي به "شركت"
 -ساختي "نامه موافقت"در .  تسليم كند"پذير سرمايه"يي را به ها نامه ضمانترا داراست، به طور معمول بايد 

 است كه "پروژه" بر احداث "شروط مقدم"، اجراي "شركت"، از اولين تعهدات واگذاري -برداري بهره
به طور معمول .  تسليم كند"پذير سرمايه" را به " پيشبردي نامه ضمانت"د جهت تضمين ايفاي تعهدات خود باي

 اوليه از وام دهندگان، پيمانكاران و بهره برداران پروژه، در مقابل هاي  با تحصيل توافقگذار سرمايهدر اين نوع قراردادها، 
 ي نامه موافقت"ه انعقاد ي مورد توافق، نسبت ب"نامه موافقت"كند كه بر مبناي  مي تعهد "پذير سرمايه"

 در اين "شركت" اقدام نمايد و اگر " و نگهداريبرداري بهرهقرارداد " و "EPCقرارداد "، "تأمين مالي
 .نمايد مي را ضبط و وصول گذار سرمايه " پيشبردي نامه ضمانت" "پذير سرمايه"موارد موفق نشود، 

 ندارد و "پروژه" تعهدي نسبت به احداث "كتشر"، "پروژه" بر احداث "شروط مقدم" اجراي ي در مرحله
-برداري  بهره-ساختي "نامه موافقت" با تحقق اين شرايط،.  را فراهم كند"شروط مقدم"تنها بايد 
 متعهد به اجراي مفاد "پذير سرمايه" و "شركت"يعني . رسد مي "تاريخ قطعيت" به واگذاري

 ي نامه ضمانت"آزاد و  "شركت" " پيشبردي هنام ضمانت"در اين مرحله، . شوند مي "نامه موافقت"
 .شود مي "پذير سرمايه" تسليم "شركت" از سوي "پروژه"ي "اجرا

 ي  در مرحلهواگذاري -برداري بهره -ساختي ها "نامه موافقت" در " اجراي نامه ضمانت"به طور معمول، 
 از پيشرفت احداث اي ، در مرحلهها وژهشود و حتي در بعضي از پر ميآزاد  " تجاريبرداري بهرهتاريخ "رسيدن به 

 "پذير سرمايه" را براي "پروژه" اطمينان الزم از اجراي "شركت"  توسطگذاري سرمايه كه ميزان "پروژه"
 .جلوگيري شود "شركت"  غيرضروري بهي گردد تا از تحميل هزينه مي آزاد " اجراي نامه ضمانت"كند،  ميفراهم 

تأمين مالي واگذاري  -برداري بهره -ساخت كه به روش اي دارد در پروژه انتظار "شركت"از طرف ديگر، 
 را بنمايد و اين تعهد از سوي "محصول پروژه"، تعهد پرداخت بهاي "محصول پروژه" ي شود، دريافت كننده مي
 "محصول پروژه" ي  دريافت كنندهكه "پذير سرمايه"بدين ترتيب .  معتبري مورد تضمين قرار گيرد"ضامن"
 خود به هاي  اي براي تعهد پرداختنامه ضمانت، بايد "محصول پروژه"، به عنوان متعهد پرداخت بهاي ستا

 "دستگاه اجرايي" به طور انحصاري يك "محصول پروژه" ي هرگاه دريافت كننده.  تسليم كند"شركت"
، وزارت امور 1381 مصوب سال ("FIPPA") خارجي گذاري سرمايهباشد، به موجب قانون تشويق و حمايت از 

 ي ولي هرگاه دريافت كننده.  را تضمين نمايد"محصول پروژه"اقتصادي و دارايي بايد تعهد پرداخت بهاي 
 به طور انحصاري شركت دولتي نباشد، خريدار بايد "محصول پروژه" بهاي ي  و پرداخت كننده"محصول پروژه"

 "شركت" بانكي به نفع ي نامه ضمانت طور معمول، صدور شرايط الزم براي صدور چنين تضميني را فراهم كند كه به
 .، خواهد بود"محصول پروژه"و به ميزان تعهد پرداخت خريدار 

  به نفعLetter of Credit (LC) "اعتبار اسنادي" با گشايش "پذير سرمايه"، ها در برخي از پروژه
اعتبار "بدين ترتيب، با گشايش . نمايد مي، ساز و كار پرداخت وجه و تضمين تعهد پرداخت را فراهم "شركت"
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 "شركت"، " مجازي دوره" به ميزان كل مبلغ تعهد پرداخت و براي كل Revolving LC)( گردان "اسنادي
 .كند مي و تضمين تعهد پرداخت آن اطمنيان حاصل "محصول پروژه"از پرداخت بهاي 

 
 مجوزها. 15

ي مختلفي كه در ها ي تأمين نيازهاي عمومي جامعه است بايد از جنبه زيربنايي كه براي در تمام كشورها، اجراي پروژه
 ي يي در زمينهها در مورد اجراي چنين پروژه. ي متفاوت دولتي است، بررسي و كارشناسي شوندها وظايف سازمان

شكال بودنِ  بايد مجوزهاي بيشتري تحصيل شود تا بي ااي ي داخلي يا خارجي و به صورت تأمين مالي پروژهگذار سرمايه
 . تأييد و تصديق گردد"پروژه"اجراي 

 از مقررات حاكم به موضوع پروژه "پروژه" مورد نياز براي اجراي "مجوزهاي دولتي"به طور معمول و متعارف، 
 اعالم واگذاري -برداري بهره -ساختي "نامه موافقت"ي ها گردد و طي فهرستي در پيوست ميمعلوم 

 درخواست، "پذير سرمايه" يا "شركت"، مجوزهاي مورد نيازي كه بايد از سوي به موجب اين فهرست. گردد مي
 .گردد ميتحصيل و تمديد يا تجديد شود مشخص 

 براي هر پروژه به اين معني نخواهد بود كه در اجراي پروژه هيچ مجوز ديگري "مجوزهاي دولتي" فهرست ي تهيه
 مورد نياز پروژه ي ه اين معني است كه عمده مجوزهاب "مجوزهاي دولتي" فهرست ي ضروري نيست، بلكه تهيه

تواند پيشامد نمايد، مجوزهاي ديگري  مي، به دليل اقتضاي موارد خاصي كه "پروژه"ولي در جريان اجراي . مسلم گردد
 به طور مثال هرگاه.  مربوط بايد نسبت به درخواست، تحصيل و تمديد يا تجديد آن اقدام كند"طرف" كه شود ميالزم 

 تغيير كند و به جاي حمل زميني تجهيزات، حمل دريايي "محصول پروژه"به دليل شرايط آب و هوايي، مسير حمل 
 .يا حمل هوايي آنها انجام گيرد، مستلزم تحصيل مجوزهاي خاصي است كه تحصيل اين مجوزها بايد انجام گيرد

 "تاريخ نفوذ"تي باشد كه بعد از  به موجب مقررا"شركت" "طرف"در هر صورت، هرگاه تحصيل مجوزها از 
 . جبران گردد"پذير سرمايه"ي مربوط به مجوزها بايد از سوي ها  وضع شود، هزينه"نامه موافقت"
مسئوليت تقاضاي صدور مجوزها، .  الزم را طي كند"مجوزهاي دولتي" بايد تمام مراحل تحصيل "شركت"

 . خواهد بود"شركت" ي  به عهده" مجازي دوره" در طول ها تحصيل مجوزها و تمديد يا تجديد آن
ي ها  تعهدات و مسئوليتي  بايد مجوزهاي خاصي را به اقتضاي دامنهها  نيز در اجراي اين قبيل پروژه"پذير سرمايه"

 به صورت معتبر باقي " مجازي دوره"خود تحصيل كند و پيوسته مجوزهاي ياد شده را تمديد و يا تجديد نمايد تا در 
 .باشند

در .  در درخواست، تحصيل و تمديد يا تجديد مجوزها بايد با همديگر همكاري كنند"پذير سرمايه" و "تشرك"
تواند صورت پذيرد و يا مؤثر باشد   به تنهايي نمي"شركت" درخواست "پذير سرمايه"برخي موارد، بدون مساعدت 

 .و در بعضي موارد ممكن است برعكس باشد
 

 "طعيتتاريخ ق" و "تاريخ نفوذ". 16
 موضوعات متعددي وجود دارد كه مورد واگذاري، -برداري بهره -ساختهاي "نامه موافقت"در انعقاد و اجراي 

 .گردند مي اسناد و مدارك ياد شده، نافذ امضايگيرند و با  مي قرار "دوطرف"توافق 
 مناقصه يا ي ه پس از طي مرحل"نامه موافقت"هاي "طرف" تاريخي است كه "نامه موافقت" "نفوذ تاريخ"

شوند كه  مي شروطي  اجرايي كنند و وارد دوره مي روابط خود را تنظيم "نامه موافقت" امضاي مستقيم، با ي مذاكره
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 در تحصيل "شركت" در طي اين دوره .شوند ميناميده  "شروط مقدم"سازند كه  مياجراي پروژه را ممكن 
 با توجه به شروطي را كه "پذير سرمايه"نمايد و  مي اقدام برداري رهبهمجوزها، انعقاد قرادادهاي تامين مالي، احداث و 

 .كند ميتقبل كرده است، اقدام به تحصيل مجوزهاي الزم و تامين منابع مورد نياز 
كنند  مي متعهد نيستند و تنها توافق "پروژه" نسبت به اجراي "دوطرف"، "نامه موافقت" "تاريخ نفوذ"در 

 .  را تكميل كنند"شروط مقدم"طبق شرايطي، 
 ي  را با امضاي صورت جلسه"شروط مقدم" در مدت زمان مورد توافق، تحقق "شروط مقدم"در صورت تكميل 
تاريخ " قطعيت يافته و "پروژه"در اين مرحله است كه اجراي تعهدات قراردادي . نمايند ميمشتركي تصديق 

تحقق قطعيت . شود ميآغاز  "پروژه" " احداثي دوره"شود و  مي محقق "پروژه" "قطعيت
 ها  و يا انصراف آن"نامه موافقت" "دوطرف" از سوي "شروط مقدم"، تكميل موفقيت آميز "نامه موافقت"

 .از اجراي شروط ياد شده است
 موارد را محقق ي  توافق نموده اند، نتوانند همه"شروط مقدم" زماني كه براي تحقق ي  در دوره"دوطرف"هرگاه 
يي كه ها  باوجود تالش"شركت"هرگاه . نند اين مدت را به ميزاني كه مورد توافق قرار گيرد، تمديد كنندتوا ميسازند، 

 در دريافت مجوزهاي الزم "پذير سرمايه" ناموفق باشد يا "شروط مقدم"آورد در رسيدن به تكميل  ميبه عمل 
 "شركت"هرگاه . شود مي آزاد "تشرك" " پيشبردي نامه ضمانت"براي قطعيت پروژه بازماند، در اين صورت 

 ي نامه ضمانت"تواند  مي "پذير سرمايه" تالش الزم رابه عمل نياورد و مقصر باشد، "شروط مقدم"در انجام 
 . را وصول كند"شركت" "پيشبرد

، تأمين مالي پروژه است كه بايد بين وام دهندگان و "نامه موافقت" "شروط مقدم" ي از موارد مهم و عمده
. شود مي تعهدات قراردادي الزم االجرا ي  همه" تأمين ماليي نامه موافقت"با نافذ شدن . ، نهايي شود"شركت"
 "پروژه" و با آن، اجراي شود مي نافذ "دوطرف" آخرين سندي است كه بين " تأمين ماليي نامه موافقت"

 .نمايد مي را شروع "پروژه"، احداث "شركت"كند و  ميقطعيت پيدا 
 

 " مجازي دوره". 17
 امتيازي را از "شركت" از نظر نوع، قراردادهاي امتيازي هستند و به موجب آن گذاري سرمايهقراردادهاي 

ي او گذار سرمايهي كند و گذار سرمايه "پروژه"كند كه به طور انحصاري در موضوع  مي دريافت "پذير سرمايه"
 .طبق شرايط قرارداد منعقد شده مورد حمايت قرار گيرد

 به نحوي است كه فعاليت گذار سرمايهيكي از انواع آن، اعطاي امتياز به . دادهاي امتيازي انواع و اقسام مختلفي داردقرار
 را در زمينه خاصي در موقعيت گذار سرمايهچنين امتيازي كه . دهد مي قرار گذار سرمايه در زمينه خاصي را در انحصار

 خاصي كه دامنه محدود و ي ران ممنوع است ولي اعطاي امتياز پروژهانحصاري قرار دهد، به موجب قانون اساسي اي
 .كند، ممنوع نيست و مورد حمايت قانون نيز خواهد بود ميمشخصي دارد و ايجاد انحصار ن

 خود به انضمام سود مورد توافق را از محل ي ي كند و سرمايهگذار سرمايهيابد كه  مي اجازه "شركت"دوره اي كه 
 -ساختبا توجه به اين كه از روش . شود مي ناميده " مجازي دوره" مستهلك سازد، "پروژه"عوايد 
شود، در نظام حقوقي كشورهاي مختلف،  مي زيربنايي استفاده هاي  بيشتر در احداث پروژهواگذاري -برداري بهره

شود كه در  ميبيني  پيش ها يي در عوارض و مالياتها  و يا تخفيفها  داخلي و خارجي، معافيتگذاري سرمايهبراي تشويق 
 .گيرد مي تعلق "محصول پروژه"يا  "شركت" به " مجازي دوره"طول 
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 سال 30 تا 20، با توجه به زيربنايي بودن پروژه و مصرف منابع مالي هنگفت، به طور معمول بين " مجازي دوره"
 : مشخص زير استي كشد و شامل حداقل سه مرحله ميطول 

 
 ."شروط مقدم" اجراي ي دوره ) الف
 ."پروژه" " احداثي دوره" ) ب
 ."پروژه" " تجاريبرداري بهره ي دوره" ) ج
 

 اجراي ي ولي عالوه بر اين سه مرحله و مقدم بر مرحله. شود مي بيان "نامه موافقت"اين سه مرحله به طور معمول در 
ه هم نسبتاً طوالني است و اين دور.  است"نامه موافقت" مذاكره و تنظيم ي ، دوره"پروژه" "شروط مقدم"

 سال 5 تا 4 از "پروژه" با مالحظات طبيعت "پروژه" " احداثي دوره" .گيرد مي سال را در بر 3 تا 1حدود 
 .دهد مي، طوالني ترين زمان را به خود اختصاص " تجاريبرداري بهره ي دوره" و شود ميبيشتر ن
 و "شركت".  انتقال داده شود"پذير سرمايه"  به"پروژه" بايد " تجاريبرداري بهره ي دوره"بعد از 

  به"پروژه" توافق كنند كه با تأمين آن شرايط، "تاريخ انتقال" را در "پروژه" بايد شرايط "پذير سرمايه"
 . واگذار شود"پذير سرمايه"

شود و يا  ، به اقتضاي مورد، تمديد مي" تجاريبرداري بهره ي دوره" و يا " احداثي دوره"در برخي از موارد، 
 قراردادي زودتر پايان ي گردد و رابطه مي فسخ "پذير سرمايه" يا "شركت" از طرف "قصور"به دليل ارتكاب 

 .پذيرد مي
تاريخ " و با تحقق شود مي شروع "تاريخ قطعيت"، به طور معمول از "پروژه" " احداثي دوره"

 به صورت برداري بهره كه ها ر برخي از پروژهولي اين روال د. پذيرد مي، خاتمه "پروژه" " تجاريبرداري بهره
 بايد توافق "دوطرف"افتد و در اين حالت،  ميگيرد، به نحو متفاوتي اتفاق  مي يا واحدي يا سيستمي انجام اي مرحله

.  قرار گيرد" تجاريبرداري بهره ي دوره" مبناي شروع برداري بهره هاي كنند كه اولين، آخرين و يا ميانگين تاريخ
 ي دوره"شوند اين است كه  مي، واحدي يا سيستمي تكميل اي يي كه به صورت مرحلهها  مهم در مورد پروژهي هنكت

 دچار مشكل خواهد شد و بخشي از "دوطرف" بايد در زمان مشخصي پايان پذيرد در غير اين صورت، روابط "مجاز
 برداري بهره در جريان "شركت"، توسط  واگذار گردد در حالي كه بخشي ديگر"پذير سرمايه" بايد به "پروژه"

 .ماند ميباقي 
 

  "پروژه" " احداثي دوره". 18
 كه بين اي شود و به اقتضاي دوره مي شروع "پروژه" "تاريخ قطعيت" از "پروژه" " احداثي دوره"
 .انجامد مي توافق گرديده است، به طول "پروژه" براي احداث "دوطرف"

تواند براي ايفاي تعهدات خود در بخش  مي نيز "پذير سرمايه"، "پروژه"نوع  به اقتضاي " احداثي دوره"در 
. ، اقدامات الزم را انجام دهد"محصول پروژه" و تأسيسات دريافت "پروژه"، ملزومات "مواد اوليه"آماده سازي 

 ،واگذاري -برداري بهره -ساختي "نامه موافقت"ي آب شيرين كن در چارچوب "پروژه"به طور مثال در 
ي احداث "پروژه" باشد يا در "پذير سرمايه"تواند از تعهدات  ميتأمين آب خام و احداث تأسيسات شبكه آبرساني 
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 ارتباطي با آزاد راه ياد شده با هاي ، تأمين جادهواگذاري -برداري بهره -ساخت ي نامه موافقتآزاد راه در چارچوب 
 .هدات خود را ايفا نمايد بايد تع" احداثي دوره" است كه در "پذير سرمايه"
 

  تجاريبرداري بهره. 19
، به معني پايان عمليات احداث  Commercial Operation Date (COD)" تجاريبرداري بهرهتاريخ "
افتد  ميدر زماني واحد اتفاق ن "پروژه" كل " تجاريبرداري بهرهتاريخ "، ها در برخي از پروژه.  است"پروژه"

 آب شيرين كن، ي به طور مثال، فاز اول پروژه. يابد مي مختلف و متعددي تحقق هاي ستمو در فازها، واحدها و سي
تاريخ "در اين صورت، . تواند ظرفيت محدودي را پوشش دهد و در فازهاي بعدي، ظرفيت نهايي پروژه تكميل شود مي

 برداري بهره ي دوره" در آغاز "دوطرف" متعددي وجود خواهد داشت و به همين اعتبار، " تجاريبرداري بهره
 .دهند مي قرار "پروژه" " تجاريبرداري بهره ي دوره" را مبناي شروع برداري بهره هاي ، يكي از تاريخ"تجاري

 يا "پذير سرمايه" است و "پروژه" از برداري بهره متعهد به "شركت"، " تجاريبرداري بهره ي دوره"در 
در طي .  و پرداخت بهاي آن است"محصول پروژه"فت ، متعهد به دريا"محصول پروژه" ي دريافت كننده

تواند به  مي "شركت" پرداخت به ي ، نحوه"پروژه"، به اقتضاي شرايط فني " تجاريبرداري بهره ي دوره"
به عنوان مثال، براي تأمين ظرفيت توليد و نگهداري اين ظرفيت، به يك نظام پرداخت .  متفاوتي تقسيم شودهاي بخش
، "پروژه" از ظرفيت برداري بهره. ، نياز است" تجاريبرداري بهره ي دوره" در "ي ظرفيتبها" ي بر پايه

ي ترانزيت گاز، آماده "پروژه"به عنوان مثال، در .  است"بهاي توليد" ي موضوع نظام پرداخت ديگري بر پايه
انزيت گاز مبناي  و انجام عمليات تر"بهاي ظرفيت" ي سازي ظرفيت مشخصي براي ترانزيت گاز مبناي تعرفه

 .است "بهاي توليد" ي تعرفه
 و پرداخت (Take or Pay) "بپرداز چه ببري چه نبري" بر اساس "بهاي ظرفيت"به طور معمول، پرداخت 

. شود مي توافق "پذير سرمايه" از سوي (Take and Pay) "ببر و بپرداز" به صورت "بهاي توليد"
 را دريافت "محصول پروژه"تواند  مي، "شركت"آماده شده توسط  به عنوان منتفع از ظرفيت "پذير سرمايه"

محصول " را پرداخت كند و در غير اين صورت، بدون دريافت "بهاي توليد" و "بهاي ظرفيت"نمايد و 
 . را بپردازد"بهاي ظرفيت"، مكلف است "پروژه

 
 " و نگهداريبرداري بهرهقرارداد " و "EPCقرارداد ". 20

 واگذاري -برداري بهره -ساخت به روش "پروژه" متعهد به اجراي "پذير سرمايه" در مقابل "شركت"
است ولي اجراي تعهدات قراردادي را خود به عهده ندارد بلكه با انتخاب پيمانكاري مجرب و توانمند در مورد احداث 

 .نمايد مي آن اقدام برداري بهره و "پروژه"
 را ملزم "شركت"شوند، وام دهندگان  مي اجرا واگذاري -يبردار بهره -ساختيي كه به روش ها در پروژه

 به يك شركت پيمانكاري برخوردار از (Turnkey EPC) را به صورت كليد در دست "پروژه"كنند كه اجراي  مي
 "پروژه"توان فني و اجرايي قوي واگذار كند تا بدين ترتيب مخاطرات عدم تكميل به موقع يا وجود عيب و نقص در 

 Operation and Maintenance و نگهداري برداري بهرهبه همين نحو، در مورد عمليات . بدكاهش يا
(O&M) به يك شركت مجرب و توانمند واگذار گردد"شركت" هم وام دهندگان اصرار دارند كه اين عمليات . 
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ور كامل ، تمام تعهدات را به ط" و نگهداريبرداري بهرهقرارداد " و "EPCقرارداد " به موجب "شركت"
 و برداري بهرهپيمانكار " و "EPCپيمانكار " هاي و ترجيحاً هر كدام را در يك قرارداد جداگانه به شركت

 .كند مي واگذار "نگهداري
 

 "نامه موافقتاسناد ". 21
 :شود مي، سه نوع اسناد و مدارك استفاده "دوطرف"به طور معمول در تنظيم روابط قراردادي بين 

 .رك مناقصه يا اسناد و مدارك مبناي مذاكرهاسناد و مدا) الف
 .اسناد و مدارك انعقاد قرارداد) ب
 .اسناد و مدارك اجراي قرارداد) ج

 كه در شود مي تنظيم "نامه موافقتاسناد " به موجب "نامه موافقت"هاي "طرف"روابط قراردادي بين 
، بر مبناي "نامه موافقت" اسناد و مدارك .گردد مي، اسناد و مدارك مختلفي را شامل "پروژه"ي مختلف ها دوره

 به طور معمول با رد، قبول و يا  وشود مي تنظيم "دوطرف"اسناد و مدارك مناقصه يا اسناد و مدارك مذاكره بين 
 .شود مي تهيه "نامه موافقت" مناقصه يا مذاكره، متن نهايي ي اعمال اصالحات در اسناد و مدارك دوره

.  به داليل مختلف امكان دارد تغيير كنند" مجازي دوره" شده است، در امضا "دوطرف"اسناد و مداركي كه بين 
 اين تغييرات بر حسب پيچيدگي موضوع قرارداد، باال بودن مبلغ قرارداد، طوالني بودن مدت قرارداد و همچنين ي دامنه

 .تغيير قوانين حاكم متغير است
گيرد و مندرجات اين  مي با الحاقيه صورت " مجازي دوره" در طول "نامه موافقتاسناد "تغييرات در مفاد 

اولويت "نامه موافقت" در موضوعات خود به طور طبيعي بايد به موضوعات درج شده در اسناد و مدارك ها الحاقيه
 .داشته باشند
ين اسناد و مدارك ، بنا به ضرورت بايد اولويت اعتباري بشود مييي كه از اسناد و مدارك متعددي تشكيل ها در قرارداد

معلوم باشد تا در صورت تعارض يا تناقض بين مندرجات اسناد و مدارك، روش حل تناقص و تعارض "نامه موافقت"
 .مشخص گردد

 
 "اسناد فني". 22

 ي دوره" و " احداثي دوره" در "پذير سرمايه"، واگذاري -برداري بهره -ساختي ها در پروژه
و هماهنگي ريزي  برنامه، به منظور " احداثي دوره"ي مستقيمي ندارد ولي در  دخالت اجراي" تجاريبرداري بهره

 ي  به عنوان دريافت كننده" تجاريبرداري بهره ي دوره"گيرد و در  مي قرار "پروژه"در جريان پيشرفت 
 كه واگذاري -برداري بهره -ساخت هاي با وجود طبيعت پروژه.  بايد اطالعاتي را دريافت كند"محصول پروژه"

 است، ولي به دليل گذار سرمايه در اختيار "پذير سرمايه" و واگذاري آن به " مجازي دوره"كنترل پروژه تا پايان 
 "پذير سرمايه" تسريع نمايد، "پذير سرمايه" به "شركت"تواند انتقال پروژه را از  ميپيش بيني شرايطي كه 

 بايد تمام اسناد "شركت"به همين دليل، .  بي اطالع نماند"هپروژ"بايد داراي اطالعات و مداركي باشد تا از شرايط 
 نگهداري "پذير سرمايه" به طور مرتب و قابل دسترس براي "پروژه" "ساختگاه" را در "پروژه"و مدارك 

 مهيا "پذير سرمايه" برداري بهره بايد در زمان مشخصي كه امكان آموزش كاركنان "شركت"عالوه بر آن، . كند
 ي  اقدام نمايد و در فاصله"پروژه"، نگهداري و تعميرات برداري بهرهي ها  به آموزش يا تحويل دستورالعملباشد، نسبت
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 و تغييرات و اطالعات (As Built) "چون ساخت"ي ها ، نقشه"پذير سرمايه"زماني مقدم بر واگذاري پروژه به 
 . قرار دهد"پذير سرمايه" در اختيار برداري بهرهبعدي را براي 

ي زير بنايي از عمر مفيد طوالني برخوردار هستند و به منظور تأمين يك نياز عمومي احداث ها  توجه به اين كه پروژهبا
 و عدم ايجاد هرگونه "پروژه" عمر مفيد ي  در مدت باقي مانده"پذير سرمايه" برداري بهرهشوند، از اين رو براي  مي

وع قرارداد براي تأمين نياز عمومي، بايد تمام اطالعات و مدارك و مستنداتي  موضي  از پروژهبرداري بهرهتأخير يا وقفه در 
.  توانا نمايد، به موقع در اختيار او قرار گيرد"پروژه" از برداري بهره ي  را براي ادامه"پذير سرمايه"تواند  ميكه 

تيبات قراردادي به روشني اين  است و اگر در تر"نامه موافقت"بديهي است تأمين اين موارد، مستلزم پيش بيني در 
 . در تأمين اين ملزومات ميسر نخواهد بود"شركت"موارد درج نشود، الزام 

 با عمر مفيد " تجاريبرداري بهره ي دوره"، مدت واگذاري -برداري بهره -ساختي ها در برخي از پروژه
، تكليفي در تحويل اسناد و " تجاريبرداري بهره ي دوره" در پايان "پروژه" برابر است و انتقال "پروژه"

  ندارد و پروژه به صورت موجود "پذير سرمايه" برداري بهره ي اطالعات براي ادامه
)As is basis ( شود مي واگذار "پذير سرمايه"به. 

 
 "دوطرف"نمايندگان . 23

يقي زماني كه شخص حق. گردد مي بين اشخاص اعم از شخص حقيقي يا شخص حقوقي منعقد "نامه موافقت"
 معرفي كند يا خود رأساً اي  نماينده"نامه موافقت"تواند براي انعقاد يا اجراي  مي است، "نامه موافقت" "طرف"

 قرارداد شخص حقوقي است، انعقاد و اجراي قرارداد مستلزم دخالت شخص حقيقي "طرف"ولي وقتي كه . اقدام نمايد
 .به نمايندگي از شخص حقوقي است

 "پذير سرمايه" و "شركت"، به طور معمول از طرف واگذاري -برداري بهره -ساختي ها در پروژه
ي خاصي است با اختيارات الزم معرفي ها  كه مستلزم تخصص"پروژه"نمايندگاني به اقتضاي مراحل مختلف اجرايي 

 .شوند تا با همكاري يكديگر، اقدامات اجرايي پروژه را هماهنگ سازند مي
، بايد نماينده يا نمايندگاني را انتخاب كند كه اشراف كاملي بر انعقاد "روط مقدمش" اجراي ي  در دوره"شركت"
 و همچنين در " و نگهداريبرداري بهرهقرارداد " و "EPCقرارداد "، "ي تأمين ماليها نامه موافقت"

 " EPCپيمانكار"، "پروژه" " احداثي دوره"اگر چه در .  داشته باشند"مجوزهاي دولتي"خواست صدور 
 ي دوره"كند و در  مي تعهد "EPCقرارداد "  را به موجب"پروژه"مسئوليت كامل كليد در دست اجراي 

 است، ولي برداري بهره متعهد به اجراي عمليات " و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار "، " تجاريبرداري بهره
 . ياد كرد"شركت" به عنوان نمايندگان ها توان از آن مين

ي متفاوتي كه براي اجراي قرارداد الزم است، ها  و با توجه به تخصص"پروژه"راحل مختلف  در م"پذير سرمايه"
 اجراي ي  در دوره"پذير سرمايه"، نمايندگان "شركت"كند و مشابه  مينماينده يا نمايندگان ويژه اي را معرفي 

يز بايد آگاهي كافي در  ن" احداثي دوره"در .  بايد از صالحيت و تخصص الزم برخوردار باشند"شروط مقدم"
، " تجاريبرداري بهره ي دوره" در "شركت" داشته باشند تا از ايفاي تعهدات "پروژه"مورد اجراي 

 بايد به عنوان "پذير سرمايه" كه " تجاريبرداري بهره ي دوره"در .  را مطمئن سازند"پذير سرمايه"
 ي اخت بهاي آن اقدام كند، نماينده نسبت به دريافت محصول و پرد"محصول پروژه" ي دريافت كننده

 .ي خاص بر خوردار باشدها يي  بايد از سازماني با توانا"پذير سرمايه"
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توان مورد يا موضوع را  مي بايد واجد تمام اختياراتي باشند كه براي اجراي قرارداد الزم است و ن"دوطرف"نمايندگان 
 به روشني "نامه موافقت"از اين رو، در . دون تكليف باقي گذاشتبه دليل عدم برخورداري نماينده از اختيارات الزم، ب

 بكنند، به "دوطرف" كه نماينده بايد از اختيارات كافي برخوردار باشد و هرگونه توافقي كه نمايندگان شود ميدرج 
 . خواهد بود و بين آنها الزم االجراست"دوطرف"عنوان توافق 

.  تغيير دهنداي  با ارسال اطالعيه" مجازي دوره"يا نمايندگان خود را در حق دارند كه نماينده  "دوطرف"هريك از 
 مقابل به "طرف"در چنين مواردي، بايد پيش از تغيير نماينده يا نمايندگان، مراتب تغيير نماينده در مدت مشخصي به 

 .صورت كتبي اطالع داده شود
 

 تأييدات و الزامات. 24
كه روابط قراردادي در موضوعي پيچيده و براي دوره اي طوالني و با  ميقراردادهاي مهبه طور معمول و متعارف، در تمام 

 به آگاهي از مواردي "دوطرف"، براي اجتناب از هرگونه شبهه و ابهام، هريك از شود ميصرف مبلغ قابل توجه تنظيم 
اه گزارش و مطالعات توجيهي و امكان به طور مثال، هرگ. كنند ميكه در ايجاد و اجراي تعهد قراردادي مهم است، تأكيد 

 قرارداد گيرد، به مندرجات اين گزارش و "شركت" انجام شود و در اختيار "پذير سرمايه" توسط "پروژه"سنجي 
 تا در طي اجرا، ترديدي در مراتب قبولي اين گزارش از شود مي در اين بخش تأكيد "شركت"تأييد مفاد آن از سوي 

 . مطرح نگردد"شركت"سوي 
نمايند كه تمام مقررات عمومي و همچنين مقررات داخلي سازماني خود براي  مي تأييد "پذير سرمايه" و "شركت"

توانند به  مي ن" مجازي دوره" در طي "نامه موافقت" كنندگان امضا را رعايت نموده و "نامه موافقت"انعقاد 
 . ايجاد خدشه نمايند"نامه تموافق"هيچ عذري به اين قبيل موارد استناد كنند و در اعتبار 

 به اقتضاي هر واگذاري -برداري بهره -ساختهاي "نامه موافقت"يي كه طبق اين ماده در ها موارد و موضوع
مواد " از تأمين مستمر "پذير سرمايه"توان به آگاهي  ميبه عنوان مثال، . مرحله مطرح است بايد تذكر داده شود

، هيچ گونه برداري بهره با كميت و كيفيت مورد توافق اشاره كرد تا در جريان برداري هبهر ي ي مورد نياز در مرحله"اوليه
 . مطرح نشود"پذير سرمايه"ادعايي به استناد عدم آگاهي از چنين تعهدي و شرايط حاكم بر آن از سوي 

 
 اصول طراحي و احداث .25

، بايد به نحوي عمل شود كه با ساير ها وش اجرايي آني زير بنايي، فارغ از رها  پروژهبرداري بهره در طراحي، ساخت و 
 -ساختي ياد شده كه به روش ها از اين رو، در پروژه.تأسيسات، امكانات و مقدورات كشور سازگاري داشته باشد

 در تعريف "شركت" و "پذير سرمايه"، ها ، به منظور تأمين اين سازگاريشود مي اجرا واگذاري -برداري بهره
 مورد توافق را در احداث، "مشخصات فني" "شركت". كنند مي معيني را توافق "خصات فنيمش" "پروژه"

، "پروژه" "مشخصات فني"كند و بر مبناي اين توافق در  مي و واگذاري پروژه رعايت برداري بهره
 به عنوان .نمايد مي تعيين شده ايجاد "مشخصات فني" نيز ساير تأسيسات و امكانات را به تناسب "پذير سرمايه"

 بايد به طور "شركت" و "پذير سرمايه"ي نيروگاهي، براي تبديل سوخت به انرژي الكتريكي، ها مثال در پروژه
 در نيروگاه "شركت" تأمين شود و توسط "پذير سرمايه"كامل به نوع و مشخصات سوختي كه بايد از سوي 

 با مشكالت عمده مواجه خواهد "پروژه" برداري بهرهدر غير اين صورت، . استفاده گردد، وقوف و توافق داشته باشند
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 تعيين و "پروژه" مورد استفاده در "مشخصات فني"كند كه اصول طراحي و  ميهمين موضوع ايجاب . گرديد
 .توافق گردد

يي كه ها چنين پروژه. ي زير بنايي به طور اصولي از عمر مفيد طوالني برخوردار هستندها عالوه بر موارد پيشگفته، پروژه
 معيني براي استهالك سرمايه و سود آن از ي شوند، طي دوره مي اجرا واگذاري -برداري بهره -ساختبه روش 

 "پذير سرمايه" به "پروژه" عمر مفيد، ي  در بقيهبرداري بهرهشوند و براي  مي برداري بهره، "شركت"سوي 
 "پروژه" به همان مدت عمر مفيد "پروژه" " تجاريبرداري بهره ي دوره"يي كه ها در پروژه. گردد ميواگذار 
، به )As is basis (در پايان قرارداد در شرايطي كه هست "پروژه"شود،  مي توافق "دوطرف"بين 

 را به نحوي كه "پروژه" بايد تمام اسناد و مدارك "شركت"در ساير موارد، .  واگذار گردد"پذير سرمايه"
 باشد، تهيه و پيش از واگذاري پروژه به "پروژه" تجاري از برداري بهره ي  توانا به ادامه"پذير سرمايه"
 .، تحويل دهد"پذير سرمايه"

 و "شركت" و واگذاري بين برداري بهره موارد، فهرست اسناد و مدارك مربوط به طراحي، ساخت، ي در عمده
 ي رد محدود و مشخص، تهيهدر موا. گيرد مي مورد توافق قرار "نامه موافقت" "تاريخ نفوذ" در "پذير سرمايه"

گيرد، يك بخش از اسناد و مدارك تنها  مي قرار "پذير سرمايه"اسناد و مدارك در دو طبقه بندي متفاوت در اختيار 
 .گردد مي تسليم "پذير سرمايه" و بخش ديگر، براي بررسي و تأييد شود مي ارسال "پذير سرمايه"براي اطالع 

 از اسناد مربوط به ورود تجهيزات و كاالهاي اي  نسخه"شركت"ژه، ضرورت دارد كه عالوه بر اسناد و مدارك فني پرو
از ورود تجهيزات و كاالهاي ) 1 ارسال دارد كه به موجب اسناد و مدارك ياد شده "پذير سرمايه" را براي "پروژه"
 كسب "شركت"ده توسط ي انجام شگذار سرمايهاز ميزان ) 2.  اطالع پيدا كند"پروژه" در مراحل اجراي "پروژه"

 . واگذاري پروژه استفاده كندي از اسناد و مدارك پيشگفته در مرحله) 3اطالع نمايد و 
 

 "پروژه"احداث . 26
 است كه تعهد اصلي "پروژه" يعني احداث "نامه موافقت"، تحقق موضوع "پذير سرمايه" و "شركت"توافق 

 "شركت"هرگاه .  اجرا شود"نامه موافقت"ده در  است و بايد طبق مشخصات، شرايط و مدت درج ش"شركت"
 مشخص شده در قرارداد با در نظر گرفتن مدت تأخير پيش " احداثي دوره" بيش از "پروژه"در شروع يا تكميل 

 .بيني شده با جريمه، تاخير كند، موجب لغو امتياز احداث پروژه و فسخ قرارداد خواهد شد
 "تاريخ قطعيت" پيش از "شركت" خواهد بود و اگر "يخ قطعيتتار" با تحقق "پروژه"شروع به احداث 

 ايجاد تعهد نخواهد كرد زيرا به موجب شرايط روش "پذير سرمايه" براي ها اقداماتي را انجام دهد، انجام آن
 نسبت به همديگر "دوطرف"، "نامه موافقت"، در صورت عدم تحقق قطعيت واگذاري -برداري بهره -ساخت

 ي نامه ضمانت"  قرارداد"شروط مقدم" در تأمين "قصور شركت"داشت و تنها در صورت تعهدي نخواهند 
 . ضبط خواهد شد"پذير سرمايه" از سوي "شركت" "پيشبرد

درست خواهد   و به صورت كليد در"EPCپيمانكار " توسط واگذاري -برداري بهره -ساخت هاي احداث پروژه
 به صورت كليد در دست و به يك شركت مجرب "پروژه" و احداث  مؤكد وام دهندگان، واگذاريي بود و توصيه

 . طبق مشخصات و مبالغ و مدت قراردادي تقويت گردد"نامه موافقت"پيمانكار است تا به اين ترتيب، امكان اجراي 
 ي مختلفي انجامها تواند در چند فاز، چند واحد و سيستم مي "پروژه"، احداث "پروژه"به اقتضاي نوع و طبيعت 

 ترانزيت گاز در ي تواند در واحدهاي متعددي اجرا شود و يا يك پروژه مي نيروگاهي ي به طور مثال، يك پروژه. گيرد
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ي مختلف اجرا شود كه به اعتبار مواعد تكميل هر واحد يا ها  مخابراتي با سيستمهاي فازهاي متفاوت اجرا گردد و يا پروژه
 . شود ميارداد تعيين و توافق فاز يا سيستم پروژه، جدول زمان بندي قر

 از محل منابع مالي اعم از آورده خود "پروژه"ي در گذار سرمايه مبادرت به "شركت"، " احداثي دوره"در طي 
كند و  ميي را منعكس گذار سرمايه ميزان پيشرفت "پذير سرمايه" به "شركت"ي ها نمايد و گزارش ميو وام 
 نه تنها "شركت" تجاري نرسد، برداري بهره به "نامه موافقت"فق شده در  در موعد يا مواعد توا"پروژه"هرگاه 

شده نيز باز بيني  پيش خواهد بود بلكه از تحصيل درآمد "نامه موافقت"مشمول جرايم تأخير به نحو توافق شده در 
 .خواهد ماند

رين توجه به رعايت گردد، بيشت مي و پيمانكار منعقد "شركت" كه بين "EPCقرارداد "به همين دليل، در 
 "مشخصات فني" را با "پروژه" نتواند "شركت"هرگاه . شود مي، مبلغ و مدت قرارداد "مشخصات فني"

 از مبلغ قرارداد بيشتر شود و يا "پروژه" اجراي ي  تجاري برساند و يا هزينهبرداري بهرهمورد توافق به مرحله 
 "شركت"ي ناشي از موارد ياد شده با ها ردد، تمام مسئوليت در موعد و يا موعدهاي توافق شده تكميل نگ"پروژه"

 .خواهد بود
 ندارد مگر اين دغدغه كه "شركت" هيچ گونه تعهدي در مقابل " احداثي دوره" در "پذير سرمايه"
از اين رو، .  تجاري برسدبرداري بهره به "نامه موافقت" طبق مشخصات، مبالغ و مدت توافق شده در "پروژه"

 "شركت"، باز پرداخت سرمايه و سود واگذاري -برداري بهره -ساختي ها صور غير صحيح، در پروژهبرخالف ت
گيرد بلكه در صورت خاتمه قرارداد به علت  مي تعهد يا تحت تضمين قرار ن"پذير سرمايه"در هر شرايطي از سوي 

 مورد استفاده قرار گرفته، در "پروژه" و سود آن بايد به ميزاني كه در "پروژه" اصل وام تنها ،"قصور شركت"
 . به وام دهندگان باز پرداخت گردد"پذير سرمايه" به "پروژه"مقابل واگذاري 

 نيست بلكه در طول اين دوره، "شركت" توسط "پروژه" تنها شامل احداث " احداثي دوره"
 "مواد اوليه" يا تأمين "محصول پروژه" نيز بايد تمام تأسيسات و امكاناتي را كه براي دريافت "پذير سرمايه"

-برداري بهره -ساخت ترانزيت گاز به روش ي به طور مثال، هرگاه پروژه. يا تكميل آن تعهد كرده است فراهم سازد
 به طور اصولي بايد در مبدأ نسبت به تحويل گاز براي ترانزيت اقدام نمايد و در "پذير سرمايه" اجرا شود، واگذاري

 نيروگاهي، تأمين سوخت نيروگاه اگر در تعهد ي  آمادگي داشته باشد يا در پروژهمقصد، نسبت به دريافت گاز
به .  فراهم نمايد"پروژه" باشد، بايد تمام امكانات مربوط به تأمين سوخت را به موازات احداث "پذير سرمايه"

 مخابراتي نيز ي در پروژه.  نمايدهمين نحو در مورد دريافت انرژي برق از نيروگاه نيز بايد تأسيسات انتقال برق را احداث
 ايجاد شود، در غير اين "پروژه" تجاري از برداري بهره براي "پذير سرمايه"ي پيش نياز بايد از سوي ها سيستم

 آماده "پذير سرمايه" تجاري برسد ولي تأسيسات و امكانات برداري بهره به مرحله شروع "پروژه"صورت، هرگاه 
 . بايد ايفا شود"شركت" در مقابل "پذير يهسرما"نباشد، تعهدات مالي 

 "پروژه" انجام شود تا مطابقت "پروژه" به تناسب طبيعت ها  تجاري نيز بايد يك سلسله آزمايشبرداري بهرهدر آغاز 
شروع (ي راه اندازي ها هرگاه در جريان آزمايش.  را اثبات نمايد"نامه موافقت"با مقادير تضميني درج شده در 

 قابل تحصيل نيست، در اين "نامه موافقت"، مسلم شود كه مقادير تضميني درج شده در ) تجاري پروژهيبردار بهره
 توافق گرديده است، مغايرت در مقادير تضميني مشمول جريمه خواهد بود و با "دوطرف"صورت در حدودي كه بين 
 .ودش مي آغاز "پروژه"  تجاريبرداري بهره، "شركت"پرداخت اين جريمه از سوي 
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  و تأمين مالي آن"پروژه" " كلي هزينه". 27
 هيچ "پروژه" در تأمين منابع مالي "پذير سرمايه" واگذاري، -برداري بهره - ساختهاي در اجراي پروژه

 را بخشي به صورت آورده از سوي سهامداران نياز موردكند كه منابع مالي  مي تعهد "شركت". گونه تعهدي ندارد
گيرد و بقيه را به صورت  مي را در بر"پروژه"ي اجراي ها  درصد هزينه30 تا 25متعارف حدود  كه به طور "شركت"

 . وام دهندگان تأمين كندازوام  
، و ضمن ارزيابي دقيق از شرايط دروني و "شركت" با " تأمين ماليي نامه موافقت"وام دهندگان بر اساس 

، مبادرت به "پروژه"و تقسيم آن بين اشخاص ذيربط در  "پروژه"ي ها  و با شناسايي ريسك"پروژه"پيراموني 
، به طور معمول، مبالغ وام و سود متعلق به آن از محل درآمد حاصل از اي در تأمين مالي پروژه. نمايند مياعطاي وام 

 و در پاره اي موارد، با حق رجوع محدود (Non-recourse)گردد و بدون حق رجوع  مي بازپرداخت "پروژه"
(Limited-recourse)ي تأمين ها نامه موافقت"وام دهندگان در . شود مي، انجام "پروژه" هاي  به دارايي

، بتوانند در "شركت"  و تخلف"قصور"نمايند كه در صورت هرگونه  مي اختيارات ويژه اي براي خود منظور "مالي
 و "شركت" مالي بين ، مباني روابط"مدل مالي".  مستقيم يا غيرمستقيم دخالت كنند"پروژه" اجراي

 ثابت و جاري هاي ، هزينه"پذير سرمايه" و "شركت"، "مدل مالي"در . كند مي را مشخص "پذير سرمايه"
 " مجازي دوره" را در "پروژه"ي ها ان را تعيين و همچنين در آمدگذار سرمايه و سود مورد انتظار "پروژه"

 .نندك ميرا توافق ) تعرفه ("محصول پروژه"محاسبه و بهاي 
 مورد نياز براي اجراي ي مين سرمايهأ براي تخود،ن ادارمهاستواند با  مي "شركت" وام، ي نامه موافقتعالوه بر 

، كه در واقع خود با سهامداران "شركت"تفاوت قراردادهاي .  منعقد نمايدگذاري سرمايه ي نامه موافقت نيز "پروژه"
 هيچ گونه "پروژه"در اين است كه وام دهندگان در مخاطرات  هستند با وام دهندگان "پروژه" گذاران سرمايه

به همين دليل سهامداران سود مورد انتظار . كنند مي شركت "پروژه"كنند ولي سهامداران در مخاطرات  ميمشاركتي ن
 .گيرد مي مورد محاسبه قرار "پروژه" "مدل مالي"طلبند كه در  ميبه مراتب بيشتري را 

 "شركت" و "پذير سرمايه"، "نامه موافقت" است و در "پروژه"ن منابع مالي  متعهد به تأمي"شركت"
 ي نامه موافقت" در انعقاد "شركت"، )به طور متعارف يك ساله( زماني مشخص ي كنند كه در يك دوره ميتوافق 

تاريخ " بر "شروط مقدم" با وام دهندگان اقدام نمايد و تأمين اين شرط از مهم ترين "پروژه" "تأمين مالي
 نيز "پروژه"، قطعيت " تأمين ماليي نامه موافقت" است و به طور معمول، با قطعيت "پروژه" "قطعيت

 . شود ميانجام 
 بايد در "پروژه" است و "شركت" هم از جمله تعهدات "پروژه" تأمين شده براي ي كفايت مبالغ وام و سرمايه

 "پروژه" برسد و هرگاه مبلغ ياد شده، تكافوي احداث "اري تجبرداري بهرهتاريخ "چارچوب مبلغ توافق شده، به 
 به نحوي انجام "پروژه" پاسخگوي تأمين كسري مبلغ قرارداد خواهد بود ولي هرگاه احداث "شركت"را نكند، 

 . تعلق خواهد داشت"شركت" صرفه جويي شده به ي ي پيش بيني شده صرفه جويي گردد هزينهها گيرد كه در هزينه
 به دقت ميسر نيست، "پروژه" ي ، پيش بيني هزينه"پروژه" كه به اقتضاي طبيعت ها ز پروژهدر برخي ا

ي ثابت گذار سرمايه، نسبت به تعديل مبلغ "پروژه"كنند كه بعد از تكميل  مي توافق "پذير سرمايه" و "شركت"
با مبلغ واقعي هزينه شده اصالح  اوليه را ي ، مبلغ برآورد شده"شركت" اقدام كنند و با مراجعه به دفاتر "پروژه"

 تأثير عمده ها ي راه سازي، سدسازي و معادن، برخي از احتماالت در برآورد هزينهها به عنوان مثال در مورد پروژه. نمايند
 . شوند"دوطرف"توانند منشأ سود يا ضرر قابل توجهي براي يكي از  مياي دارند كه 
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 به "شركت" است، اين تعهدات را "شركت"ز جمله تعهدات اصلي  ا"پروژه"با توجه به اين كه تأمين مالي 
 نقش دارند و بر اساس توافق با وام دهندگان، امكان تأمين "شركت" كه در تأسيس "شركت" سهامداران ي وسيله

 نمايد مي شرط "نامه موافقت" در "پذير سرمايه"دهد و به همين مناسبت،  ميسازند، انجام  ميمنابع مالي را ميسر 
 تجاري برداري بهره حداقل تا زمان شروع "شركت" از واگذاري سهام خود در "شركت" ي كه سهامداران اوليه

، "ن و مقرراتيانوق" سهامداران و به استناد ي  خودداري كنند، به استثناي موارد خاصي كه خارج از اراده"پروژه"
 .گيرد واگذاري سهام انجام مي

يي را در مقابل هم ها ، تعهدات و مسئوليت"نامه موافقت" "دوطرف"از ، هر يك " مجازي دوره"در طول 
ها "طرف" هر يك از "قصور"ارتكاب .  شوند"قصور" ممكن است مرتكب ها پذيرند كه در ايفاي هر يك از آن مي

 .نمايد مي "نامه موافقت" ي  مقابل ايجاد حق دريافت جريمه يا خاتمه"طرف"براي 
 در "پذير سرمايهقصور "و  "قصور شركت" آثار واگذاري، -برداري بهره -ساختي "نامه موافقت"در 

 "طرف" "قصور" متضرر از ارتكاب "طرف"شود و حقوقي كه  مي و تعهدات قراردادي بيان ها اجراي مسئوليت
 .گردد ميكند نيز تعيين  ميديگر پيدا 

در اين نوع .  ساير قراردادها وجود دارد باواگذاري -برداري بهره -ساختهاي "نامه موافقت"  دراي تفاوت عمده
 هر يك از "قصور"پذيرند و حتي در صورت وقوع  ميقراردادها، وام دهندگان در هيچ نوع ريسكي مسئوليت ن

 -ساختهاي "نامه موافقت"از اين رو، در . ، مبالغ وام و سود متعلقه بايد به طور كامل تسويه گردد"دوطرف"
، مبالغ وام به ميزان "قصور شركت"شود، با  مي اجرا اي  روش تأمين مالي پروژه كه به واگذاري-برداري بهره

، و سود متعلقه وفق " تجاريبرداري بهره ي دوره" و يا به ميزان باقيمانده در " احداثي دوره"دريافت شده در 
 درصد 30 تا 25 كه به طور معمول "شركت" ي  بايد مستهلك شود ولي سرمايه"ي تأمين ماليها نامه موافقت"

 .گردد ميدهد، طبق شرايط قرارداد باز پرداخت ن مي را پوشش "پروژه" هاي هزينه
 

 ها  و منابع تأمين مالي آنها افزايش هزينه. 28
اي " قهريهي حادثه"، "پروژه" " تجاريبرداري بهره ي دوره" و يا در " احداثي دوره"هرگاه در 

از  برداري ي احداث يا بهرهها  از جمله آثار اين حوادث، افزايش هزينه مؤثر باشد و"پروژه"بيفتد كه روي  اتفاق
 .بيني شود  پيش"نامه موافقت" بايد در "پروژه"ي اضافي ها هزينه  باشد، تأمين"پروژه"

 باشد، ها  طبيعي مانند سيل، زلزله و نظاير آني اي كه اتفاق افتاده است از نوع حوادث قهريه" قهريهي حادثه"هرگاه 
 "شركت"ي بيمه اي براي اين حوادث پيش بيني شده است، ها  تأمين پوشش"نامه موافقت" توجه به اين كه در با

 ي حادثه"اگر آثار .  اقدام كند" قهريهي حادثه"با دريافت غرامت از شركت بيمه بايد نسبت به رفع آثار ناشي از 
 گردد، بايد به ميزان مدتي كه "پروژه"احداث  داراي بار مالي نباشد و تنها موجب تأخير در عمليات "قهريه

در برخي .  تمديد شود"پروژه" " احداثي دوره" شده است، "پروژه" موجب عدم اجراي " قهريهي حادثه"
گردد كه در اين حالت نيز  مي "پروژه" و تأخير در اجراي ها  موجب افزايش هزينه" قهريهي حادثه"از موارد، وقوع 

 .براي هر دو مورد اقدام شودبايد به نحو پيشگفته 
 نيز به عنوان ها ، طبيعي نيستند بلكه بعضي از حوادث ناشي از عملكرد افراد و سازمان"حوادث قهريه"البته تمام 

شوند و براي برخي از اين موارد يا در بازار بيمه پوشش وجود ندارد و يا پوشش موجود  مي شناخته " قهريهي حادثه"
در اين موارد بايد بين . گردد مي "پروژه"ي ها  بااليي برخوردار است كه موجب افزايش هزينهدر بازار بيمه از نرخ
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در بحث توزيع اين .  توافقي حاصل شود"پروژه"ي ها  در خصوص توزيع ريسك"پذير سرمايه" و "شركت"
ه طور مثال، ب.  را منطقي نمايدها  بايد از اصولي پيروي شود كه توزيع ريسك"دوطرف" بين ها قبيل ريسك

ي كشوري و نظاير اين حوادث، خارج از هرگونه امكانات كنترلي ها ي سياسي مانند جنگ، شورش، اعتصابها ريسك
به همين لحاظ در توزيع . ي بهتري قرار داردها  در موقعيتها  در قبول اين ريسك"پذير سرمايه"و است  "شركت"

ي مالي و ها در اين رابطه، ريسك. گيرد مييسك مالك قرار  در قبول ر"دوطرف"ي هر يك از ها  تواناييها ريسك
 . كنترل شود"شركت"تواند بهتر و مناسب تر توسط  مي حتماً "پروژه"فني 

 طوالني، شرايط ي  و در اين دورهشود مي طوالني مدت تنظيم ي  در يك دوره"دوطرف"با توجه به اين كه روابط 
ر نمايد، در اين صورت باز هم با توجه به شرايط موجود در بازار بيمه، تواند تغيي ميي بيمه اي ها برخي از پوشش

ي ها  با افزايش نرخ بيمه اي مواجه شود كه در هزينه"شركت"هرگاه . كنند مي در مورد ريسك توافق "دوطرف"
تعديل نمايد  را "پروژه"تواند با قبول آثار افزايش نرخ بيمه، مبالغ  مي "پذير سرمايه" ديده نشده است، "پروژه"

 پوشش بيمه را به ي هزينهبراورد تواند  مي  نيز"شركت". و يا مبلغ افزايش يافته را مستقيماً پرداخت كند
 ياد شده را برقرار كند و ريسك موضوع اي  پوشش بيمه"پذير سرمايه" پرداخت نمايد و در مقابل، "پذير سرمايه"

 .بيمه را بپذيرد
، موجب " و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار " يا "EPCپيمانكار " يا "شركت"در برخي از موارد، اهمال 

در اين قبيل موارد، تأمين منابع مالي براي رفع آثار اهمال، متوجه .  افزايش يابد"پروژه"ي ها گردد كه هزينه مي
 تأمين  ياد شده يا هر سه شركت نسبت بههاي  يا هر يك از شركت"شركت" نخواهد بود و بايد "پذير سرمايه"

، هيچ گونه "پذير سرمايه"منابع مالي اضافي به منظور رفع آثار اهمال اقدام نمايند و در مدت و مبالغ توافق شده با 
 .شود ميتغييري داده ن

، " تجاريبرداري بهره ي دوره" يا " احداثي دوره"، اعم از " مجازي دوره"با توجه به اين كه در طول 
 مؤثر باشد ولي ميزان آثار آن به نحوي نيست كه "پروژه" ي  بيفتد كه در هزينهتواند اتفاق ميحوادث متعددي 

 موكول طرح اين ادعاها، "نامه موافقت" براي هر مورد وارد مذاكرات شوند، از اين رو به طور معمول در "دوطرف"
 .گردد ميمبلغي خاص به  مشخص يا رسيدن مبالغ افزايش يافته يبه انقضاي مدت

 
 ي به غير و جايگزينيواگذار. 29

ي ها ي زيربنايي با توجه به اين كه تأمين يكي از نيازهاي عمومي جامعه مطرح است و يا در چارچوب برنامهها در پروژه
 از يك سلسله قواعد و ها هاي قرارداد شناسايي و در تغيير هر يك از آن"طرف"توسعه داراي آثار خاصي است بايد 

 نيز جاري است و واگذاري -برداري بهره -ساختي ها  همين ضرورت در مورد پروژه.مقررات ويژه اي پيروي گردد
 به غير، ها ها و واگذاري حقوق و يا تعهدات و منافع قراردادي آن"طرف"در قرارداد پروژه در مورد تغيير هر يك از 

 .شود ميشرايطي پيش بيني 
 "پروژه"ند تغيير كند مگر اين كه در اجراي توا مي ن"شركت"، اصل بر اين است كه "شركت"در خصوص تغيير 

 با مخاطره جدي روبرو گردد كه در اين صورت، وام دهندگان "پروژه" و تقصير شود و تكميل "قصور"مرتكب 
 پيش بيني شده است، نسبت به جايگزيني " تأمين ماليي نامه موافقت" با اعمال اختياراتي كه در "پروژه"
 را در "نامه موافقت" كافي برخوردار باشد و شرايط هاي از صالحيت و توانايي با يك شركت ديگر كه "شركت"

 .نمايند مي قبول كند، اقدام "پذير سرمايه"مقابل 
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 "ي تأمين ماليها نامه موافقت" نيز به طور معمول وام دهندگان در "شركت"در مورد واگذاري حقوق و منافع 
كنند تا در مواقع مورد لزوم بتوانند با در اختيار  ميرا پيش بيني  "شركت" اختيار كنترل حقوق و منافع "پروژه"

 .گرفتن پروژه، نسبت به بازپرداخت مبالغ وام و سود متعلقه خود اقدام نمايند
 مستقيم ديگري با وام دهندگان و در برخي ي نامه موافقت و يا در چارچوب "نامه موافقت" در "پذير سرمايه"

 به وام "شركت" و يا واگذاري حقوق و منافع "شركت"، اعطاي حق تغيير "شركت"موارد با وام دهندگان و 
 .كند ميشود را تأييد  مي از اجراي تعهدات قراردادي خود عاجز "شركت"دهندگان در مواقعي كه 

 ، تعهدات، حقوق و منافع خود را واگذار"شركت"تواند بدون دريافت موافقت  مي ن"پذير سرمايه"به طور متقابل، 
.  مكلف به امر واگذاري باشد"پذير سرمايه" پيش بيني شود كه "نامه موافقت"نمايد، به استثناي مواردي كه در 

 و "نهاد جايگزين" از سوي "پذير سرمايه" بايد از قبول تعهدات قراردادي "شركت"در اين قبيل موارد نيز 
 .ادامه تعهدات مر بوط اطمينان حاصل نمايد

 
 "هپروژ"نيازهاي  .30

 از تعهدات مسلم و بديهي " تجاريبرداري بهره ي دوره" و " احداثي دوره" در "پروژه"تأمين ملزومات 
 شناسايي شود و تدارك و تأمين هر يك از "پروژه" بايد تمام ملزومات "نامه موافقت"در .  است"شركت"

 . تعهد گردد"دوطرف"ملزومات از سوي يكي از 
، است كه به طور معمول در اجراي هر پروژه .... اراضي محل احداث،آب، برق، ارتباطات و  مانندها ملزومات مشترك پروژه

مانند . گيرد ميي خاص، بعضي از ملزومات مشترك نيز از جمله ملزومات خاص قرار ها اي مورد نياز است ولي در پروژه
 ي ي كشت و صنعت كه در پروژهها ژه نيروگاهي، اراضي براي پروي  آب شيرين كن، برق براي پروژهي آب براي پروژه

 برداري بهره ي دوره" جزو ملزومات مشترك است ولي در " احداثي دوره"آب شيرين كن تأمين آب در 
 نيروگاه يا كشت و صنعت به همين ي  جزو ملزومات خاص خواهد بود و در مورد برق و اراضي نيز براي پروژه"تجاري

 .نحو خواهد بود
 "پذير سرمايه" و "شركت" بين ، اعم از ملزومات مشترك يا ملزومات خاص"پروژه"ات تعهد به تأمين ملزوم

به طور مثال، براي احداث نيروگاه، تأمين اراضي . گردد مي ملزومات تعيين ي  تأمين كننده"طرف"د و دگر مي توافق
 يا به صورت مجاني در اختيار گردد و با دريافت اجاره بها و مي تأمين "پذير سرمايه"براي احداث نيروگاه از سوي 

كن، ين  آب شيري به همين نحو در مورد تأمين آب خام براي پروژه. گيرد مي قرار " مجازي دوره" در "شركت"
 .شود مي متعهد به تأمين آب "پذير سرمايه"

هد ياد ي ناشي از تعها  باشد، تمام ريسك"پروژه" متعهد به تأمين تمام ملزومات "شركت"بديهي است وقتي كه 
، متعهد به دريافت "محصول پروژه" تنها در مقابل آماده بودن "پذير سرمايه" خواهد بود و "شركت"شده با 

 عالوه بر تعهد پيشگفته در "پذير سرمايه"ولي هرگاه .  خواهد بود"محصول پروژه"محصول و پرداخت بهاي 
را نيز خواهد داشت و هرگاه در تأمين اين ملزومات تأمين برخي از ملزومات تعهد كند، مسئوليت ناشي از اين تعهدات 

 . خواهد بود"پذير سرمايه" نمايد، آثار تأخير با "قصور"
توانند خالف اين الزامات توافقي در  مي ن"دوطرف"در تأمين ملزومات پروژه در بعضي از موارد الزاماتي مطرح است كه 

 به عنوان شركت خارجي مقدور "شركت"ك اراضي براي به طور مثال هرگاه تمل.  به عمل آورند"نامه موافقت"
 تأمين و در "پذير سرمايه" از سوي "پروژه"نباشد، آسان ترين راه اين است كه اراضي مورد نياز براي اجراي 



 راهنماي كاربرد                                                                                                                                                                    24
 

 

 به صورت انحصاري در اختيار "پروژه"ي مورد نياز براي "مواد اوليه" قرار داده شود يا اگر "شركت"اختيار 
 قرار خواهد گرفت، مانند تأمين آب خام توسط "پذير سرمايه" در تعهد"مواد اوليه" باشد، تأمين "پذير سرمايه"

 ترانزيت گاز كه گاز به طور انحصاري در اختيار شركت ي شركت دولتي كه استحصال آب را بر عهده دارد يا در پروژه
 .خاص دولتي است

 كه بيشتر به موجب مقررات است، در برخي از موارد، با وجود "پروژه"يي كه در تأمين ملزومات ها عالوه بر محدوديت
 چنين موردي را ايجاب "دوطرف"اين كه به موجب مقررات در تأمين ملزومات محدوديتي وجود ندارد، ولي مصلحت 

مين  راه يا تأ"پروژه"كند كه اراضي مورد نياز براي احداث  ي ايجاب ميگذار سرمايهبه طور مثال كاهش حجم . كند مي
 تدارك و "پذير سرمايه" آب شيركن از سوي ي سوخت مورد نياز براي احداث نيروگاه و يا تأمين آب خام براي پروژه

 . كاسته شود"شركت"ي گذار سرمايهتأمين گردد و از حجم 
يي  شناسا"پروژه"، بايد تمام ملزومات واگذاري -برداري بهره -ساخت ي با توجه به مراتب ياد شده در هر پروژه
 در مورد تعيين متعهد به تأمين "پروژه"ي ها  و مصلحت"دوطرف"ي ها شود و به اقتضاي امكانات و توانايي

 .ملزومات، توافق گردد
 

 آزمايش و راه اندازي. 31
 " تجاريبرداري بهره ي دوره" و شروع " احداثي دوره"، پايان "پروژه" با تكميل "شركت" 

ي مربوط به راه اندازي براي شروع ها كند و براي نظارت بر انجام آزمايش ميم  اعال"پذير سرمايه" را به "پروژه"
ي ها با انجام موفقيت آميز آزمايش. آورد مي دعوت به عمل "پذير سرمايه"، از " تجاريبرداري بهره ي دوره"

 ي دوره"ز  آغا"دوطرف"، "نامه موافقت" و تحقق ظرفيت و كارآيي تضميني درج شده در "پروژه"راه اندازي 
 .كنند مي را اعالم "پروژه" " تجاريبرداري بهره

شود تا پيمانكار بهره  مي پيش بيني " و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار " و "EPCپيمانكار "در قراردادهاي 
 با شرايط قراردادي نظارت "پروژه" و تطبيق شرايط "پروژه"ي آماده سازي و راه اندازي ها بردار بر انجام آزمايش
گيرد، قبولي خود را براي شروع  مي انجام "EPCپيمانكار "ي راه اندازي كه از سوي شركت ها كند و با تأييد آزمايش

 و " احداثي دوره" در جريان پايان "شركت"به اين ترتيب، با وجود حضور .  تجاري اعالم نمايدبرداري بهره
 و برداري بهرهپيمانكار " و "EPCنكار پيما"ي ها ، در عمل شركت" تجاريبرداري بهره ي دوره"شروع 

ي تحقق ها  در جريان آزمايش"EPCپيمانكار "هرگاه .  بايد تحقق موارد پيشگفته را اعالم كنند"نگهداري
 "شركت"ي درج شده در قرارداد را به ها ظرفيت و يا كارآيي، مقادير تضميني را اثبات نكند، مكلف خواهد بود جريمه

 . به همين نحو مشمول جريمه خواهد شد"پذير سرمايه" نيز در مقابل "شركت"حالت، در اين . پرداخت نمايد
 ي دوره" نيز در "پذير سرمايه"، واگذاري -برداري بهره -ساخت هاي به طور معمول در بيشتر پروژه

 تجاري داريبر بهره تعهدات قراردادي خاصي را براي احداث تأسيسات و يا فراهم آوردن امكاناتي براي تحقق "احداث
 اي ي پمپاژي براي انتقال آب از منطقهها  بايد خط لوله و ايستگاه"شركت"به طور مثال، هرگاه . پذيرد مي "پروژه"

به منطقه اي ديگر را اجرا كند، امكانات تأمين آب براي انتقال در نقطه اي و دريافت آب انتقال يافته در نقطه اي ديگر 
 مستلزم انجام "پروژه"ي راه اندازي ها از اين رو، انجام آزمايش. هم گردد فرا"پذير سرمايه"بايد از سوي 

 . است نيز خواهد بود كه بايد همزمان انجام گيردپذير سرمايهي راه اندازي در تأسيساتي كه در تعهد ها آزمايش
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ي را يها  زمان" تجاريبرداري بهره ي دوره" و شروع " احداثي دوره" براي "پذير سرمايه" و "شركت"
 " احداثي دوره"كنند ولي در برخي از مواقع به دليل حوادث يا شرايطي كه در  مي توافق "نامه موافقت"در 
ي توافق شده ها  در زمان" تجاريبرداري بهره ي دوره" و شروع "پروژه"دهد، پايان احداث  مي رخ "پروژه"

 تاريخ توافق شده و يا ديرتر از تاريخ توافق شده رخ پيش از "پروژه" تجاري برداري بهرهگيرد و ممكن است،  ميانجام ن
 تعهدي نسبت "دوطرف"ي توافق شده آماده باشد، ها  تجاري پيش از زمانبرداري بهره براي "پروژه"حال اگر . دهد

د ولي  صورت گيربرداري بهره پيش از زمان تعيين شده ندارند و بايد توافق جديدي براي شروع زودتر برداري بهرهبه انجام 
يي به ها  باشد، بايد جريمه"شركت" با تأخير صورت گيرد و اين تأخير مربوط به "پروژه" تجاري برداري بهرههرگاه 

هرگاه تأخير به داليلي مربوط به .  بپردازد و در مقابل پرداخت جرايم مربوط، مدت قرارداد تمديد شود"پذير سرمايه"
 "پذير سرمايهقصور " در مدتي كه "بهاي ظرفيت"فت  استحقاق دريا"شركت" باشد، "پذير سرمايه"

 .ادامه دارد را خواهد داشت
 

  و نگهداريبرداري بهره. 32
 برداري بهره ي دوره"، مربوط به "پذير سرمايه" و "شركت" بين " مجازي دوره" ي قسمت عمده

ت به احداث  نسبشود مي متعهد " احداثي دوره" همان طوري كه در "شركت".  است"پروژه" "تجاري
 "EPCپيمانكار " اقدام كند و اين تعهدات را به يك "نامه موافقت" با رعايت شرايط و مشخصات "پروژه"

  به يك"پروژه"برداري و نگهداري   بهرهي  تجاري نيز بايد تعهدات خود را در زمينهبرداري بهرهواگذار نمايد، در مورد 
ايد و شركت ياد شده مكلف خواهد بود كه تمام ملزومات  واگذار نم" و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار "

با توجه به طوالني بودن .  را فراهم آورد"برداري تجاري  بهرهي دوره" در طول "پروژه" و نگهداري برداري بهره
 را با يك شركت " و نگهداريبرداري بهرهقرارداد " بايد "شركت"، " تجاريبرداري بهره ي دوره"

از .  راه اندازي نهايي كند و مقدمات شروع اجراي تعهدات او را فراهم نمايدهاي  از انجام آزمايشمجرب و توانمند پيش
 براي يك دوره اي " و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار " و "EPCپيمانكار "اين رو، اجراي تعهدات از سوي 

 .كنند ميدام همپوشاني خواهد داشت، در حالي كه هر كدام به اجراي تعهدات قراردادي خود اق
 در "پذير سرمايه" و "شركت"، بين " تجاريبرداري بهره ي دوره" يا در " احداثي دوره"هرگاه در 

 با شرايط "پذير سرمايه" اختالفي بروز نمايد، رعايت شرايط قرارداد اولويت خواهد داشت و اگر نظر "پروژه"اجراي 
يف از طرف مرجع توافق شده در قرارداد براي حل اختالفات،  تا تعيين تكل"شركت"قرارداد تعارضي داشته باشد، نظر 

 .شود ميرعايت 
 "برداري بهره هماهنگي ي كميته". 33

 و نهادهاي دولتي ها يي با ساير سازمانها ي زيربنايي مستلزم انجام هماهنگيها  از پروژهبرداري بهرهدر بسياري از موارد، 
 آب شيرين كن، آزاد راه، فرودگاه، ترانزيت گاز، ي  نيروگاهي، پروژههاي  پروژه ازبرداري بهرهبه طور مثال، . و عمومي است

-ساختي ها در پروژه. ي مختلف استها يي با سازمانها مستلزم هماهنگي... ترانزيت برق، شبكه مخابراتي و 
طرف با  است كه از يك "پذير سرمايه" وظايف ي  در حوزهها ، اعمال اين هماهنگيواگذاري -برداري بهره

 نيز بايد با ها و هماهنگيريزي  برنامهي گوناگوني را انجام دهد و از طرف ديگر اين ها ي مختلف، هماهنگيها سازمان
 . صورت گيرد"شركت"
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ي مشترك با ها  و جلسه"پروژه" با گزارش پيشرفت "شركت"پروژه،   احداثي در دوره ها در تأمين اين هدف
در . نمايد مي با ساير تأسيسات جانبي اقدام "پروژه"ي احداث ها كردن فعاليت، در مورد هماهنگ "پذير سرمايه"
ي هر پروژه، ها  كه از حساسيت بيشتري برخوردار است، با توجه به ويژگي" تجاريبرداري بهره ي دوره"
، مبادرت به انتخاب نمايندگاني "پروژه" تجاري ازبرداري بهره، پيش از شروع "سرمايه پذير" و "شركت"
 . را انجام دهندبرداري بهرهعمليات ريزي  برنامهي الزم براي ها كنند كه مأموريت دارند هماهنگي مي

 به اقتضاي "پذير سرمايه" و "شركت"، شود مي از پروژه تشكيل برداري بهرهدر كميته اي كه براي هماهنگي 
 خواهد "دوطرف" زماني توسط يكي از ي رهكنند و رياست اين كميته در هر دو ميطبيعت پروژه، نمايندگاني را تعيين 
 .ي مورد بررسي پروژه با اكثريت آراي اعضاي كميته اتخاذ خواهد شدها بود و تصميم گيري در مورد موضوع

 صالحيت دارد و هيچ گونه اختياري برداري بهره تنها در مورد هماهنگ سازي "برداري بهره هماهنگي ي كميته"
در موارد عمده اي كه در .  را نخواهد داشتها  يا توافق مالي از جانب آن"دوطرف" براي تغيير تعهدات قراردادي

انجامد، موضوع با ارجاع به  ميدهد و به تصميم گيري ن مي اختالف نظر رخ "دوطرف" پيشگفته بين ي كميته
 .گيرد مي و در آخر، به مرجع حل اختالف، مورد حل و فصل قرار "دوطرف"
 

  نگهداريبازرسي، تعمير و. 34
شوند و بايد در طول عمر مفيد و براي تأمين  ميي زيربنايي براي عمر مفيد طوالني طراحي ها با توجه به اين كه پروژه

 به برداري بهره ي  براي ادامه"شركت" تجاري از سوي برداري بهره قرار گيرند و در پايان برداري بهرهنياز عمومي مورد 
 بايد تمام شرايط پيش " تجاريبرداري بهره ي دوره" در "شركت"ز اين رو  واگذار گردند، ا"پذير سرمايه"

 "پروژه" را رعايت كند و با انجام تعميرات اساسي به موقع و صحيح، نسبت به واگذاري برداري بهرهبيني شده در مورد 
 . در شرايط مورد توافق اقدام نمايد"پذير سرمايه"به 
 اعمال "پروژه" و نگهداري از برداري بهرهي ها  با ارسال گزارش"ري تجابرداري بهره ي دوره" در "شركت"

 در جريان تمام "پذير سرمايه"نمايد تا  مي اعالم "پذير سرمايه"هرگونه تغييرات و انجام تعميرات و حوادث را به 
 را داشته  اشراف الزم"پروژه"، بر شرايط حاكم بر "پروژه" واگذاري ي  قرار گيرد و در مرحله"پروژه"مسايل 

 .باشد
 

 "محصول پروژه"محل اندازه گيري . 35
 "دوطرف" هاي  يكي از نكاتي است كه در چارچوب تعهدات و مسئوليت" تحويل محصول پروژهي نقطه"
 قرارداد به نحو "دوطرف" هاي در هر قراردادي بايد مرزهاي تعهدات و مسئوليت. شود مي بدان توجه "نامه موافقت"

 بروز ي  وجود نداشته باشد، به طور اصولي زمينهنامه موافقتهرگاه چنين صراحتي در .  شودمشخص و معين بيان
 "محصول پروژه"، محل فيزيكي تعهد تحويل " تحويل محصول پروژهي نقطه". اختالف را فراهم خواهد آورد

 ي  كننده كه پرداخت"محصول پروژه" ي  يا هر دريافت كننده"گذار سرمايه" در مقابل "شركت"از سوي 
محصول "بايد محلي براي اندازه گيري كميت و يا كيفيت .  نيز هست، خواهد بود"محصول پروژه"قيمت خريد 

.  است" تحويل محصول پروژهي نقطه"محل اندازه گيري، مقدم بر .  تعيين شود"نامه موافقت" در "پروژه
 . كند مي را از هم جدا نامه موافقت "رفدوط" هاي محل اندازه گيري يكي از نقاطي است كه تعهدات و مسئوليت
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 يا دريافت "پذير سرمايه" است كه "محصول پروژه"محل اندازه گيري به طور معمول تنها ناظر به كميت 
، در محل اندازه گيري، كميت و كيفيت ها كند ولي در برخي از پروژه مي آن را دريافت "محصول پروژه" ي كننده

 .گيري شود بايد اندازه "محصول پروژه"
 بايد در نقاط "محصول پروژه"در صورتي كه ( اندازه گيري هاي اطالعات ثبت شده در محل اندازه گيري يا محل

 قرائت شده و مبناي تنظيم "دوطرف"، از سوي نمايندگان ) تحويل شود"پذير سرمايه"مختلف به دريافت كننده يا 
 .گيرد مي براي پرداخت قرار ها صورت حساب

 
 "محصول پروژه"ل تحوي. 36

 از محل در "پروژه"ي در گذار سرمايه و سود ها ، استهالك هزينهواگذاري -برداري بهره -ساخت هاي در پروژه
گردد و در بيشتر موارد،   تأمين مي"محصول پروژه" از محل فروش ها اين درآمد. گيرد مي صورت "پروژه"ي ها آمد
در صورت عدم دريافت . شود  و بهاي آن پرداخت مي دريافت"پذير سرمايه" از سوي "محصول پروژه"
 "محصول پروژه" مكلف به پرداخت بهاي "پذير سرمايه"، "شركت" با وجود آمادگي "محصول پروژه"

 .خواهد بود
دريافت از سوي براي  "شركت"از سوي از نظر كميت و كيفيت  "محصول پروژه"آماده سازي 

 .گيرد ميصورت  "صول پروژهمح" اندازه گيري، در محل "پذير سرمايه"
ي ها  و ويژگي"پروژه" در محل بستگي به نوع "محصول پروژه"بررسي و اندازه گيري كميت و كيفيت 

 آب شيرين كن به تحويل حجم مشخصي آب با مشخصات معيني ي به طور مثال، در پروژه.  دارد"محصول پروژه"
ي براي احداث آزاد راه باشد، آماده گذار سرمايه، "پروژه"ع هرگاه موضو. شود مي خاص توافق اي به شبكه آب در نقطه

 توليد برق "محصول پروژه"هرگاه . شود مي نقليه توافق ي سازي ظرفيت آزاد راه براي عبور تعداد مشخصي وسيله
  اندازه گيري و تحويل،ي باشد، آماده سازي ظرفيت توليد انرژي برق به مقدار مشخص و يا مشخصات معين در نقطه

تواند جريان انتقال  مي "محصول پروژه" ي در صورت عدم تطابق كيفيت، دريافت كننده. مورد نظر خواهد بود
 . را قطع كند و يا ادعاي خسارت نمايد"محصول پروژه"

 بايد "شركت" دخالتي ندارد بلكه "محصول پروژه" در دريافت "پذير سرمايه"، ها در برخي از پروژه
ازارهاي داخلي و خارجي به ميزان توافق شده به فروش رساند و از محل درآمد فروش  را در ب"محصول پروژه"
ي را مستهلك كند و به اين ترتيب ريسك بازار براي گذار سرمايه و سود "پروژه"ي ها ، هزينه"محصول پروژه"

 . است"شركت" نيز با "محصول پروژه"فروش 
ي احداث صحيح ها  به هيچ وجه ريسك"پذير يهسرما"، واگذاري -برداري بهره -ساختي ها در پروژه

 "محصول پروژه" در صورتي كه شود ميپذيرد و تنها متعهد  مي را ن"پروژه" ي  بهينهبرداري بهره و "پروژه"
هرگاه با وجود آمادگي .  آماده شود، آن را دريافت كند و بهاي مربوط را بپردازد"شركت"طبق شرايط قرارداد از سوي 

 را به "بهاي ظرفيت" نخواهد يا نتواند آن را دريافت كند، بايد "پذير سرمايه" "پروژهمحصول "تحويل 
 . است(Take or Pay) "رينببپرداز چه ببري چه " بپردازد يعني شرايط حاكم در اين مورد ،شرايط "شركت"
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 "محصول پروژه"توليد ريزي  برنامه. 37
 در هر حالتي بايد تعيين و توافق گردد، به "پذير سرمايه"و  "شركت" بين "محصول پروژه"توليد ريزي  برنامه

 با آماده ساختن "شركت" به موجب قرارداد ريسك بازار را پذيرفته باشد، "پذير سرمايه"نحوي كه هرگاه 
 مشخص شود كه توليد "دوطرف"بايد بين . ، استحقاق دريافت بهاي محصول را پيدا كند"محصول پروژه"

 . خواهد بود" تجاريبرداري بهره ي دوره"امه اي در محصول تابع چه برن
 "پروژه"شده از ريزي  برنامه به ميزان " تجاريبرداري بهره ي دوره" موفق نشود كه در "شركت"هرگاه 

 "شركت" تمديد نخواهد شد و ضرر و زيان ناشي از عدم توانايي " تجاريبرداري بهره ي دوره"استفاده نمايد، 
 . خواهد بود"شركت"توليدي، متوجه ريزي  برنامه طبق "وژهمحصول پر"در توليد 
سرمايه " از سوي "مواد اوليه" مستلزم تأمين "محصول پروژه"براي توليد ريزي  برنامهيي كه ها در پروژه
 و همچنين به "مواد اوليه"ي مربوط به تأمين ها بايد به امكانات، مقدورات و محدوديتريزي  برنامه است، در "پذير
 را براي "محصول پروژه" توجه شود و با رعايت موارد پيشگفته، برنامه اي كه توليد "پروژه"ي فني ها وديتمحد

 . مقدور سازد، تهيه و توافق گردد"دوطرف"
 بايد در كميت و كيفيت مورد توافق و تعيين شده در قرارداد انجام "پذير سرمايه" از سوي "مواد اوليه"تأمين 
 را به نحوي خارج از شرايط كمي و كيفي قراردادي تأمين "مواد اوليه" "پذير سرمايه"اه از اين رو هرگ. گيرد

 همچنان با "بهاي ظرفيت"در اين صورت، تعهد پرداخت . تواند از دريافت آن خودداري كند مي "شركت"نمايد، 
و يا كيفي درج  با مشخصات كمي "محصول پروژه" خواهد بود و به همين نحو هرگاه كيفيت "پذير سرمايه"

 استحقاق "شركت" خواهد بود و "محصول پروژه" محق به رد "پذير سرمايه"شده در قرارداد تطبيق ننمايد، 
 .دريافت بهاي محصول را نخواهد داشت

 
 ها اسناد و گزارش. 38

 طراحي، ي  در مرحله"پروژه"، الزم است كه واگذاري -برداري بهره -ساخت هاي به اقتضاي طبيعت پروژه
، "نامه موافقت"به همين دليل در .  معيني باشد"مشخصات فني" و در آخر واگذاري، داراي برداري بهرهاحداث، 

 احداث، ي  طراحي، از شرايط فني خاصي تبعيت نمايد و در مرحلهي  در مرحله"پروژه"كنند كه  مي توافق "دوطرف"
 نيز از برداري بهره ي د و در مرحله اجرا شو"دوطرف" مورد توافق بين "مشخصات فني"تمام شرايط و 

 پيروي شود و با تأمين شرايط خاص "بهره بردار مجرب" اصولي و بهينه به عنوان يك برداري بهرهي ها دستورالعمل
به همين منظور، اسناد و مداركي در .  واگذار گردد"پذير سرمايه"، به ها  انجام يك سلسله آزمايشي فني به وسيله

 .شود مي، تهيه و تنظيم "دوطرف"يي در مورد رعايت موارد ياد شده بين ها گفته و همچنين گزارشانعكاس شرايط پيش
 و بازگوي "نامه موافقت" در زمان انعقاد "دوطرف" بايد متضمن شرايط مورد نظر ها اسناد و مدارك و گزارش

همچنين رعايت  و "پروژه" " احداثي دوره" در "مشخصات فني" براي رعايت "پروژه"شرايط احداث 
 باشد و هرگونه تغيير در موارد ياد شده بايد با "انتقال پروژه" و درآخر اثبات شرايط مربوط به برداري بهرهي ها ويژگي

 . منعكس گردد"پذير سرمايه" ثبت و نگهداري شود و به "پروژه"بيان دليل در سوابق 
 ي دوره"، واگذاري-برداري بهره-اختسي ها همان طور كه پيش تر توضيح داده شد، در برخي از پروژه

 ي دوره"شود و در پايان  مي در نظر گرفته "پروژه" مساوي با عمر مفيد "پروژه" " تجاريبرداري بهره
يي براي ها  را در وضعيت موجود بدون انجام آزمايش"پروژه" مكلف است "شركت"، " تجاريبرداري بهره
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بديهي است در اين صورت .  واگذار نمايد"پذير سرمايه"، به "پروژه"اثبات ظرفيت و يا كارآيي مشخصي براي 
كنند و پايان  مي دوره اي را پيش بيني ن"پذير سرمايه" از سوي "پروژه" از برداري بهره ي  براي ادامه"دوطرف"
د و  اسناي نمايند و مستلزم ارائه مي مقارن تلقي "پروژه" را با پايان عمر مفيد " تجاريبرداري بهره ي دوره"

 .نيستبراي اثبات ظرفيت و يا كارآيي مشخصي مدارك 
 را به "پروژه"، تمام اسناد و مدارك " تجاريبرداري بهره ي دوره" و " احداثي دوره" در "شركت"

 نياز به مراجعه به مركز "پذير سرمايه"كند كه هر زمان  مي نگهداري "ساختگاه پروژه"صورت منظم و مرتب در 
 .شده داشته باشد، بتواند با اعالم قبلي به مركز اسناد و مدارك مراجعه نمايداسناد و مدارك ياد 

 
 ها تضمين پرداخت. 39

به طور معمول در قراردادها براي اطمينان از ايفاي تعهدات قراردادي از سوي متعهد، تضميني به نام ذينفع از سوي متعهد 
، تنها شود مياجرا واگذاري  -برداري بهره -ساختبه روش ي زيربنايي كه ها در مورد پروژه. شود ميتهيه و تسليم 

ي، پرداخت بهاي گذار سرمايه و كسب سود "پروژه"ي ها  براي استهالك هزينه"شركت"منبع تحصيل درآمد 
 "پذير سرمايه"از اين رو، همان طور كه . شود مي انجام "پذير سرمايه" است كه از سوي "محصول پروژه"

 و " پيشبردي نامه ضمانت" در مقاطع مختلف براي اجراي تعهدات قراردادي خود "شركت"انتظار دارد كه 
 انتظار دارد كه "شركت" ارائه نمايد، در مقابل، " انتقالي نامه ضمانت" و " اجراي نامه ضمانت"
 تا ، براي تعهد پرداخت خود تضميني را ارائه نمايد"محصول پروژه" ي  به عنوان دريافت كننده"پذير سرمايه"

 با مراجعه به تضمين، مبالغ قابل تأديه را "شركت" شود، "قصور"هرگاه در اجراي تعهدات پرداخت خود مرتكب 
 .ان عمل كندگذار سرمايهوصول و به تعهدات مالي خود در قبال وام دهندگان و 

  1381 ي خارجي مصوب سالگذار سرمايهبه موجب قانون تشويق و حمايت از 
 Investment Promotion and Protection Act (FIPPA) Foreign پذير سرمايه"، هرگاه" 

 است، وزارت امور اقتصادي و دارايي "محصول پروژه" باشد كه به صورت انحصاري خريدار "دستگاه اجرايي"
 . را تضمين كند"محصول پروژه" براي پرداخت بهاي "دستگاه اجرايي"مكلف خواهد بود كه تعهد 

 گذاري سرمايه ي ي خارجي وجود دارد كه منوط به دريافت تصويب نامهگذار سرمايه در مورد تنها ها البته اين پوشش
ي الزم را به عمل ها تواند مساعدت  مي"پذير سرمايه" گذاري سرمايهبراي دريافت مجوز .  است"شركت"توسط 

 .اطالعات الزم اقدام كند ي  و ارائهها  بايد نسبت به درخواست تصويب نامه با تكميل فرم"شركت"آورد ولي 
 

 روش پرداخت. 40
در . شود  انجام نمي"شركت" به "پذير سرمايه"، هيچ گونه پرداختي از سوي "پروژه" " احداثي دوره" در 

 تعهد شده باشد مانندتأمين اراضي "پذير سرمايه" از سوي "پروژه"مواردي هم كه تأمين ملزوماتي از 
محصول " و ياتأسيساتي كه براي تحويل "مواد اوليه"كه براي تأمين  تي، احداث تأسيسا"پروژه" "ساختگاه"

 تمام "شركت"در ساير موارد، .  آن را خود تقبل كرده استهاي  هزينه"پذير سرمايه" مورد نياز است "پروژه
ين  و وام دريافتي از وام دهندگان پروژه تأم"شركت" را از محل آورده سهامداران "پروژه"ي احداث ها هزينه
 .كند مي
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، "پروژه" " تجاريبرداري بهره ي دوره" و شروع "پروژه"ي راه اندازي ها پس از انجام آزمايش
 "شركت" را به "محصول پروژه" بايد بهاي "محصول پروژه" ي  به عنوان دريافت كننده"پذير سرمايه"

 تنها موكول به "پذير سرمايه" در اين زمينه، همان طوري كه بيشتر اشاره گرديد، تعهد پرداخت. پرداخت نمايد
از .  نيست"پذير سرمايه" از سوي "محصول پروژه" است ولي مشروط به دريافت "محصول پروژه"دريافت 

 مكلف به پرداخت بهاي "پذير سرمايه"، "شركت" توسط "محصول پروژه"اين رو، به محض آماده سازي 
 .محصول خواهد بود

ي مختلف و به اعتبار نوع و طبيعت پروژه ها معمول و متعارف به شكل به طور "محصول پروژه" پرداخت بهاي 
 يك خدمت مورد نظر ي  آماده سازي براي ارائه"محصول پروژه"به طور مثال هرگاه . شود ميتعيين و توافق 

در مورد .  خواهد بود"محصول پروژه" خدمت ياد شده، ي  براي ارائه"پروژه" باشد، آمادگي "پذير سرمايه"
 و تحويل گاز در "پذير سرمايه" بايد تمام امكانات را براي دريافت گاز در مبدأ از "شركت" ترانزيت گاز، ي هپروژ

 براي تزانزيت "شركت" در مبدأ گاز در اختيار "پذير سرمايه" فراهم سازد، هر چند "پذير سرمايه"مقصد به 
ر مبناي ظرفيت آماده براي ترانزيت گاز است و اي، پرداخت براي دريافت خدمات ب در يك چنين پروژه. قرار ندهد

مبناي پرداخت آمادگي . شود مي ترانزيت واقعي گاز پرداخت هاي ، بر مبناي بهاي هزينه"پروژه"ي جاري ها هزينه
 است ولي مبناي پرداخت خدمات ترانزيت بر اساس (Take or Pay) "رينببپرداز چه ببري چه "ظرفيت بر اساس 

 . خواهد بود(Take and Pay) "ببر و بپرداز"
 را به ميزان مقادير تضمين "پروژه"، كارآيي و ظرفيت "پروژه"ي راه اندازي ها ، از زماني كه آزمايش"شركت"

 "بهاي توليد"نمايد، ولي در مورد  مي را پيدا "بهاي ظرفيت"كند، استحقاق دريافت  ميشده در قرارداد اثبات 
 .دمات خواهد بود خي  معلق به ارائه"شركت"استحقاق 
 به طور عمده ثابت و غيرقابل تعديل "بهاي ظرفيت"، واگذاري -برداري بهره -ساختي ها  پروژهي در عمده

 كه مربوط به تأمين قطعات يدكي يا "بهاي ظرفيت"، بخش اندكي از ها گردد و در برخي از پروژه ميپيش بيني 
ضرورت قابل تعديل بودن جزئي . شود مي است، مشمول تعديل  نيروي انساني ثابتي تعميرات مستمر و همچنين هزينه

 در طول "پروژه"ي مربوط به عوامل مورد نياز ها  به علت عدم امكان پيش بيني تغيير قيمت"بهاي ظرفيت"از 
 . استبرداري بهرهي متمادي ها  سالي دوره

شود و از  مي تحويل اندازه گيري ي ه در نقطه در ابتداي هر ماه، بر مبناي مقادير توليد و يا آمادگي توليد، ك"شركت"
. نمايد مي تنظيم و صادر "صورت حساب ماهانه"گيرد،  مي مورد تسجيل قرار "دوطرف"سوي نمايندگان 

نمايد  ميدر صورت تأييد، نسبت به پرداخت آن اقدام . كند مي با دريافت صورت حساب، آن را بررسي "پذير سرمايه"
 ايراد "شركت"نمايد و هرگاه  مي منعكس "شركت"براي اصالح موارد، مراتب را به و در صورت اختالف نظر، 

 "پذير سرمايه"كند در غير اين صورت،  ميمطروحه را وارد تشخيص دهد، نسبت به اصالح صورت حساب اقدام 
 مبالغي باشد كه  كمتر از"پذير سرمايه"هرگاه مبالغ تأييد شده از سوي . مكلف است مبالغ غير اختالفي را بپردازد

 به "شركت" به ميزان بدهي "پذير سرمايه" بايد به وام دهندگان پرداخت كند بايد حداقل پرداختي "شركت"
وام دهندگان باشد و اختالف در مورد مبلغ صورت حساب به نحو تعيين شده در روش حل اختالف قرارداد، مورد رسيدگي 

 .قرار گيرد
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 با "شركت"در انتهاي هر سال، . شود ميي ساالنه نيز صادر ها ورت حساب، ص"صورت حساب ماهانه"عالوه بر 
 مطالبات مربوط به ي  در هر سال، مبادرت به صدور صورت حساب ساالنه براي تسويهبرداري بهرهتوجه به شرايط واقعي 

 .نمايد ميآن سال 
 .شود مي صورت تفكيكي تنظيم ي ساالنه، براي ظرفيت و براي توليد بهها  و صورت حساب"صورت حساب ماهانه"

 خارجي گذار سرمايهبه طور اصولي، . مبالغ صورت حساب به طور عموم مركب از يك ارز خارجي و يك پول داخلي است
كند و با  مي "پذير سرمايه" ارزي را به وسيله سيستم بانكي وارد كشور ي ، سرمايه"پروژه"ي ها براي تأمين هزينه

هرگاه در پروژه اي كه به روش پيشگفته اجرا . نمايد  را تأمين مي"پروژه"يازهاي مالي تبديل آن به پول داخلي، ن
 تنها به پول ملي صورت گيرد، در اين صورت بايد ريسك تبديل پول داخلي به ارز وارد شده به كشور، ها ، پرداختشود مي

 . پذيرفته شود"سرمايه پذير"از سوي 
 "اعتبار اسنادي" باگشايش يك فقره "پذير سرمايه"از سوي  "محصول پروژه"مكانيزم پرداخت بهاي 
محصول "، پرداخت بهاي "اعتبار اسنادي" است كه به طور معمول، مبلغ "شركت"غيرقابل برگشت به نفع 

 مكلف به "پذير سرمايه"، "اعتبار اسنادي"پيش از پايان مبلغ . كند مي را براي مدت معيني تأمين "پروژه
تواند تنها براي  مي، هم "اعتبار اسنادي"اين .  به ميزان مبلغ مورد توافق است"بار اسنادياعت"تكميل موجودي 

 .ي ارز داخلي افتتاح گرددها تواند براي پرداخت مي گشايش شود و هم "پروژه"ي ارزي ها پرداخت
در .  گيرد به طور معمول بايد بدون كسور انجام"اعتبار اسنادي" از محل "شركت"ي صورت حساب ها پرداخت

 كسر ها كند كه مبالغي در شرايط خاص از صورت حساب مي توافق "شركت"موارد استثنايي و به صورت محدود، 
 به وام دهندگان، ايجاد خلل "شركت"ي ها در هر صورت اعمال كسور بايد به نحوي باشد كه در پرداخت بدهي. گردد
 .ننمايد

 
 "نامه موافقت" ي خاتمه. 41

يي كه در تنظيم ها  است و تمام تالش"نامه موافقت"، تحقق موضوع "نامه موافقت"تنظيم  در "دوطرف"هدف 
 است ولي با وجود "نامه موافقت"آيد، همه به منظور تصويب اسباب تحقق موضوع  مي به عمل "دوطرف"روابط 

حقق موضوع آيد كه ت مي پيش "نامه موافقت"، شرايطي در اجراي "نامه موافقت"هاي "طرف"تالش و خواست 
 به نحو و "نامه موافقت" و اقدام در تكميل موضوع "دوطرف" مستلزم قطع روابط قراردادي بين "نامه موافقت"

 .سياق ديگري است
 از جانب يكي از "قصور" قرارداد، ارتكاب "دوطرف"يكي از داليل شايع براي قطع ارتباط قراردادي بين 

نمايد كه  مي ديگر ايجاب "طرف"ه رفع مورد تخلف نيست و مصلحت ي قرارداد است كه قادر يا حاضر بها "طرف"
 .روابط قراردادي را قطع كند و تدبير ديگري براي ادامه موضوع قرارداد اتخاذ نمايد

تخلف در مشخصات، تخلف در زمان .  در اجراي قراردادها از انواع متنوع و زيادي برخوردار است"قصور"تخلف و 
تواند در  ميهر يك از اين موارد ...  و "پروژه"، تخلف در مبلغ "پروژه"ر اجراي ، تخلف د"پروژه"اجراي 

 . را بنمايد"نامه موافقت" ي  مقابل ايجاد حق خاتمه"طرف" براي "نامه موافقت"
 از گستردگي خاصي "نامه موافقت" به اقتضاي تنوع، ماهيت و موضوع "نامه موافقت"روش خاتمه دادن به 

 "طرف"شود بلكه به   مقابل حق فسخ ايجاد نمي"طرف" با وقوع تخلف براي "نامه موافقت" در. برخوردار است
 وضع به شرايط ي  متخلف تذكر دهد و رفع آثار تخلف و اعاده"طرف"شود كه وقوع تخلف را به  ميمقابل حق داده 
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 اقدام نمود، رابطه به شرايط  مورد توافق، نسبت به رفع تخلفي  متخلف در فرجه"طرف"پيش را خواستار گردد و اگر 
 متخلف به رفع "طرف"كند، ولي هرگاه  مي ادامه پيدا "نامه موافقت"گردد و اجراي  ميپيش از وقوع تخلف اعاده 

 قرارداد ي  اقدام كند و رابطه"نامه موافقت" ي  مقابل حق خواهد داشت نسبت به خاتمه"طرف"تخلف اقدام ننمايد، 
 .را خاتمه دهد

 از جانب هر يك از "قصور" عالوه بر ارتكاب تخلف يا واگذاري -برداري بهره -ساختي اه در پروژه
 ي تواند موجب خاتمه مياي كه براي مدت طوالني دوام داشته باشد، " قهريهي حادثه"، وقوع "دوطرف"
سماني را  اگر از نوع طبيعي باشد كه بيشتر حوادث طبيعي و بالياي آ" قهريهي حادثه".  شود"نامه موافقت"

 به "پروژه" وضع ي گيرد و از محل اين پوشش، غرامت الزم براي اعاده مي تحت پوشش بيمه قرار شود ميشامل 
 ترجيح "دوطرف"از اين رو در اين قبيل موارد، بيشتر . گردد مي دريافت " قهريهي حادثه"وضعيت پيش از 

گاه پوشش بيمه اي براي حوادث طبيعي تأمين نشده ولي هر. ي بيمه عمل نمايندها دهند كه طبق شرايط قرارداد مي
 . با طرفي خواهد بود كه ريسك ياد شده را پذيرفته است" قهريهي حادثه"باشد، مسئوليت در مورد وقوع 

ي بااليي ها كه به طور متعارف اين موارد با نرخ... بعضي از حوادث قهريه سياسي هستند مانند جنگ، شورش، اعتصاب و 
دهد و يا  مي را به صورت عمده اي افزايش "پروژه"ي ها يي هزينهها دن هستند كه تأمين چنين بيمه نامهقابل بيمه ش

 ريسك حوادث "پذير سرمايه"در اين قبيل موارد، . گيرند ميبه طور كلي حوادث ياد شده تحت پوشش بيمه قرار ن
به طور معمول اين ( مالحظه اي پايدار بماند پذيرد و در صورتي كه اين حوادث براي مدت قابل مي سياسي را ي قهريه

توانند نسبت به  مي "دوطرف"، هر يك از )گيرد مي مورد توافق قرار "نامه موافقت"مدت در 
 .  اقدام نمايند"نامه موافقت"ي خاتمه

قصور " يا "قصور شركت" به دليل "نامه موافقت" اگر واگذاري -برداري بهره -ساختي ها در پروژه
 در اجراي تعهدات قراردادي مرتكب "شركت"هرگاه .  خاتمه يابد، آثار آن متفاوت خواهد بود"يرپذ سرمايه

تواند نسبت  مي "پذير سرمايه" قراردادي نسبت به رفع نقص و آثار تخلف اقدام ننمايد، ي  شود و در فرجه"قصور"
ي متعلقه را به وام دهندگان پرداخت نمايد ولي  وام و سودهاي  اقدام و مبالغ باقيمانده"نامه موافقت"به خاتمه دادن به 

 تخلف "پذير سرمايه"، برداري بهره ي هرگاه برعكس در دوره. نمايد مي را پرداخت ن"شركت" سهامداران ي آورده
 با سودهاي متعلقه را "شركت" ي  سرمايهي  وام و ماندهي  را خاتمه دهد، مانده"نامه موافقت" "شركت"كند و 

 .نمايد مي دريافت "يرپذ سرمايه"از 
 سهامداران به انضمام سودهاي متعلقه ي  وام و آوردهي  سياسي ضمن اين كه باقيماندهي در مورد وقوع حوادث قهريه

 ي حادثه" پرداخت نگردد، به دليل اين كه در "شركت" به ها  ولي احتمال دارد بعضي از هزينهشود ميپرداخت 
 .شود مي نه تنها مقصر نيست بلكه متحمل ضرر و زيان متنابهي نيز "ذيرپ سرمايه" پيش آمده " سياسيي قهريه

 رفع ي  بايد تصوير اخطاريه"پذير سرمايه"، "شركت" به دليل تخلف "نامه موافقت"ي در مورد تمايل به خاتمه
 براي رفع تخلف استفاده نقص را به وام دهندگان نيز ابالغ كند تا اگر تمايل داشته باشند بتوانند از اختيارات قراردادي خود

 نيز بايد مراتب به وام دهندگان اعالم شود تا وام دهندگان "نامه موافقت" ي  اخطار خاتمهي همچنين در مرحله. نمايند
 "نامه موافقت" ي در مورد خاتمه.  تصميم الزم را اتخاذ نمايند"پروژه" اجراي ي به فراخور مصلحت خود براي ادامه

 ي  مكلف است در مرحله صدور اخطار و رفع نقص و همچنين در مرحله"شركت"، "پذير هسرماي"به دليل تخلف 
 . اعالم نمايد"پذير سرمايه" "ضامن"، مراتب را به "نامه موافقت" ي اخطار خاتمه
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 و بر حسب علت "نامه موافقت" بايد بر مبناي الگوي مالي "دوطرف"، "نامه موافقت" ي در صورت خاتمه
تواند با  مي "پذير سرمايه" اقدام كنند و "پروژه" "بهاي انتقال"، نسبت به تعيين "نامه موافقت"ي خاتمه

.  آن اقدام نمايدبرداري بهره ي  و ادامه"پروژه"، نسبت به تصرف "شركت"پرداخت مبلغ تعيين شده به 
 براي مدت "هپروژ" "بهاي انتقال" به ميزان "اعتبار اسنادي"تواند يك فقره  مي همچنين "پذير سرمايه"

اعتبار "كنند، گشايش نمايد و با گشايش  مي تعيين و توافق "نامه موافقت" در "دوطرف"مشخصي كه 
، "پروژه" "بهاي انتقال"با پرداخت .  اقدام نمايدبرداري بهره ي  براي ادامه"پروژه"، نسبت به تصرف "اسنادي

 .گردد ميتقل  من"پذير سرمايه" به "پروژه" در "شركت"تمام حقوق و منافع 
 به طور معمول بايد پيش "شركت"، واگذاري -برداري بهره -ساختهاي "نامه موافقت" در پايان انقضاي 

ي كارآيي ها  و انجام آزمايش"پذير سرمايه"، نسبت به آموزش كاركنان " تجاريبرداري بهره ي دوره"از پايان 
 در شرايطي نيستند كه بتوانند تعهدات "دوطرف"عمول ، به طور م"نامه موافقت" ي اقدام كند ولي در مورد خاتمه

در برخي از موارد به اقتضاي مورد و به ميزان مقدور نسبت به انجام تعهدات ياد شده اقدام . پيشگفته را عمل نمايند
 .شود مي
 

 "انتقال پروژه". 42
در . است"پذير رمايهس" واگذاري پروژه به "شركت" آخرين تعهد واگذاري، -برداري بهره -ساخت در روش 
كند، در  مي برداري بهره ي  را تكميل و آماده"پروژه" كه طي آن " احداثي دوره" پس از "شركت"اين روش 

 و سود "پروژه"ي ها ، از محل درآمدهاي حاصل از اين دوره، تمام هزينه" تجاريبرداري بهره ي دوره"
هرگاه . كند مي واگذار "پذير سرمايه" را به "هپروژ"نمايد و در آخر،  ميي خود را مستهلك گذار سرمايه

، به علت شود مي توافق "دوطرف" كه براي مدت مشخص بين " تجاريبرداري بهره ي دوره" در "شركت"
 قرار دهد و به همين دليل برداري بهره را در شرايط مطلوب براي "پروژه"، نتواند "پذير سرمايه"غير مربوط به 

 هيچ گونه مسئوليتي را در اين زمينه نخواهد "پذير سرمايه" را تحصيل نكند، "پروژه"ز ي مورد انتظار اها درآمد
 .شود مي نيز به اين دليل تمديد ن" تجاريبرداري بهره ي دوره"داشت و 

ي مختلفي به اقتضاي نوع و طبيعت پروژه بين ها  به شكل" تجاريبرداري بهره ي دوره"واگذاري پروژه در پايان 
 از سوي "پروژه" " تجاريبرداري بهره ي دوره"، ها در برخي از پروژه. گردد ميفق  توا"دوطرف"
 انتظار ندارد پس از واگذاري پروژه "پذير سرمايه" است و "پروژه" عمر مفيد طراحي ي  معادل دوره"شركت"

 "پروژه"از  تجاري برداري بهره ي ، نسبت به ادامه"شركت" از سوي " تجاريبرداري بهره ي دوره"در پايان 
 نسبت به "شركت"، " تجاريبرداري بهره ي دوره" كه در پايان شود ميبه همين دليل، موافقت . اقدام كند

مزيتي كه در اين روش ديده .  اقدام نمايد"پذير سرمايه"واگذاري آن در وضع موجود و به نحوي كه پروژه هست به 
ي ها ، هزينه"شركت" براي " تجاريبرداري هبهر ي دوره" اين است كه به دليل طوالني بودن شود مي
 "شركت"گردد و  مي كمتر "پروژه" " كلي هزينه" و شود مي در مدت زمان طوالني تري توزيع "پروژه"

، تأمين لوازم يدكي و انجام تعميرات اساسي "پذير سرمايه" به كاركنان برداري بهره آموزش ي تعهدي در مورد ارائه
با توجه به اين كه .  انتقال را نداردهاي  برگزاري آزمايشي  و در آخر هزينه"پروژه" كارآيي به منظور ارتقاي ظرفيت و

ي تعهدات ياد شده نيز توأم با ريسك بيشتري ها افتد، پيش بيني هزينه مي اتفاق " مجازي دوره"اين تعهدات در آخر 
 .خواهد بود
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 ي دوره" پيش از رسيدن به پايان "شركت"  اين است كهشود ميروش ديگري كه در واگذاري پروژه انجام 
، "پروژه" " تجاريبرداري بهره ي دوره" سال پيش از پايان 3 تا 2، به طور مثال " تجاريبرداري بهره

 باقيمانده از ي  به ميزان حداقل مجموع در آمد مورد انتظار در دوره" انتقالي نامه ضمانت"تضمين نامه اي به عنوان 
 در اين مدت بايد نسبت به "شركت". نمايد مي "پذير سرمايه" تهيه و تسليم " تجارييبردار بهره ي دوره"

ي آموزشي كاركنان ها به طور مثال تدوين و انجام برنامه. تأمين و آماده سازي شرايط ناظر به واگذاري اقدام كند
آيي ظرفيت پروژه به ميزان  فهرست لوازم يدكي، انجام تعميرات اساسي براي ارتقاي كاري ، تهيه"پذير سرمايه"

 و تعميرات و نگهداري برداري بهرهي ها ، تهيه و تسليم اسناد و مدارك و دستورالعمل"نامه موافقت"تعيين شده در 
.  اين اقدامات استي  از جمله"پذير سرمايه" مقرر به هاي  در زمان" انتقالهاي آزمايش" و انجام "پروژه"

ي ها  موفق به اثبات كارآيي ظرفيت مورد تعهد نگردد، بايد جريمه"شركت"اري، ي واگذها هرگاه در انجام آزمايش
 را در "پروژه" "پذير سرمايه" بيشتر است و "شركت" ريسك از اين رو.  را بپردازد"نامه موافقت"مقرر در 

 .گيرد مي تحويل برداري بهره ي شرايط آماده براي ادامه
 وضع "دوطرف"با توجه به اين كه . شود مي ديده "پذير سرمايه"ه روش ديگري نيز در مورد واگذاري پروژه ب

توانند دقيق برآورد كنند،   سال است نمي25 تا 20 كه بين " تجاريبرداري بهره ي دوره" را در پايان "پروژه"
 و انجام "پروژه" در مورد بازسازي و نوسازي " تجاريبرداري بهره ي دوره"نمايند كه در پايان  ميتوافق 

 به "شركت"كنند، واگذاري پروژه از  ميموزش و تأمين لوازم يدكي مذاكره نمايند و به شيوه اي كه موافقت آ
 نيز "پذير سرمايه" منطقي خواهد بود و "شركت"در اين روش، ريسك .  صورت گيرد"پذير سرمايه"

 .پردازد  ريسك تعهدات غيرشفاف را نميهاي هزينه
 و در هر " تجاريبرداري بهره ي دوره"، در پايان "پذير سرمايه" پروژه به ي مختلف واگذاريها فارغ از روش

 حقي "پروژه" را بدون دريافت مبلغي و بدون اين كه طرف ثالثي در "پروژه" متعهد است كه "شركت"شرايطي 
 . واگذار كند"پذير سرمايه"داشته باشد، به 

 
 ماليات. 43

 حاكم نسبت به پرداخت ماليات و حقوق دولتي "ن و مقرراتنيواق" به طور كلي متعهد است كه طبق "شركت"
يي ها ي اقتصادي از معافيتها  داخلي كه در فعاليتگذاران سرمايهي خارجي، مشابه گذار سرمايهدر حالت . اقدام نمايد

ي ها خفيف و يا تها  معافيتي دامنه. كند ميي مقرر در قانون استفاده ها  نيز از معافيت"شركت"برخوردار هستند، 
 متفاوت است و در هر مورد به "پروژه" "ساختگاه" و "پروژه"مربوط به ماليات و حقوق دولتي به اعتبار نوع 

 .شود مياقتضاي موارد مربوط تعيين 
تاريخ "ي حاكم در ها  و با نرخها  و تخفيفها  در مورد ماليات و ساير حقوق دولتي با رعايت معافيت"شركت"تعهد 
 با اعمال محاسبات مربوط به ماليات و حقوق دولتي، نسبت به تعيين "شركت" است كه "نامه موافقت" "نفوذ
 كه در اقتصاد پروژه "ن و مقرراتانيتغيير در قو"بديهي است هرگونه . كند مي توافق "محصول پروژه"بهاي 

تغيير در "كي از مصاديق  را كاهش يا افزايش دهد، بايد به عنوان ي"شركت" هاي  هزينهي مؤثر باشد و در نتيجه
 . عمل شود" و مقرراتوانينق
 

 بيمه. 44
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 و آورده گذاران سرمايه، يكي از مسايل مهم كه وام دهندگان بيش از واگذاري -برداري بهره -ساختي ها در پروژه
وام دهندگان به طور .  است"نامه موافقت" "دوطرف"كنند، توزيع ريسك بين  مي به آن توجه "شركت"گذاران 

 ناموفق باشد، مبالغ وام "پروژه"كنند و به همين دليل در هر شرايطي كه  مياصولي در هيچ نوع ريسكي شركت ن
 بايد به وام دهندگان بازپرداخت " تأمين ماليي نامه موافقت"ي پيش بيني شده در ها استفاده شده با سود و هزينه

 و "EPCپيمانكار "ي خود را به ها ام ريسك بايد تم"شركت"همچنين وام دهندگان اصرار دارند كه . شود
 را به طور كامل اي ي بيمهها  نيز بايد تمام پوشش"شركت" منتقل نمايد و " و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار "

 تحت پوشش بيمه، با دريافت غرامت از بيمه، شرايط پروژه به نحو ي تحصيل كند به طوري كه در صورت وقوع حادثه
 .سابق اعاده شود

 برداري بهرهپيمانكار " و "EPCپيمانكار " با "شركت"گيرند،  ميدر مورد حوادثي كه تحت پوشش بيمه قرار 
نمايد ولي در اين مورد بعضي از حوادث قابل بيمه كردن نيستند و در مورد  مي به طور مشترك اقدام "و نگهداري

 ها ي پروژهها نرخ ياد شده، موجب افزايش هزينهبعضي از حوادث نرخ بيمه بسيار گران است و تحصيل بيمه نامه با 
 بايد در مورد دريافت بيمه نامه با نرخ باال يا قبول ريسك اتخاذ تصميم "پذير سرمايه"در اين قبيل موارد، . شود مي

 .نمايد
كه توانند تحت پوش بيمه قرار گيرند ولي در اين قبيل موارد با توجه به اين  ميبرخي از حوادث قهريه سياسي 

ي سياسي قرار دارد، مسئوليت ناظر به چنين ها  در شرايط بهتري براي مديريت و كنترل ريسك"پذير سرمايه"
 .شود مي "پذير سرمايه"حوادث، متوجه 

، تمام اقدامات براي اعالم وقوع حادثه و كارشناسي براي شود مي براي حوادث تحصيل اي در مواردي كه پوشش بيمه
 نخواهد "پذير سرمايه"ن با ذينفع بيمه نامه است و هيچ گونه مسئوليتي در اين موارد متوجه تعيين غرامت و وصول آ

 مسئول جبران كسري "شركت" به وضع پيش از حادثه، "پروژه" ي بود و در صورت عدم كفايت غرامت براي اعاده
 .غرامت خواهد بود

 
  " و مقرراتتغيير در قوانين". 45

 حاكم، تغيير "ن و مقرراتتغيير در قواني"گردد، به اعتبار  ميهاي طوالني مدت تنظيم روابطي كه به موجب قرارداد
 30 تا 25 ي بي شك در يك دوره. تواند تغيير كند مي "نامه موافقت" "دوطرف" ي  و تغيير اراده"پروژه"شرايط 
تواند در  مياين تغيير نمايد و  مي تغيير "نامه موافقت" "دوطرف" حاكم بر روابط " و مقرراتوانينق"ساله، 

تواند  مي اقدام در اين قبيل موارد ي توافق در نحوه. ي مختلف اثر گذار باشدها  در زمينه"دوطرف"روابط قراردادي 
 را از تعليق و توقف خارج سازد و در زمان مواجهه با چنين شرايطي، به نحو توافق شده با موضوع "پروژه"اجراي 

 .برخورد شود
اين موارد . تواند تحقق پيدا كند ميي مختلفي ها  و شيوهها حاكم بر قرارداد در شكل  " و مقرراتينوانتغيير در ق"
در مورد تغيير در مقررات كه شامل تصويب نامه، آيين نامه، . تواند وضع قانون جديد يا تغيير در قانون فعلي باشد مي

هم مشابه با تغيير قوانين بايد آثار ناشي از تغيير در  الزم االجراست "دوطرف"يي كه براي ها دستورالعمل و بخشنامه
به طور مثال اگر در قوانين و مقررات كار محدوديتي در .  اصالح شود"نامه موافقت" در "دوطرف"مقررات بين 

 را طوالني تر خواهد " احداثي دوره" مؤثر خواهد بود و "پروژه"ميزان كاركرد كارگران وضع گردد، در اجراي 
 بين "پروژه" مستمر از برداري بهره بايد تمهيدات جديدي براي " تجاريبرداري بهره ي دوره"در كرد يا 
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 اجراي تعهدات را براي ي احتمال دارد در قوانين و مقررات تغييراتي داده شود كه هزينه.  توافق گردد"دوطرف"
د پيش بيني گردد كه در صورت  ساز و كاري باي"نامه موافقت" كاهش يا افزايش دهد از اين رو، در "شركت"

 . به اقتضاي قوانين و مقررات جديد اصالح شود"دوطرف"اعمال تغييرات در قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد، روابط 
 سلب "شركت" را از "پروژه" كه به طور نسبي يا مطلق، امكان اجراي " و مقرراتوانينتغيير در ق"در مورد 

با توجه به اين .  استفاده نمود"نامه موافقت"ي پيش بيني شده در قانون يا ها از پوششكند بايد به اقتضاي مورد  مي
 گذار سرمايه مورد حمايت قرار گرفته است، براي جبران خسارت "پروژه" خارجي براي اجراي گذار سرمايهكه حقوق 

 .خارجي بايد غرامت پرداخت شود
 گذار سرمايه اموال ي براي مواردي شامل ملي كردن يا مصادرهي خارجي، گذار سرمايهدر قانون تشويق و حمايت از 

خارجي، شرايطي براي تقويم و پرداخت غرامت پيش بيني گرديده است كه طبق مقررات ياد شده در اين موارد اقدام 
 .شود مي
 

 حوادث قهريه. 46
 قابل ها  وقوع آن"مهنا موافقت" "دوطرف"دهد كه براي  مي حوادثي رخ "نامه موافقت" " مجازي دوره"در 

سلب "نامه موافقت" "دوطرف" يا "طرف"پيش بيني نيست و امكان اجراي تعهدات قراردادي را از يك 
 از احتمال وقوع بيشتري شود مي به مدت طوالني اجرا "دوطرف"اين نوع حوادث در قراردادهايي كه بين . نمايد مي

، وقوع حوادث قهريه و نداشتن مسئوليت در عدم "دوطرف"ادها برخوردار است ازاين رو به طور عموم در تمام قرارد
 .كنند مياجراي تعهدات قراردادي به دليل حوادث قهريه را پيش بيني 

همان طور كه پيش تر گفته شد، حوادث قهريه شامل حوادث طبيعي است كه ناشي از طبيعت بوده مانند زلزله، سيل و 
 ي حادثه"انند جنگ، شورش و اعتصاب كه به اقتضاي همين تفاوت در نوع  سياسي است مي طوفان و يا حوادث قهريه

 .گردد مي، برخوردهاي مختلفي با موارد ياد شده "قهريه
پذيرد  مي مسئوليت ناشي از اين قبيل حوادث را "شركت"در مورد حوادث قهريه اي كه طبيعي هستند به طور معمول 

، نسبت به " و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار " و "EPCنكار پيما"ي ياد شده به ها و با انتقال مسئوليت
 بيمه، ي  تحت پوشش، با دريافت غرامت از مؤسسهي نمايد و با وقوع هر حادثه ميي بيمه اي اقدام ها تحصيل پوشش

 مسئوليت اين "پذير سرمايه" سياسي رخ دهد، ي ولي هرگاه حوادث قهريه. كند مينسبت به جبران خسارت اقدام 
 .نمايد ميپذيرد و در صورت وقوع، خسارت ناشي از آن را جبران  مي را ها يل ريسكقب

، مانند وقوع زلزله شود ميماند و سپس رفع  مي براي مدت كوتاهي پايدار " قهريهي حادثه"در برخي از موارد، شرايط 
 هرگاه موجب ورود خسارت نگردد كه در صورت وقوع و ايجاد خسارت، بايد به اقتضاي خسارت وارد شده، اقدام شود ولي

 به نحو مؤثري اثرگذار نخواهد بود از اين "دوطرف" زماني كوتاه، شرايط عادي شود، در روابط قراردادي ي و با فاصله
دهد بايد در زمان  ميقدرت انجام تعهدات قراردادي خود را از دست  " قهريهي حادثه"رو، طرفي كه به دليل وقوع 

 مقابل اعالم كند و براي كنترل و كاهش آثار حادثه اقدام "طرف"و شرايط ناظر به حادثه را به مناسب، وقوع حادثه 
 .نمايد

ماند و مانع اجراي تعهدات  ميپس از وقوع براي مدت نسبتاً طوالني پايدار باقي  " قهريهي حادثه"در مواردي كه 
توانند  مي "دوطرف" نيست، هر يك از  قابل پيش بيني"دوطرف" و عادي شدن شرايط براي شود ميقراردادي 

 . اقدام نمايند"نامه موافقت" ي نسبت به خاتمه



 37                                                                                                             (BOT)برداري ـ واگذاري  نامه ساخت ـ بهره موافقت
 

 

اي اتفاق افتد " قهريهي حادثه"، "پروژه" " تجاريبرداري بهره ي دوره" يا " احداثي دوره"هرگاه در 
رت بيمه بودن  اتفاق افتد، در صو(Total Loss) را از بين ببرد يعني خسارت صد در صد"پروژه"و به طور كامل 

كند و حق مراجعه  مي بيمه دريافت ي  كل غرامت را از مؤسسه"شركت"، " احداثي دوره" ياد شده، در ي حادثه
 رخ " تجاريبرداري بهره ي دوره" در " قهريهي حادثه" را نخواهد داشت ولي اگراين "پذير سرمايه"به 

 "شركت"، به ها  آني شدهبيني  پيش وام و آورده و سود ي  بيمه، به ميزان باقيماندهي دهد، غرامت دريافتي از مؤسسه
 .گردد مي پرداخت "پذير سرمايه" غرامت به ي گيرد و بقيه ميتعلق 

 
 مصونيت. 47

 از خسارت "دوطرف"، مصون سازي شود ميكه در قراردادهاي مهم و طوالني مدت پيش بيني  مييكي از شرايط عمو
 ديگر را در مورد ورود "طرف"، "طرف" كه هر شود مياردادها پيش بيني در قر. ناشي از اقدامات همديگر است

، تخلف و اهمال خود و اشخاص منتسب به او در اجراي وظايفش مصون "قصور"خسارت و ايجاد مسئوليت به سبب 
 .ي آن را بپذيردها دارد و در صورت وقوع چنين مواردي، تمام مسئوليت

 و "پروژه"دهد كه به دليل ارتباط كاري در اجراي  مي اطمينان "دوطرف"ه پيش بيني چنين شرايطي در قرارداد ب
تواند موجب طرح ادعا بر عليه او در مقابل ورود  مي "دوطرف" در برخي از موارد، اهمال هر كدام از ها تداخل مسئوليت

مسئوليت به طرفي كه در ي قراردادي براي توجه ها در اين قبيل موارد، از پوشش. ضرر و زيان به اشخاص ثالث گردد
شرط پيشگفته در قراردادهايي كه به روش تأمين مالي پروژه اجرا . شود مياجراي وظايف اهمال كرده است استفاده 

 و پرداخت ديون آن اثر گذار باشد، از اهميت خاصي "پروژه"تواند در توان مالي  مي و چنين مخاطراتي شود مي
 .برخوردار است

 
 حل اختالف. 48
اين احتمال . تواند مورد اختالف قرار گيرد مي، بالقوه شود مي منعقد "دوطرف"ور كلي مفاد هر قراردادي كه بين به ط

ي خاصي برخوردار باشد و يا مدت قرارداد طوالني باشد و يا مبلغ ها  كه موضوع قرارداد از پيچيدگيشود ميوقتي بيشتر 
 .  داشته باشدي متعدديها قرارداد زياد باشد و يا قرارداد طرف

 اختالفي بروز كند بالقوه زياد "دوطرف"، احتمال اين كه بين واگذاري-برداري بهره-ساختي ها در مورد پروژه
 "نامه موافقت" "دوطرف". تواند اين احتمال را كاهش دهد مي "دوطرف"است و تنظيم دقيق روابط قراردادي 

 تأخير ايجاد "نامه موافقت"د و هرگونه علتي كه در اجراي شون مي منتفع "نامه موافقت"به طور اصولي از اجراي 
 نيست و "دوطرف" را كاهش دهد، در شرايط عادي مطلوب "پروژه" براي پيشبرد "دوطرف"كند يا نيروي 

قرارداد صحيح آن است كه روش روشني براي حل اختالف قراردادي را پيش . تواند موجب اختالف قراردادي شود مي
 .بيني كند

كنند از اين راه و با سريع  مي تالش "دوطرف" مستقيم دوستانه است كه ي  اول حل اختالف، روش مذاكرهي همرحل
 متخصص در "كارشناس"هرگاه اين روش مفيد نباشد، اعالم نظر به . ترين روش ممكن، مشكل را حل نمايند

سهيل گردد و در صورت عدم توفيق در حل  تا توافق دو جانبه بر مبناي نظر كارشناسي تشود ميموضوع اختالف واگذار 
 .شود ميموضوع اختالف، روش داوري به كار گرفته 

.  عضو استفاده نمود5 تا 3توان از داور واحد يا هيأت داوري مركب از  مي "پروژه"در داوري به اقتضاي نوع و طبيعت 
 ن ايران و يا اتاق بازرگاني بين الملليبه طور معمول در اين قبيل موارد از داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معاد
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International Chamber of Commerce (ICC) كه از مقررات نسبتاً جامعي برخوردار است استفاده
 . شود مي

ايران، بايد مجوزهاي  مي قانون اساسي جمهوري اسال139پيش از ارجاع اختالف به داوري بين المللي، بر اساس اصل 
طبق .  كشور طبق قانون ارجاع دادي ي صالحهها توان حل اختالف را به دادگاه ميير اين صورت، در غ. الزم تحصيل شود

 در هر   داوري  به  آن  يا ارجاع و دولتي مي عمو  اموال  راجع به  دعاوي صلح":ايران مي قانون اساسي جمهوري اسال139اصل 
 باشد و در   خارجي  دعوي  طرف  كه در مواردي.  برسد  مجلس طالع ا  و بايد به  است  وزيران تأ هي  تصويب  به مورد، موكول
 ."كند مي   تعيين  را قانون موارد مهم.  نيز برسد  مجلس  تصويب  بايد به  داخلي موارد مهم

 بايد به "دوطرف"ي قراردادي، ها  بايد به روشني بيان شود كه در جريان رسيدگي به اختالف"نامه موافقت"در 
 .دات قراردادي وفق شرايط قرارداد ادامه دهنداجراي تعه

 
 حفاظت و ايمني. 49

، اجراي تمام "پروژه" " تجاريبرداري بهره ي دوره" و " احداثي دوره" در "شركت"از جمله تعهدات 
 به "پروژه"اين اقدامات بايد به نحوي باشد كه اجراي .  است"پروژه"ملزومات براي تأمين حفاظت و ايمني در 

 . خسارت وارد نكند"پروژه"و اراضي مجاور يا در حريم اشخاص 
حفاظتي،  مي است و برقراري امنيت عمو"پروژه"اقدامات مربوط به تأمين حفاظت و ايمني محدود به داخل قلمرو 

. نمايد ميي قانوني براي تأمين اين موارد استفاده ها  از حمايت"شركت" خواهد بود و "شركت"خارج از مسئوليت 
، اقداماتي را به عمل نياورد كه براي حفاظت و )"ساختگاه" ("پروژه" در داخل قلمرو "شركت"رو، هرگاه ازاين 

 . خواهد بود"شركت" الزم است، مسئوليت موارد ياد شده با "پروژه"ايمني قلمرو 
ي ها ي كنترل تأسيساتي داشته باشد، بايد تمام اقدامات ايمني و حفاظتي را برا"پروژه" در "پذير سرمايه"اگر 

 . نخواهد بود"شركت"داخلي به عمل آورد و در اين موارد، مسئوليتي متوجه 
 

  و زبان حاكم"ن و مقرراتانيوق". 50
 "نامه موافقت" واحد حاكم بر " و مقرراتوانينق" قرارداد در تعيين "دوطرف"تنظيم هر قرارداد مستلزم توافق 

 حاكم بر روابط " و مقرراتوانينق"، به طور منطقي شود مياجرا يي كه در قلمرو خاصي ها در مورد پروژه. است
 حاكم بر " و مقرراتوانينق".  خواهد بود"پروژه" حاكم بر قلمرو فعاليت " و مقرراتوانينق"، "دوطرف"

گي به مقررات مربوط به آيين رسيد. تواند در مورد مرجع حل اختالفات قراردادي از طريق داوري، اثرگذار باشد ميقرارداد 
 .تواند تابع مقررات مربوط به آيين رسيدگي در قانون حاكم باشد يا نباشد ميي قراردادي در مرجع داوري ها اختالف

 از معناي "دوطرف" حاكم، بدون انتخاب زبان واحد و اصطالحاتي كه نزد هر " و مقرراتوانينق"عالوه بر 
، اولويت يك شود ميدرقراردادهايي كه به دو زبان منعقد . تواحدي برخوردار باشند، تنظيم روابط قراردادي ميسر نيس

زبان درموارد تعارض و تناقض بين متون ضروري است وزباني كه از اولويت برخوردار است، همان زبان واحدي است كه 
 . به كارگرفته شده است و زبان دوم زبان اطالعي خواهد بود"نامه موافقت"براي تنظيم 

 
 
 

 موارد متفرقه. 51
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ي مشخصي قرار ها ، به طور متعارف، موارد پراكنده اي وجود دارند كه تحت عنوان"نامه موافقت"در تنظيم مواد 
 با عنوان متفرقه آورده اي اين موارد در ماده. گيرند ولي از اعتبار خاصي برخوردار هستند و نياز به درج آنها خواهد بود مين

 .كنند مي را در آن بيان "نامه موافقت"يا شرايط  كه مواد پراكنده مربوط به موضوع شود مي
 اين موضوع نياز به درج نكات متعددي ها كند و در برخي از پروژه مي پيروي "پروژه"موارد متفرقه از نوع و طبيعت 

از مهم ترين . كنند مي متفرقه جمع آوري و بيان ي ، اين قبيل نكات را در زير ماده"دوطرف"دارد كه به طور معمول 
 "دوطرف" و عدم افشاي اطالعات آن از سوي "نامه موافقت"موضوعات اين بند، محرمانه بودن مفاد 

 وانينق" ي  است مگر به واسطه"دوطرف" و كاركنان، مشاوران، پيمانكاران و ديگر افراد مرتبط با "نامه موافقت"
 . "نامه موافقت" "دوطرف" يا توافق "و مقررات

 
 اه  و ارتباطها نشاني. 52

 براي "دوطرف"، شود مي تصريح ها  به آن"نامه موافقت" ي  قرارداد كه در مقدمه"دوطرف"عالوه بر درج هويت 
، اعالم "نامه موافقت" ي ي قانوني درج شده در مقدمهها ي متفاوتي از اقامتگاهها توانند نشاني مي ها انجام مكاتبه

 براي انجام مكاتبات بين "نامه موافقت" ي  شده در مقدمهاز اين رو، لزومي نخواهد داشت كه نشاني درج. نمايند
 . استفاده شود"دوطرف"
 "پروژه" و به صورت پيوسته، نشاني مشخصي براي مكاتبات "نامه موافقت"الزام دارند كه در مدت  "دوطرف"

 ي يير نشاني را با فاصله را تغيير دهند، بايد اين تغ"نامه موافقت"داشته باشند و هرگاه بخواهند نشاني تعيين شده در 
 . مقابل اعالم نمايند"طرف"كنند، به صورت كتبي به  مي تعيين و توافق "دوطرف"زماني كه 

 ايجاب نمايد "پروژه"هرگاه طبيعت و نوع .  نيز بايد تعيين و تأييد شود"دوطرف"ي مكاتباتي مورد توافق ها روش
، بايد روش مورد نظر به روشني بيان شود، و يا امكان استفاده  از روش واحد مكاتبات كتبي استفاده كنند"دوطرف"كه 

 .از روش ديگري نيز بايد تصريح گردد
، به نشاني و به روش توافق شده، ابالغ شده يا "دوطرف"گردد كه مكاتبات بين  مي، تصريح "نامه موافقت"در 

 . به نحو ديگري توافق كنند"دوطرف"گردد مگر اين كه  ميدريافت شده تلقي 
 

 "نامه موافقت"راهنماي تنظيم . 53
 :ودبه موارد زير توجه شالزم است  ،واگذاري-برداري بهره-ساختي "نامه موافقت" مفاد تنظيمدر 
 

 "نامه موافقت"، متن نهايي "نامه موافقت" "دوطرف" هر پروژه و شرايط خاص حقوقي هاي بديهي است ويژگي
تواند به عنوان يك دستورالعمل همسان براي تنظيم روابط  مي شدهتدوين  ي"نامه موافقت"زند اما  ميرا رقم 

 مورد توجه مديران و مجريان بخش دولتي و خصوصي قرار واگذاري-برداري بهره-ساختي ها قراردادي پروژه
 .تواند كاهش يابد مي "نامه موافقت" تفصيل مفاد ، آنو ساده بودن محيط حقوقي پروژه ي ه بسته به انداز وگيرد

 
 مفادي از، گردد ميمنعقد  مي در بخش عمواغلب واگذاري-برداري بهره-ساخته علت اين كه قراردادهاي ب

  اما مفاهيم و مباني مفاداست) دولتي( از بخش عمومي "پذير سرمايه" بر شرايطناظر  "نامه موافقت"
 "نامه موافقت"كاربرد در كارفرمايان بخش خصوصي نيست و  مي بخش عموهاي پروژهمحدود به  "نامه موافقت"
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اصالحاتي به ي بخش عمومي است ها  كه ناظر بر قوانين و مقررات و سياست گذاريآنبر حسب مورد بايد در مفادي از 
 .عمل آورند

 
 به صورت مناقصه يا واگذاري -برداري بهره - ساختهاي تواند براي واگذاري پروژه مي "نامه موافقت"مفاد 

 . گيردمذاكره مورد استفاده قرار
 
و يك ) گذار سرمايه ("شركت" بين يك روابط قراردادي واگذاري -برداري بهره - ساختي"نامه موافقت"
مشخص ) " مجازي دوره"( معين و در مدتي مشخص ي هرا در يك پروژ "پذير سرمايه" "دستگاه اجرايي"
 .كند مي
 
اراي تعهدات متعددي از جمله دواگذاري،  -برداري بهره -ساخت ي"نامه موافقت" در "پذير سرمايه"

 اين تعهداتاما .  پروژه استي ه زمين، سوخت و مواد اوليي ه، تأمين كنند"محصول پروژه" يخريدار
 داراي و نمايندگي شوند "نامه موافقت"  ثالث ديگري درهاي ممكن است از سوي طرف "پذير سرمايه"

، فرض بر اين است كه خريدار "نامه موافقت" در الثمبه طور . باشند "شركت"  بااي  جداگانههاي نامه موافقت
از   اي جداگانهنامه موافقتتواند طي  مي "پذير سرمايه"  اين تعهداست ولي "پذير سرمايه" "محصول پروژه"

 .تقبل گردد طرف ثالثي سوي
 

ع  در يك موضو"شركت" و "پذير سرمايه"  مربوط به توافق"نامه موافقت"ي نقطه چين در متن ها محل
 .مشخص است كه امكان دارد در هر پروژه تعريف و يا مقادير متفاوتي داشته باشند

 
به  " مجازي دوره" در پايان "شركت"پروژه توسط واگذاري  -برداري بهره -ساخت روش در
 "پذير سرمايه"اما . دهد مي از پروژه را ادامه برداري بهره "پذير سرمايه"شود و  مي منتقل "پذير سرمايه"
را در پايان  پروژه برداري بهرهبراي واگذاري ادامه  "شركت" يا مذاكره با ،تواند هرگونه رويكردي از جمله مناقصه مي
در . واگذار شود "پذير سرمايه" پروژه به به طور حتم در پيش گيرد و نيازي نيست كه " مجازي دوره"
 با موافقت " مجازي دوره" در پايان "شركت" پروژه توسط برداري بهره ي ه، امكان ادام"نامه موافقت"
 .شده استبيني  پيش "پذير سرمايه"
 

، "نامه موافقت" در "پذير سرمايه"به  "شركت" يا "شركت"به  "پذير سرمايه" و تعهدات ها تضمين
  . و يا بهبود يابدشويقي و حمايتي جديد دولت تغيير تدابير تتصويبكشور و جديد وضعيت حقوقي  تواند بر اساس مي
اين .  اشاره شده است(FIPPA)ي خارجي گذار سرمايه در مواردي به قانون جلب و حمايت از ،"نامه موافقت"در 

در اين . است خارج از كشور ها خارجي است و منشأ سرمايه) گذار سرمايه ("شركت"ي است كه يها ، خاص پروژهموارد
، مرجع داوري در حل اختالفات و "نامه موافقت"ن  زبا و قانون حاكم،"شركت" قوانين حاكم برحالت، نوع پول، 

 داخلي گذاري سرمايه براي حالتي كه ،از اين رو.  خارجي خواهد بودگذاري سرمايه متاثر از "دوطرف"ي ها نوع تضمين
 . ضروري نخواهد بود"پذير سرمايه"است، تسليم تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي از طرف 
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 طرف مذاكره با ،معمول يك يا چند شركتبه طور  واگذاري، -برداري رهبه -ساختي ها پروژهدر 
. نمايند مي) "شركت"( و پس از اطمينان از گرفتن پروژه، اقدام به ثبت شركت پروژه هستند "پذير سرمايه"
 .بايد درج شود "دوطرف"و محل امضاي  "نامه موافقت"در صدر  ها اين شركت مياسا
 

 تعداد هرگاه . دهند ميرا تشكيل ) "شركت"(شده است كه شركت پروژه بيني  پيشت  دو شرك"نامه موافقت"در 
 اصالحات ، اشاره شده استها  كه به اين شركت"نامه موافقت"ي مختلف ها  متفاوت باشد، بايد در بخشها اين شركت

 .الزم صورت گيرد
 

 توافق "دوطرف" از سوياتي كه بايد  موضوع،ها در پيوست. استي آن يكپارچه ها  و پيوست"نامه موافقت"متن 
 . درج گرديده است،شوند





 

 

 
 
 
 
 ي نامه موافقت

 واگذاري -برداري بهره -ساخت
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  بسمه تعاليبسمه تعالي
 
 نامه موافقت

 
مطابق با هجري شمسي  ............ "سال".............  "ماه" .............. "روز"در .............. ي "نامه موافقت"اين 

 : بينميالدي ............ "سال".............  "ماه" ........... "روز"
 

 هبشود،   خوانده مي"پذير سرمايه"كه از اين پس ................................................ .........................................................
 ، از يك سو و  ...............................نمايندگي

 
 و شركت .............. و به نمايندگي........... و داراي دفتر مركزي در ............. ، ثبت شده در ............................ شركت

كه به طور قانوني .................. و به نمايندگي ........... و داراي دفتر مركزي در ............. ، ثبت شده در ............................
د، از شون  ناميده مي"شركت"، "نامه موافقت" را دارند و از اين پس در اين "نامه موافقت"اختيار امضاي اين 

 .گردد سوي ديگر، با شرايط زير منعقد مي
 

 ها پيشگفته
 :نظر به اين كه

 
 -ساخت خود را به روش هاي ان به منظور تدارك پروژهگذار سرمايه قصد جذب "پذير سرمايه") الف

ايران و با توجه به  مي جمهوري اسال اقتصاديي ه توسعهاي هطبق برنام، (BOT) واگذاري –برداري بهره
، بر حسب ("FIPPA") گذاري خارجي قانون تشويق و حمايت از سرمايه  ازجملهديگر قوانين و مقررات مربوط ميتما

 ؛مورد دارد
 
در استان .............................. در شهر ............................................. ي "پروژه" قصد تدارك "پذير سرمايه")  ب

 ؛ايران دارد ميجمهوري اسالطبق قوانين و مقررات  واگذاري -برداري بهره -ساخترا به روش .......... ....................
 
ي "نامه موافقت"ي الزم از مقامات ذيصالح به منظور امضاي ها نامه موافقت  و تمام اختيارها"پذير سرمايه")  ج

  ؛حاضر را دريافت كرده است
 
در شهر .............................. ي "پروژه" برداري بهرهري در احداث و گذا  عالقمند به سرمايه"شركت")  د

  است؛ واگذاري -برداري بهره -ساختبه روش .............................. در استان .............................. 
 
 به "نامه تموافق" در ايندرج شده شرايط  طبق  را"محصول پروژه" در نظر دارد "شركت")  ه

  و؛را بخرد "محصول پروژه"  در نظر دارد كه"پذير سرمايه"بفروشد و  "پذير سرمايه"
 



                    موافقتنامه                                                                                                                                                        2
 

 

 . مشخص سازند"پروژه"رابطه با اين  حقوق و تعهدات خود را در خواهند مي "شركت"  و"پذير سرمايه")  و
اين  در درج شده شرايطمراتب پيشگفته و مفاد و با توجه به  "شركت" و "پذير سرمايه"بدين وسيله 

 :ندكن به شرح زير توافق مي ،"نامه موافقت"
 

  و تفسيرهاها تعريف. 1ماده 
 
 ها تعريف.  1-1

اند،  زير كه در داخل گيومه قرار گرفته و پر رنگ نوشته شده يها  و كلمهها  اصطالح،ها ، عبارت"نامه موافقت"ن ـدر اي
  :هستند داراي معاني زير

 
 "ي انتقالها آزمايش"

 .است) ها  پروژه و روش انجام آنهاي آزمايش (6، و پيوست )3-ب( 3-28 بند در درج شدهبه شرح 
 
 "اسناد فني"
 و نصبهاي    دستورالعمل،تفصيليبندي  زمانها، جدول   طالعات فني مربوط به طراحي و نقشه، مدارك و اادـاسن
 و ها دستورالعمل، "چون ساخت"هاي   اجرايي، نقشهي ها هسجل ، صورتها شآزماي ، گزارشها  آزمايشي هرنامـاندازي، ب اهر

مشخصات " طبقر ب......... گيري و  هاي اندازه  ، سيستم"ساختگاه" و نگهداري، جانمايي كلي برداري بهرهسوابق 
 .شود را شامل مي "پروژه" "فني

 
 "نامه موافقتاسناد "

 .است "نامه موافقت"اين  ،)نامه موافقتاسناد  (6به شرح درج شده در ماده 
 
 "اصالح"
 جبران، اصالح و رفع شود و از "قصور" مقصر صورت گيرد تا "طرف"اقداماتي كه بر حسب مورد بايد از سوي  ميتما

 مورد قبول هاي  در مواردي كه قابل رفع و جبران باشد، كاسته شود و يا تمهيدات الزم و تضمين"قصور"پيامدهاي 
 . در مواردي كه قابل رفع و جبران نباشد فراهم آيد"قصور"ري از تكرار يا تداوم  بي تقصير، براي جلوگي"طرف"
 
 "نامه موافقت ي ه تصميم به خاتمي هاطالعي"

 .، است)الف( 3-27 بندبه شرح درج شده در 
 
 " جايگزينيي هاطالعي"

 . است،2-14به شرح درج شده در بند 
 
 "نامه موافقت ي ه خاتمي هاطالعي"

 .است ،)ج( 3-27 بندده در به شرح درج ش
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 "اعتبار اسنادي"
، و )ب (9-26و ) الف (9-26بند  به شرح درج شده در يك روش پرداخت و بر حسب مورد، اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي

 .، است)فرم اعتبار اسنادي (17پيوست 
 
 "افزايش هزينه"

از شود و   متحمل مي"ركتـش"ه ـ، ك"ت و مقرراننياوتغيير در ق"ناشي از  "پروژه" اضافيي ههرگونه هزين
  يا"شركت"  سهامداراناز سوي تأمين مبالغ اضافي شود و جز با  ديگري پوشش داده نميي ا به وسيلهي هسوي بيم

 "شركت" " كل  ي هزينه" افزايش  موجب به طور مستقيم وقابل جبران نيست، "ماليگان كنند تأمين"
 .گردد يم
 
 "انتقال پروژه"

 .است) انتقال پروژه (28و ماده  ،10-27 بندج شده در به شرح در
 
 "بهاي انتقال"

 . محاسبه و پرداخت شود،1-28بند و مندرجات ، )بهاي انتقال پروژه (12 پيوسته قرار است بر طبق مفاد ـكمبلغي 
 "بهاي توليد"

 .است ،)ها پرداخت (10پيوست به شرح درج شده در 
 
 "بهاي ظرفيت"

 .است ،)ها پرداخت (10پيوست  به شرح درج شده در
 
 "بردار مجرب بهره"

جريان در  و اين خصوص و در دهدموقع انجام ه برا تعهدات قراردادي خويش كند تا  ميتالش  كه صادقانه برداري بهره
 بين بردار  بهرهيك از برخوردار است كهنگري فمهارت، دقت، دورانديشي، و ژراز سطحي از تعهدات خود انجام كلي 

و با تعهدات مشابه به طور متعارف و  " و مقرراتنقواني" و مقيد به رعايت با تجربهماهر، واجد شرايط، مللي ال
 .رود ميمنطقي انتظار 

 
 "ها پرداخت"

 .است) ها پرداخت (10 به شرح درج شده در پيوست "بهاي توليد" و "بهاي ظرفيت" مربوط به هاي شامل جمع پرداخت
 
 "پروژه"

 از جمله "نامه موافقت"آميز موضوع  واگذاري براي تحقق موفقيت-برداري بهره- الزم در روش ساختتمام اقدامات
، "ساختگاه" در "مشخصات فني"پيشبرد، انجام مطالعات، طراحي، تأمين مالي، تأمين تجهيزات، احداث و نصب طبق 

 در "محصول پروژه"، تحويل ها حفظ اعتبار آنها و  نامه برداري و نگهداري، دريافت بيمه اندازي، بهره ي راهها آزمايش
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انتقال "، و "نامه موافقت" طبق مفاد و شرايط اين "پذير سرمايه" و خريد آن از سوي "پذير سرمايه"نقاط تحويل به 
 ."دوره مجاز" در پايان "پذير سرمايه" به "پروژه

 
 " و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار "

 برداري بهره ي هدور" در طول "پذير سرمايه" و با تأييد "شركت"ر حسب مورد توسط  كه بهايي  پيمانكارپيمانكار يا
 .شوند  انتخاب مي"پروژه"برداري و نگهداري  ي متفاوت براي بهرهها  در زمان"پروژه" "تجاري

 
 "EPCپيمانكار "

شوند تا مهندسي،  تخاب مي ان"پذير سرمايه" و با تأييد "شركت" توسط  بر حسب موردهايي كه پيمانكار يا پيمانكار
 را طبق مفاد "پروژه"طراحي، توليد، تأمين و تدارك تجهيزات، حمل، نصب، احداث و آزمايش، راه اندازي و تحويل 

 . بر عهده گيرند"EPC قرارداد"
 
 "تاريخ انتقال"

 . است10-27 بندبه شرح درج شده در 
 
 " تجاريبرداري بهرهتاريخ "

 "پروژه"برداري تجاري  ، آغاز بهره3-17 به صورت مشترك و طبق مفاد بند "پذير رمايهس" و "شركت"تاريخي است كه 
 .را به صورت مكتوب تأييد كنند

 
 " شدهريزي برنامهتجاري  برداري بهرهتاريخ "

و ) زمان بندي موعدهاي كليدي( 5پيوست خود به شرح درج شده در تجاري  برداري بهره به "پروژه"تاريخي است كه 
ريزي شده ممكن است بر طبق مفاد   اين تاريخ برنامه.، برسد)ها  پروژه و روش انجام آنهاي آزمايش (6 پيوست

 . اصالح شود"نامه موافقت"
 
 "تاريخ قطعيت"

 . است"نامه موافقت"، اين 2-4به شرح درج شده در بند 
 
 "ريزي شده تاريخ قطعيت برنامه"

شروط مقدم بر تحقق تاريخ  (7پيوست  به شرح درج شده در "پروژه" "شروط مقدم"تحقق يا اسقاط تاريخي است كه 
 . اصالح شود"نامه موافقت"ريزي شده ممكن است بر طبق مفاد   اين تاريخ برنامه. برسد"دوطرف"، به تأييد )قطعيت

 
 "تاريخ قطعيت تأمين مالي"

 . است"نامه موافقت"، اين 3-12 به شرح درج شده در بند
 
  "تاريخ نفوذ"
 . است"نامه موافقت"، اين 1-4 شرح درج شده در بندبه 
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 "تأمين كنندگان مالي"
 به .دهند  انجام مي"شركت" را براي "پروژه"از ـالي مجدد مورد نيـا تأمين مـدهندگاني كه تأمين مالي ي وام

 .شوند  كه وام دهنده محسوب نمي"شركت"استثناي سهامداران 
 
 "ها تعديل قيمت"

 .، است)ها پرداخت (10 پيوست 4 بند به شرح درج شده در
 

 "ن و مقرراتوانيقتغيير در "
شود و  ايران ايجاد  مي جاري جمهوري اسال"ن و مقرراتقواني" در "نامه موافقت" اين "تاريخ نفوذ"هر تغييري كه پس از 

 . تأثيرگذار باشد"نامه موافقت"آيد و در اجراي اين  مييا قوانين جديدي كه به وجود 
 
 "توقف"
 . است" شدهريزي برنامهتوقف " و"توقف اضطراري" به هر دليل اعم از "پروژه"ي  در توان توليدامل كي هوقف
 
 "توقف اضطراري"
 . باشد" شركتقصور"از  ناشيه ـ ك"تجاري برداري بهره ي دوره"  در"پروژه"ي  در توان توليدامل كي هوقف
 
 " شدهريزي برنامهتوقف "
و تعويض پيشگيرانه،  اصالحي و ها، تعميرات  آزمايش ادواري، هاي بازرسي رايب "پروژه"ي ليد در توان توامل كي هوقف

 .ريزي شده است  كه از پيش برنامه"پروژه" الزم  يا ارتقاي كيفيتاجزا و
 
 " قهريهي هحادث"

 .است "نامه موافقت"، اين ) قهريهي هحادث (32به شرح درج شده در ماده 
 
 "سي سياي ه قهريي هحادث"

 .، است)الف (5-32 بندبه شرح درج شده در 
 

 " طبيعيي ه قهريي هحادث"
 .، است)ب (5-32 بندبه شرح درج شده در  

 
 "خسارت مقطوع"

 .است، )خسارت مقطوع (11پيوست به شرح درج شده در 
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 "دستگاه اجرايي"
ي كه هاي  دستگاهتمام و ي دولتهاي كتغيردولتي، شر مي، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عموها وزارتخانهتمام 

و از اختيارات قانوني براي اقدام از طرف دولت جمهوري  مستلزم ذكر و يا تصريح نام است ها شمول قانون بر آن
 .ايران برخوردار باشد مياسال

 
 "دوطرف"
 . هستند"شركت" و "پذير سرمايه"
 
 " احداثي هدور"

، به شرح درج شده "پروژه"ي " شدهريزي برنامهتاريخ قطعيت "پس از  "ماهه" ................... ي هيك دور
 .است "نامه موافقت"، اين )الف (1-5دربند 

 
 " اصالحي هدور"

 .كند مي خود "قصور" "اصالح" مقصر اقدام به "طرف"، 3-27 است كه طبق بند اي دوره
 
 " تجاريبرداري بهره ي دوره"

 ،)ب (1-5 در بند درج شده به شرح ،"پروژه" " تجاريبرداري بهرهتاريخ "از پس"ماهه" ...................ي هدور يك
 .است "نامه موافقت"اين 

 
 " تنفسي دوره"

 ي هدور" است كه در هنگام آغاز هرگونه تعهد از جمله شروع بازپرداخت اقساط وام يا شروع اي مهلت اضافه
 .شود مي به طرف متعهد داده " تجاريبرداري بهره

 
 " گذاري هدور"

 .است، 6-28بند به شرح درج شده در 
 
 "ي مجاز دوره"

 .است "نامه موافقت"اين  ،) مجازي هدور (5به شرح درج شده در ماده 
 
 "روزه" يا "روز"

 "ساعت"شود و در  مي آغاز 00:00 "ساعت"جمهوري اسالمي ايران از  مي رس"ساعت" زماني كه طبق ي هيك دور
 .يابد مي همان روز پايان 24:00

 
 "روز كاري"

 .ايران تعطيل نيست مي هجري شمسي جمهوري اسالي ههر روزي كه در تقويم رسمي ساالن
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 "برداري  بهرههاي روش"
 .است، )برداري بهره هاي روش (3پيوست به شرح درج شده در 

 
 "اي  سنجيده و حرفههاي رويه"

به  و نگهداري برداري بهره، اجرا مهندسي، هاي فعاليتر كه د گردد مياطالق رويكردهاي روزآمدها و    شيوه،ها  به روش
 . است"پروژه" كار رفته دره تجهيزات بگان  و نگهداري سازندبرداري بهره هاي شود و منطبق بر دستورالعمل ميكار برده 

 
 "ساختگاه"

 مقدم بر تحقق تاريخ شروط (7 از پيوست 2- كه طبق مفاد بند ب"پروژه" برداري بهرهزمين مورد نياز براي احداث و 
 .شود مي تأمين "نامه موافقت"، اين )قطعيت

 
 "اعتـس"

 . استاي دقيقه) 60( شصت ي هيك دور
 
 "ساله" يا "سـال"

 . استايران مي جمهوري اسال تقويم، طبقشمسيهجري سال 
 
 "سال قراردادي"

 آغاز و در "تجاري ريبردا بهره تاريخ" تحقق همزمان با يسال قرارداد نخستين. است شمسي "سال"يك 
ان انقضاي ـزمدر  ،"يراردادـال قـس"رين ـ آخ. به پايان خواهد رسيد شمسي"سال" همان "روز"آخرين 

 .رسد مي به پايان "نامه موافقت"نـاي
 
 "پذير سرمايه"
ن نيز  قانوني آهاي  و نمايندهها كه شامل جانشين است "نامه موافقت" اين ي ه واگذار كننده و امضا كنند"طرف"
 .شود مي
 
 " محصول پروژهريـگي  اندازه  سيستم"

 22به شرح درج شده در ماده  "پروژه" "محصول دريافتي" و "محصول تحويلي" گيري اندازه هاي  شامل دستگاه
 "مشخصات فني"ها بايد طبق  مشخصات اين سيستم.  است"نامه موافقت"، اين )سيستم اندازه گيري محصول پروژه(
 . باشد"پروژه"
 
 "شخص"
 . استشخص حقوقي شخص حقيقي يا هر
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 "شركت"
و شركت .............................  درج شده است و توسط شركت "نامه موافقت"يك شركت پروژه است كه در صدر اين 

نين كشوري كه در ، تحت قوا) شركتي هسهامداران اولي (13و به نسبت سهام درج شده در پيوست ............................... 
 است و شامل "نامه موافقت" ديگر اين "طرف"شود و  مي تأسيس "تاريخ قطعيت"آن به ثبت رسيده است پيش از 

 و بر اساس " جانشينيي نامه موافقت"، طي يك "تاريخ قطعيت"پيش از . شود مي قانوني آن نيز هاي  و نمايندهها جانشين
 .گردد مي............................... و شركت ............................. ين شركت  جانش"شركت"، "نامه موافقت"شرايط اين 

 
 "شروط مقدم"

، است )شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت (7پيوست  به شرح درج شده در "پذير سرمايه" و "شركت"تعهدات 
 . برسد"دوطرف"  بايد به تأييد"پروژه" "تاريخ قطعيت" پيش ازها تحقق يا اسقاط آنكه 
 
 "صورت حساب ماهانه"
 .است 1-26 بند در درج شده شرح به
 
 "ضامن"

 . استايران  مياسال  جمهوري دولتوزارت امور اقتصادي و دارايي 
 
 " اجراي هنام ضمانت"

براي تضمين احداث  "شركت"كه  است "نامه موافقت"اين  ،)ب (3-2 به شرح درج شده در بند اي نامه ضمانت
 .دهد ميقرار  "پذير سرمايه"  در اختيار"پروژه"
 
 " انتقالي نامه ضمانت"

 براي تضمين احراز "شركت" است كه "نامه موافقت"، اين )1-ب (3-28 بند در درج شده شرح  بهاي نامه ضمانت
 .دهد مي قرار "پذير سرمايه" ، در اختيار"انتقال پروژه"شرايط 

 
 " پيشبردي هنام ضمانت"

براي تضمين پيشبرد  "شركت"است كه  "نامه موافقت"اين  ،)الف (3-2ه شرح درج شده در بند  باي نامه ضمانت
 .دهد ميقرار  "پذير سرمايه"  در اختيار"پروژه" "تاريخ قطعيت" براي تحقق "شروط مقدم"
 
 "طرف"
 . بر حسب مورد است"شركت" يا "پذير سرمايه"
 
 "ظرفيت"

 به طور منظم اندازه "نقاط اندازه گيري"وسته و مطمئن كه در  به صورت پي"محصول پروژه"ظرفيت توليد 
 . شود ميگيري 
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 " و مقرراتنينواـق"
هايي كه از سوي مراجع مسؤول و به موجب قوانين صادر شود، مگر  ها و بخشنامه نامه ها، آيين تمام قوانين و نيز مصوبه

 .اين كه در اين موافقتنامه به گونه ديگري تعيين شده باشد
 
 "EPCقرارداد "

 به منظور انجام مهندسي، طراحي، توليد، تأمين و "EPCپيمانكار " و "شركت"كه بين  قرارداد يا قراردادهايي
 .شود  منعقد مي"پروژه"تدارك تجهيزات، حمل، نصب، احداث و آزمايش، راه اندازي و تحويل 

 
 " و نگهداريبرداري بهرهقرارداد "

 "پروژه"برداري و نگهداري   به منظور بهره"برداري و نگهداري پيمانكار بهره" و "شركت" قرارداد يا قراردادهايي كه بين
 .شود منعقد مي

 "قصور"
 .، است"پذير سرمايه" يا "شركت"اعم از قصور 

 
 "قصور شركت"

 .، است1-27هر يك از رخدادهاي درج شده در بند 
 
 "پذير سرمايهقصور "

 .، است2-27هر يك از رخدادهاي درج شده در بند 
 
 "كارشناس"
 .است 2-34 بند در درج شده شرح به

 
 "كاهش هزينه"

مستقيم موجب كاهش در به طور ، كه " و مقرراتنقوانيتغيير در " ناشي از "پروژه" ي ههرگونه كاهش هزين
 . شود"شركت" " كلي ههزين"
 
 "برداري بهره هماهنگي ي هكميت"

 . را محقق سازد2-19 بند  دردرج شده  يها  هدفتاشود   مي تشكيل1-19بند  كه طبق مفاد  استاي كميته
 
 "برداري بهرهگزارش "

 .شود  ميآن بند تهيه در درج شده  يها  با توجه به هدف،3-20بند  كه طبق مفاد گزارشي است
 
 "گزارش تلفيق"

 .شود  ميآن بند تهيه در  شده درج يها  با توجه به هدف،2-26بند  كه طبق مفاد گزارشي است
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 "ماهه" يا "مـاه"
 . استايران ميشمسي، طبق تقويم جمهوري اسال  هجريماه
 
 "مجوزهاي دولتي"

دستگاه " صادره توسط هر هاي نامه موافقت و ها ، تخفيفها ، بخشودگيها ، گواهيها ها، تأييديه ، مجوزها تمام مصوبه
 واگذاري-برداري بهره-به روش ساخت "پروژه"قال  و انت و نگهداريبرداري بهره، تأمين مالي، احداثبراي  ، كه"اجرايي

 . است"پذير سرمايه" يا "شركت"مورد نياز  "نامه موافقت" طبق اين
 
 " فنيهاي محدوديت"

 .است، ) فنيهاي محدوديت (1پيوست به شرح درج شده در 
 
 "محصول پروژه"

است و به صورت تجاري براي  "اريتج برداري بهره ي دوره" در "پروژه"برداري بهره كاال يا خدماتي كه حاصل
مصاديق آن توليد كاال، انرژي الكتريكي، امكان عبور و . شود مي توليد "شركت" توسط "پذير سرمايه"فروش به 

 . آب شرب يا آب كشاورزي و يا ترانزيت كاال، آب، برق و يا گاز و مانند آن استي همرور وسائط نقليه، تهي
 
 "محصول تحويلي"

 .گردد مي توليد "شركت"كه توسط  "پروژهمحصول "مقدار 
 
 "محصول دريافتي"

 .گردد مي "پذير سرمايه" كه تحويل "محصول پروژه"مقدار 
 
 "مدل مالي"

 كه برداري بهره احداث و هاي  در دوره"پروژه" شامل ساختار تأمين مالي و گردش نقدينگي "شركت"طرح مالي 
 .، درج گرديده است)مدل مالي (15و در پيوست  است "محصول پروژه" ي  تعرفهي مبناي محاسبه

 
 "مشاور فني"

گردد تا وظايف درج شده در بند  مي انتخاب "پذير سرمايه"يك مهندس فني يا يك شركت مهندسي كه از سوي 
 . انجام دهد" مجازي هدور"را در ) ي (10-1
 
 "مشخصات فني"

 .است، )مشخصات فني (16پيوست به شرح درج شده در 
 
 "ت مواد اوليهمشخصا"

 .است، )مشخصات مواد اوليه (4پيوست به شرح درج شده در 
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 "مواد اوليه"
محصول "توليد منظور ه  ب، است كه تنها)مشخصات مواد اوليه (4 درج شده در پيوست مشخصاتكاال يا خدماتي طبق 

 .شود مي  داده تحويل" شركت"  به"ساختگاه" در "پروژه
 
 "نامه موافقت"

 ي هدور" و هرگونه تغييرات و اصالحاتي است كه در هر زماني در طول  آنهاي ر به انضمام پيوستشامل متن حاض
 . توافق شود"دوطرف" و بر حسب نياز بين "مجاز

 
 " تأمين ماليهاي نامه موافقت"

 و نيز "پروژه" " كلي ههزين"ي است كه براي تأمين مالي و يا تأمين مالي مجدد بخشي از هاي نامه موافقت
كه طبق مفاد ) "پروژه" "تأمين كنندگان مالي" و "شركت"در صورت وجود بين ( تضامين هاي نامه موافقت

 .گردد ميمنعقد  "نامه موافقت"اين )  كل و تأمين مالي پروژهي ههزين (12ماده 
 
 " جانشينيي نامه موافقت"

 كه ...............................و شركت ................ .............جانشين شركت  ،"شركت"  اي است كه بر اساس آننامه موافقت
 .گردد ، ميهستند "تاريخ قطعيت" پيش از "نامه موافقت"ديگر اين  "طرف"
 
 "مهندس مستقل"

 بين المللي است كه ي ه مهندسي واجد شرايط و شناخته شدهاي يك شركت مهندسي مستقل انتخاب شده از بين شركت
 مربوط به ي ههزين. ، را انجام دهد)2-ب (3-28بند درج شده در شود تا وظايف  ميانتصاب  "دوطرف"با توافق 

 .شود مي تعهد "دوطرف"مهندس مستقل به طور مساوي توسط 
 
 "نقاط اندازه گيري"

 در آن نقاط اندازه گيري "محصول دريافتي" و "پذير سرمايه" به "محصول تحويلي"نقاطي است كه 
 .شود مي
 
 " پروژهحويل محصول تي هنقط"

 .است "نامه موافقت"اين  ،) تحويل محصول پروژهي هنقط (21به شرح درج شده در ماده 
 
 "نهاد جايگزين"

 . است،2-14 بندبه شرح درج شده در 
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 "وضعيت اضطراري"
ت  بخواهد كه در اولين فرص"شركت"نمايد كه از   را به تشخيص خود ملزم مي"پذير سرمايه"شرايطي است كه 

 . را افزايش يا كاهش دهد يا آن را متوقف نمايد"محصول پروژه"را راه اندازي كند يا توليد  "پروژه"ممكن 
 
 "وضعيت كاهش اضطراري ظرفيت"

 . باشد" شركتقصور"از  ناشيه ـ ك"تجاري برداري بهره ي دوره"  در"پروژه"ي توليدتوان  كاهش
 
 "ي كل هزينه"

 . است"نامه موافقت"اين  ،) كل و تأمين مالي پروژهي هينهز (12به شرح درج شده در ماده 
 
 "هـهفت"
  ادامه پيداه جمع"روز" 00:24"ساعت"شود و تا   شنبه آغاز مي"روز" 00:00 "ساعت"كه از  "روزه") 7(  هفتاي ه دور
 .كند مي
 

FIPPA"" 
Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA) "مايت از قانون تشويق و ح

 اجرايي آن هاي ايران و آئين نامه ميجمهوري اسال مي مجلس شوراي اسال1381 كه مصوب سال"گذاري خارجي سرمايه
 .است

 
"LIBOR" 

  بين بانكي در لندن ي هنرخ بهر
 
 تفسيرها.  1-2

 :شوند  تفسير ميها ، اصطالحات زير با معاني شرح داده شده براي آن"نامه موافقت"در اين 
 

، "جدول"، "ماده"، "بند" به معني اشاره به "قسمت"، "پيوست"، "جدول"، "ماده"، "بند"هرگونه اشاره به ) الف
 . است، مگر اين كه به صراحت به شكل ديگري بيان شده باشد"نامه موافقت" در اين "قسمت"، "پيوست"

 
 وي كنترل شود ي ه وسيلهاي است كه وي را كنترل كند يا ب"شخص"، به معناي "شخص" به يك "وابسته")  ب

 . ديگري باشد"شخص"يا همراه وي تحت كنترل مشترك 
 

 .، خواهد بود"شخص"، به معني اختيار مستقيم بيش از پنجاه درصد حق رأي آن "شخص" هر "كنترل")  ج
 

سير و ايران تف مي بر اساس تقويم رسمي جمهوري اسال"نامه موافقت"هاي تعيين شده به موجب اين  تمام دوره)  د
 .محاسبه خواهد شد، مگر اين كه به صراحت از روش ديگري نام برده شود
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 .  تمام مصاديق و بدون محدوديت خواهد بودي  دربرگيرنده"از جمله" و "شامل"هرگونه اشاره به )  ه
 

 .استفاده از كلمات مذكر شامل مؤنث و خنثي و يا برعكس است)  و
 
 . نيز هست"مفرد" شامل "جمع" و يا "جمع" شامل "مفرد"كلمات )  ز
 
، يعني به صورت دست نوشته، تحرير شده، چاپ شده يا ثبت الكترونيكي "مكتوب" يا "كتبي" يا "به صورت كتبي")  ح

 .شود مي مي دايي هكه منجر به سابق
 
 ها فته است، توافق به كار رها  و مشابه آن"توافق نامه" و"توافق شده"، "توافق" هاي  واژهها در مواردي كه در آن)  ط

 .بايد به صورت مكتوب ثبت و ضبط شود
 
و متن اصالح شده، تجديد نظر شده و ) در هر مورد به صورت كتبي( شامل قرارداد، معاهده يا تعهدنامه نامه موافقت)  ي

 .باشد مي آنان نيز ي هيا تكميل شد
 
 "نامه موافقت"باشد كه طبق مفاد  ميز  قانوني آن نيي ه شامل هر جانشين و نمايند"طرف"اشاره به هر )  ك

 .انتخاب شده است
 
 :"نامه موافقت"در اين )  ل

 .آمريكاست ي هو قانوني اياالت متحد مي پول رس واحدبه معني، $  يا(USD)دالر 
 .ايران است ميو قانوني جمهوري اسال مي پول رس واحدبه معني، IRRو يا  Rls و  (Rials)ريال
 . اتحاديه اروپاستو قانوني مي معني واحد پول رس، به€ يا  (Eur)يورو

 
 "دوطرف"تعهدات . 2ماده 

 
 را طراحي، مهندسي، تأمين مالي، "پروژه"كند كه  مي تعهد "شركت"، "نامه موافقت"بر اساس مفاد اين .  2-1

نگهداري، تعمير و ، برداري بهره، احداث، نصب، آزمايش، تحويل و راه اندازي، "ساختگاه"تدارك و تأمين و حمل به 
 . انتقال دهد"پذير سرمايه"مديريت كند و به 

 
 به  را"محصول پروژه"كند  ميتعهد  "شركت"، "نامه موافقت" در ايندرج شده شرايط بر اساس .  2-2
 .را بخرد "محصول پروژه" كند كه مي نيز تعهد "پذير سرمايه"بفروشد و  "پذير سرمايه"

 مشروط بر آن است كه حداقل ظرفيت قابل دسترسي "پذير رمايهس" از سوي "محصول پروژه"خريد 
 ي هظرفيت قابل دسترسي ماهان% 50، از " تجاريبرداري بهرهتاريخ " از "ماه"...........  بعد از "پروژه"

ي " شدهريزي برنامهتوقف " كمتر نگردد، ضمن اين كه " تجاريبرداري بهره ي هدور" شده در ريزي برنامه
 . به روز شود"نامه موافقت" يكبار، بر اساس مفاد "ماه") 3( هر سه "ل پروژهمحصو"توليد 
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 "شركت"تعهدات .  2-3
 :خواهد بودنيز  شامل موارد زير ،"نامه موافقت"ر اين موارد درج شده دعالوه بر  "شركت" تعهدات

 

 بدون قيد و ي نامه ضمانتيك  كه "نامه موافقت" امضاي  همزمان با" پيشبردي نامه ضمانت" تسليم) الف
 قبول مورد    بانك، صادر شده از سوي يك"پذير سرمايه" به نفع هعندالمطالب و تمديدقابل شرط، برگشت ناپذير، 

به  ،)ها نامه ضمانتفرم  (14پيوست درج شده در و طبق فرم ......................... ، به مبلغ "پذير سرمايه"
خواهد  اعتبار " اجراي نامه ضمانت" تحويل  تا تاريخ"نامه موافقت" "نفوذتاريخ "  ازاست "پذير سرمايه"

 ؛داشت
 
 ه عندالمطالب وتمديدقابل  بدون قيد و شرط، برگشت ناپذير، ي نامه ضمانتيك  كه "اجرا ي نامه ضمانت" تسليم)  ب
و طبق ......................... به مبلغ  ،"پذير سرمايه"قبول مورد     بانكصادر شده از سوي يك ،"پذير سرمايه" نفع به 
   به"نامه موافقت" اين "تاريخ قطعيت"، پيش از )ها نامه ضمانتفرم  (14 پيوست  دردرج شده فرم
 ؛)باشد  اعتبار داشته "تجاري برداري بهرهتاريخ "  تا"قطعيتتاريخ "از بايد است "پذير سرمايه"
 
رك و حمل مصالح و تجهيزات، ساخت، تكميل، آزمايش و راه اندازي طراحي، مهندسي، تأمين مالي، بيمه، تأمين، تدا) ج

 سنجيده و هاي رويه"بر اساس  و "نامه موافقت"طبق شرايط اين  "ساختگاه" در "پروژه"به موقع 
  و استانداردهاي مهندسي قابل قبول بين المللي؛"اي حرفه

 " و مقرراتنقواني" بر اساس "محصول پروژه" و توليد و تحويل "پروژه"، نگهداري و تعمير برداري بهره)  د
 ؛"نامه موافقت" و بر اساس مفاد اين "اي  سنجيده و حرفههاي رويه"مربوط، 

 
 براي انجامكه  "هاي دولتي مجوز"اعتبار تمديدريافت و د ،درخواستامور الزم براي موقع ه  و بانجام صحيح)  ه

الزم  "نامه موافقت"در اين "مجاز ي هدور" تا پايان "تشرك"  انجام تعهداتمورد انتظار به منظور اقدامات
 ؛ كندبايد دريافت "نامه موافقت" طبق مفاد اين "پذير سرمايه"هايي كه  مجوز به غير از است،

 
 و "EPCقرارداد " از جمله "شركت"هاي الزم براي انجام تعهدات ، انجام مذاكرات و امضاي قراردادتهيه)  و
 بخواهد طبق مفاد "شركت"و هرگونه قرارداد ديگري كه ممكن است  "نگهداريو برداري  بهرهقرارداد "
 ؛ انجام تعهدات خويش منعقد كند به منظورو "نامه موافقت"اين
 
پس از  "ركتـش"رار است ـ قي كههاي نامه موافقتمدارك و  ،اسنادي كامل و صحيح هر يك از ها تحويل نسخه)  ز

مشخص ) شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت (7 نمايد و در پيوستمنعقد  "قطعيتاريخ ـت" تـا "تاريخ نفوذ"
 ؛"پذير سرمايه"شده است، در اسرع وقت به 
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 و "تاريخ قطعيت"ي كه بايد پس از هاي نامه موافقتمدارك و  ،اسنادي كامل و صحيح هر يك از ها تحويل نسخه)  ح
 تحويل داده "پذير سرمايه" به) يلي پس از تاريخ قطعيتاسناد و مدارك تحو( 9در موعدهاي تصريح شده در پيوست 

 شود؛
 
تأمين قطعيت  تاريخ" رسيدن به متعارف به منظورهاي ضروري و   تالشو انجام موقع ه پيگيري دقيق و ب)  ط

 ؛"نفوذتاريخ " اولين فرصت ممكن پس از  در"مالي
 
 ؛"نامه موافقت" اين و مندرجات  طبق شرايط"پذير سرمايه"به  "محصول پروژه"فروش انحصاري )  ي
 
 ي هدور"طي  در "ساختگاه"در داخل يا خارج از  حفاظت، امنيت و ايمني تأمينات الزم براي تمهيدانجام تمام )  ك

 و "اي  سنجيده و حرفههاي رويه"بر اساس  "پروژه" " تجاريبرداري بهره ي هدور" و "احداث
و جلوگيري از بروز صدمات و خسارات به اشخاص  "نامه فقتموا" اجراي اينبراي، كه " و مقرراتنقواني"

 ؛ضرورت دارند اشخاص هاي حقيقي و حقوقي و يا اموال و دارايي
 
 و مالكيت صنعتي طي مدت ها با اختيارات كامل در اداره كل ثبت شركتدر جمهوري اسالمي ايران  اي ثبت شعبه)  ل

 ؛"هنام موافقت" اين "تاريخ نفوذ" از "ماه") 3(سه 
 
 كار، مجوزهاي استخدام، مجوز همراهان، ي هانجام صحيح و به موقع امور الزم براي درخواست و دريافت رواديد، اجاز)  م

  ضروري است؛ و"پروژه" و مجوزهاي ديگري كه براي تمام افراد مورد نياز ها پروانه
 
 در تاريخ ديگري كه طبق شرايط  يا"ي مجاز دوره" پس از انقضاي "پذير سرمايه" به "انتقال پروژه")  ن

 .يابد مي خاتمه "ي مجاز دوره" در آن تاريخ ،"نامه موافقت"درج شده در اين 
 
 "پذير سرمايه"تعهدات .  2-4

 :شامل موارد زير نيز خواهد بود ،"نامه موافقت"ر اين موارد درج شده دعالوه بر  "پذير سرمايه" تعهدات
 

 3ه مادمفاد  طبق بايد الزم كه "هاي دولتي مجوز" تمديددريافت و مچنين ه و صحيحموقع و ه درخواست ب )الف
 "نامه موافقت"اين در "مجاز ي هدور" تا پايان "پذير سرمايه"توسط ، )مجوزها (8و پيوست ) مجوزهاي دولتي(

  دريافتنظوربه م را متعارف هرگونه اسناد و مدارك، اطالعات يا همكاري ز ني"شركت"كه  به شرط آن، دريافت گردد
 ؛دهد  قرار"پذير سرمايه"درنگ در اختيار  ، بي"هاي دولتي مجوز" اين تمديدو 
 
كه ) ه (3-2 به شرح درج شده در بند "مجوزهاي دولتي"تحصيل  در "شركت" بادر حد معقول همكاري )  ب
مفاد طبق ها  است درخو و پشتيباني از اين گونهدرخواست خود را به مراجع مربوط ارايه كرده است، "شركت"
 ؛"نامه موافقت"اين
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 و ساير وجوه قابل "بهاي توليد"، "بهاي ظرفيت" و پرداخت به موقع مبالغ "محصول پروژه"خريد )  ج
 ؛"نامه موافقت"، طبق مفاد اين "شركت"پرداخت ديگر به 

 
به شرح  "شركت"به ) "منضا" (ايران مياز وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسال نامه ضمانت يك تسليم)  د

 ؛"نامه موافقت"اين ) ها نامه ضمانت (25ماده درج شده در 
 
 طبق "شركت"بدون هيچ گونه هزينه به  ،"ي مجاز دوره" در طول "پروژه" "ساختگاه"تأمين و تحويل )  ه

 ؛"نامه موافقت"مفاد اين 
  ضروري است از"پروژه" براي انجام اي كه حق انحصاري آن با دولت است و"مواد اوليه"تأمين مصالح و )  و

به ، " مجازي هدور"تا پايان  " شدهريزي برنامه تجاري برداري بهره تاريخ" پيش از "ماه"قل يك حدا
ي ياد شده بين "مواد اوليه" ي تأمين مصالح وها نامه موافقت يا با انعقاد "پذير سرمايه"طور مستقيم توسط 

 ؛ و"نامه موافقت" طبق مفاد اين ها  آني هنندك ي تأمينها  و شركت يا شركت"شركت"
 

 و يا براي تأمين "محصول پروژه"  انتقالتأسيساتي كه براي تحويل و ، تعمير و نگهداريبرداري بهره، تكميلاحداث، 
 " و مقرراتنقواني" است، بر اساس "پذير سرمايه" در تعهدات "پروژه"ي مورد نياز "مواد اوليه"و تحويل 
 ."نامه موافقت"طبق مفاد اينو  "اي  سنجيده و حرفههاي رويه"مربوط و 

 
 "مجوزهاي دولتي". 3ماده 

 
 و توليد "پروژه" برداري بهره الزم را براي شروع، ساخت، تكميل و "مجوزهاي دولتي" بايد "شركت"  .3-1
 . دريافت كند"محصول پروژه"
 
  است،"پذير سرمايه"ي   بر عهدهها  دريافت آن"امهن موافقت"  كه در اين"مجوزهاي دولتي"به غير از   .3-2
 الزم از جمله درخواست براي صدور مجوز، "مجوزهاي دولتي"  موظف است اقدامات الزم در خصوص"شركت"

 .ي خود انجام دهد  و ديگر اقدامات الزم را به هزينهها  اعتبار آندپرداخت هزينه، دريافت مجوز و همچنين تمديد يا تجدي
 الزم را انجام داده و هاي  مكاتبه"مجوزهاي دولتي" مرتبط با "دستگاه اجرايي"موظف است با  "شركت"

 . مربوط ميسر سازد"مجوزهاي دولتي"  طبق ضوابط"پروژه" را به ها امكان دسترسي و بازرسي آن
 
را در  "شركت"تا حد ممكن  "شركت" طبق درخواست "پذير سرمايه"،)ب (4-2با توجه به مفاد بند   .3-3

مجوزهاي " كمك خواهد كرد ولي در هر صورت مسئوليت دريافت و برقراري اعتبار "مجوزهاي دولتي"دريافت 
 . است"شركت" ي ه به عهد"دولتي

 
 ضمن همكاري با يكديگر تمام "دوطرف"،"نامه موافقت" اين "تاريخ نفوذ" از "ماه"  يكي هبه فاصل.  3-4

، به طور مشترك فهرست كامل "دوطرف"بر اساس اطالعات و دانش تالش خود را به كار خواهند برد تا 
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 بدين وسيله "دوطرف" . دريافت شود تهيه كنند"دوطرف"  را كه بايد از سوي هر يك از"مجوزهاي دولتي"
نيست و ) مجوزها (8 به شرح درج شده در پيوست "شروط مقدم"كنند كه تكميل چنين فهرستي شامل  ميتأييد 

 است، وارد "تاريخ قطعيت تأمين مالي" كه مرتبط با "شروط مقدم" به مواردي از اي هيچ گونه لطمه
 .سازد مين

  دريافت شوند به شرح درج شده در جدول"شركت"  كه بايد توسط"مجوزهاي دولتي"فهرست 
  كه بايد توسط"مجوزهاي دولتي"فهرست .  است"نامه موافقت" اين) مجوزها (8 از پيوست 8-2
 "شركت" .آمده است "نامه موافقت" اين) مجوزها (8 از پيوست 1-8 تهيه شود در جدول "پذير سرمايه"

 اين تمديدو دريافت  براي را متعارفيا همكاري مورد نياز و  هرگونه اسناد و مدارك، اطالعات موظف است بي درنگ
 .دهد  قرار"پذير سرمايه"، در اختيار "هاي دولتي مجوز"
 

 "تاريخ قطعيت"  و"تاريخ نفوذ". 4ماده 
 
 آن را امضا كنند، نافذ است و با رعايت شرايط درج شده در "دوطرف" از زماني كه "نامه موافقت"اين .  4-1
 )."تاريخ نفوذ"( تعهدآور خواهد بود "دوطرف" مفاد آن براي ،"نامه موافقت"
 
 درج شده در "ط مقدمشرو"كه مشترك تأييد كنند به صورت  "شركت"و  "پذير سرمايه" تاريخي كه.  4-2

 حقوق ، شده استصرف نظر  ذينفع"طرف" و يا از سوي  تحقق يافته،)شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت (7پيوست 
يك از  هر. محقق شده است "تاريخ قطعيت"يافته و  قطعيت "نامه موافقت" اين "دوطرف"و تعهدات 

 به عمل " قطعيتتاريخ"ه خود براي رسيدن به  انجام تعهدات مربوط ببراي تالش خود را  بيشترين"دوطرف"
 اسقاط  ياتحققاز تاريخ  "اريكروز ") 5( پنج  هستند، در مدت موظف"شركت" و "پذير سرمايه" .خواهد آورد

 .كنند امضا ار "نامه موافقت" "تاريخ قطعيت" ي هتأييدي، "شروط مقدم"
 
 محقق نشود، هر يك از "تاريخ قطعيت"، "تاريخ نفوذ" از "ماه" )12(دوازده هرگاه پس از .  4-3
تمديد .  ديگر تمديد كند"ماه" )6(شش  ديگر، اين دوره را به مدت "طرف"تواند با اعالم مراتب به   مي"دوطرف"

 تمديد مجدد  با"دوطرف"در صورت عدم موافقت يكي از .  خواهد بود"دوطرف"مازاد بر اين مدت منوط به توافق 
 در مورد عدم قطعيت "دوطرف"يابد بدون اين كه  مي خاتمه "نامه موافقت" ،"تاريخ قطعيت"
 .، حق ادعايي از هر نوع عليه يكديگر داشته باشند"نامه موافقت"
 
 است و از سويالزم  "نامه ت موافق"قطعيت تحقق  كه براي يشرايط، هرگاه 3-4با وجود مفاد بند .  4-4
تواند   مي"پذير سرمايه"محقق نشود،  "تشرك قصور"است، به علت  اسقاط نشده  نيز"طرفدو"
 اگر " اجراي نامه ضمانت"  را ضبط كند و يا معادل مبلغ آن را از"شركت" "ي پيشبرد نامه ضمانت"

 از سويمهلت مقرر  در "تاريخ قطعيت"تحقق براي در ساير موارد كه شرايط الزم .  مطالبه نمايد،جايگزين شده باشد
بل اقم در "نامه ت موافق" ي ه مسئوليتي بابت خاتم"دوطرف"، هيچ يك از ودط نش يا اسقابد تحقق نيا"دوطرف"
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، "نامه ت موافق" ي ه پس از خاتمبي درنگ موظف است "پذير سرمايه"ديگر نخواهد داشت و  "طرف"
 . آزاد سازد،اشدب شده جايگزينكه   را درصورتي"راـ اجي نامه ضمانت" يا " پيشبردي نامه ضمانت"

 
  "ي مجاز دوره". 5ماده 

 
 منقضي " تجاريبرداري بهرهتاريخ " پس از "ماه"............ شود و  مي شروع "تاريخ قطعيت" از "نامه موافقت"اين .  5-1

 )."ي مجاز دوره"( تمديد گردد "نامه موافقت"خواهد شد مگر آن كه زودتر خاتمه يابد و يا طبق مفاد 
  : زير استهاي  شامل دوره"ي مجاز دوره"
 

 " شدهريزي برنامه قطعيت تاريخ" كه از"پروژه"احداث براي  "ماهه".............. مجزاي  ي هدوريك ) الف
 مگر آن كه طبق مفاد اين كند مي  خاتمه پيدا"تجاري برداري بهره تاريخ"شود و در   مي شروع"نامه موافقت"در
 )." احداثي هدور"( خاتمه داده شود  تمديد شود و يا پيش از موعد به پايان رسد يا"نامه موافقت"
 
شود و اين  مي شروع "تجاري برداري بهرهتاريخ "از  كه "پروژه" برداري بهره براي "ماهه"  ..............ي هيك دور)  ب

 ي هدور" ( تمديد شود و يا پيش از موعد به پايان رسد يا خاتمه داده شود"نامه موافقت"دوره ممكن است طبق مفاد 
 .)"تجاري رداريب بهره

 
، "نامه موافقت"اين ) انتقال پروژه (28 ي  را بر اساس شرايط ماده"پروژه" "شركت"، "ي مجاز دوره"در پايان .  5-2

 از سوي جز در مواردي كه توافق ديگري .كند  منتقل مي"پذير سرمايه" به اي بدون هيچ گونه ادعا و دريافت هزينه
 و ها ، مسئوليتتمام حقوق، دو بر آن تصريح ش"نامه موافقت" در اين  ديگرياص يا به شكل خصورت گيرد و "دوطرف"

 به جز موارد مربوط به د يافتنخاتمه خواه "مجاز ي هدور" در پايان "نامه موافقت" اين  در"شركت" تعهدات
 ."نامه موافقت"اين ) 1-ب (3-28 به شرح درج شده در بند " انتقالي نامه ضمانت"
 
 اي ، طي اطالعيه"تجاري برداري بهرهتاريخ " پيش از انقضاي "ماه") 30(تواند سي  مي "دوطرف"ز هر يك ا . 5-3

پس از اعالم "ماه") 6( طي مدت شش "دوطرف"اگر . ديگر اعالم نمايد"طرف" را به برداري بهره ي هتقاضاي تمديد دور
 با برداري بهره ي هه برسند، در آن صورت دور آن به توافق دوجانبهاي چنين درخواستي در مورد اصول، ضوابط و هزينه

 .تواند ادامه يابد ميشرايط جديد 
 

 "نامه موافقتاسناد ". 6ماده 
 
 : شامل اسناد زير است"نامه موافقت"اين .  6-1
 

  پيوست آن؛ و18 به همراه تعداد "نامه موافقت"متن اين ) الف
 
 ." تأمين ماليهاي نامه موافقت")  ب
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اند و يا در ترتيب درج شده در بند   مداركي كه پيشتر توافق شده اختالف يا تناقض در مدارك پيشگفته،در صورت .  6-2
 . مقدم درج شده اند، حاكم هستند6-1
 
 "نامه موافقت"طبق مفاد اين  "ي مجاز دوره"ي كه در و هرگونه سند و مدرك ديگر ها توافق و ها تمام اصالحيه.  6-3

 و در موضوع خود نسبت د گرديدن تلقي خواه"نامه موافقت" به عنوان بخشي از اين شوند، ادله  امضا و مب"دوطرف"بين 
 .، اولويت خواهند داشت1-6 بند در درج شدهتمام اسناد و مدارك به 
 
 موظف است تا پيش از "شركت" و پيوست آن وجود داشته باشد، "نامه موافقت"هايي بين مفاد  هرگاه تناقض.  6-4
در غير اين صورت، .  به توافق برسدها  در مورد رفع اين تناقض"پذير سرمايه" را مشخص كند و با ها ، آن"طعيتتاريخ ق"

 . الزم االجراست"پذير سرمايه"دستورها و نظرهاي 
 

 "اسناد فني". 7ماده 
 
مورد به تواند در هر  مي "پذير سرمايه" نگهداري شود و "پروژه" "ساختگاه" بايد در "اسناد فني".  7-1

 .  دسترسي داشته باشدها  به آن"شركت" پس از ارسال اطالعيه به "روز") 5( پنج ي هفاصل
 
 ي" شدهريزي برنامه تجاري برداري بهرهتاريخ " پيش از "ماه") 3(سه   موظف است"شركت".  7-2
 و برداري بهره فني هاي  دستورالعملي ه الكترونيكي از كتابچي هنسخ) 3( چاپي و سه ي هنسخ) 3(، سه "پروژه"

 .قرار دهد "پذير سرمايه"ي سازنده، براي اطالع در اختيار   را طبق آخرين نسخه"پروژه"نگهداري از 
 ،"پروژه" " تجاريبرداري بهرهتاريخ " پس از "ماه" )3(سه  موظف است ظرف مدت "شركت".  7-3
 و نگهداري برداري بهره نهايي راهنماي يها  و نمودارهاي كنترل و حفاظت و نسخه"چون ساخت" هاي نقشه ميتما

 . قرار دهد"پذير سرمايه"ي سازنده در اختيار   را طبق آخرين نسخه"پروژه"مربوط به 
 
 و نگهداري برداري بهرهآيد و در   به وجود مي"اسناد فني" موظف است هرگونه تغييراتي را كه در "شركت" . 7-4
 . برساند"پذير سرمايه"ثير گذار است، به اطالع ، تأ"نامه موافقت" طبق مفاد اين "پروژه"
 

 نمايندگان. 8ماده 
 
 "پذير سرمايه"نمايندگان .  8-1
 
 در طول ي خود  حقيقي يا حقوقي را با تعيين حدود اختيار به عنوان نماينده"شخص"تواند هر   مي"پذير سرمايه". 8-1-1
براي تمام مواردي كه   تاماختيار بايد داراي "پذير سرمايه"نب اين نماينده از جا.  معرفي كند"شركت" به "ي مجاز دوره"

 . برسد"شركت" قبل به اطالع "ماه"به او واگذار شده است، باشد و مراتب انتصاب او حداقل يك 
 
ي خود را تغيير دهد و اين تغيير را به صورت كتبي سي  تواند نماينده  مي"ي مجاز دوره" در طول "پذير سرمايه". 8-1-2
 . اطالع دهد"شركت" قبل به "روز") 30(
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 "شركت"نمايندگان .  8-2
 
 معرفي "پذير سرمايه" خود به ي هاي را به عنوان نمايند"شخص"، "نامه موافقت" "تاريخ قطعيت" از "شركت". 8-2-1

 در چارچوب "ركتش"اين نماينده بايد داراي اختيار تام براي تمام مواردي كه به او واگذار شده است، از جانب . كند مي
 صاحب اختيار و مسئول تمام اقداماتي خواهد بود "ي مجاز دوره" در طول "شركت"با اين وجود، .  باشد"نامه موافقت"

 .شود  انجام مي"پروژه"برداري  ه كه براي احداث و بهر
 
برداري و  بهرهاد قرارد"  و"EPCقرارداد " براي انجام كارهاي مختلفي از جمله "شركت"پيمانكاراني كه . 8-2-3

 . نخواهند بود"شركت" ي ه كارها هستند و نمايندي هكند، تنها انجام دهند  انتخاب مي"نگهداري
 

 تأييدات و الزامات. 9ماده 
 

 :دهد كه مي تضمين "پذير سرمايه"كند و به   موارد زير را تأييد مي"شركت".  9-1
 

طبق قوانين و مقررات  "پروژه"براي موضوع  است كه به صورت انحصاري شخصيتي حقوقي "شركت" )الف
ايران به رسميت شناخته شده و اجازه فعاليت  مي تأسيس و به ثبت رسيده و مطابق قوانين و مقررات جمهوري اسالمرتبط

 از تمام اختيارات حقوقي و مجوزهاي الزم براي امضا و اجراي مفاد "مجوزهاي دولتي"داشته باشد و پس از دريافت 
 . برخوردار خواهد بود"نامه فقتموا"اين 

 
 الزم را براي امضا، مبادله و اجراي اين هاي  اختيارات قانوني داخلي و درون سازماني و توانايي"شركت" ) ب
 . و امور مربوط به آن داراست"نامه موافقت"
 
 در طول "كتشر"در حكم تعهد قانوني و الزام آور  و وظايف ها از نظر مسئوليت "نامه ت موافق"اين )  ج
 .ماند و بر طبق مفاد آن قابل اجرا خواهد بود مي باقي " مجازي هدور"
 
نامه يا   طبق هيچ موافقت "شركت"تخلف  ، ناقض شرايط و يا باعث"نامه موافقت "امضا، مبادله و اجراي اين )  د

 هاي يي و يا دارا"شركت"آن باشد و از آن جهت تعهداتي براي "طرف" يك "شركت"سند ديگري كه 
 .گردد  ايجاد كند، نمي"شركت"
 
 هيچ گونه دعوي يا اختالف حقوقي و يا دادخواست در حال رسيدگي، اقامه يا تسليم شده در هيچ دادگاه، "شركت")  ه

 در انجام "شركت" هاي رود كه بر مسئوليت ميديوان داوري يا دستگاه اداري ندارد و يا احتمال اقامه يا تسليم آن ن
 . تأثير سوء بگذارد"نامه تموافق"اين 

 
 " و مقرراتنقواني" مي، تما) فنيهاي محدوديت (1شرايط درج شده در پيوست  مي ضمن رعايت تما"شركت")  و

نمايد و در صورت  مي رعايت "پروژه" و نگهداري برداري بهرهايران را نيز در  ميجاري و مرتبط در جمهوري اسال
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 در اين "نامه موافقت"اين ) ن و مقرراتقوانيتغيير در  (31مفاد ماده  مطابق "ن و مقرراتقوانيتغيير در "
 .كند ميخصوص اقدام 

 
 :دهد كه مي تضمين "شركت"كند و به   موارد زير را تأييد مي"پذير سرمايه" . 9-2
 

 را دارد و "نامه موافقت"، اختيار امضا و اجراي اين "ن و مقرراتقواني"موجب   به "پذير سرمايه") الف
 .همچنين توانايي انجام تعهدات خود را داراست

 را به صورت معتبر تحصيل كرده است و ساير "پروژه" تمام مجوزهاي الزم براي تدارك "پذير سرمايه")  ب
 .كند ميتحصيل » نامه موافقت«شده در مجوزها را در موعدهاي مشخص 

 
 در طول "پذير سرمايه"هد قانوني و الزام آور در حكم تع و وظايف ها از نظر مسئوليت "نامه موافقت" اين ) ج
 .ماند و بر طبق مفاد آن قابل اجرا خواهد بود مي باقي " مجازي هدور"
 

نامه يا   طبق هيچ موافقت"پذير سرمايه"تخلف  ، ناقض شرايط و يا باعث"نامه موافقت"امضا، مبادله و اجراي اين 
 و يا "پذير سرمايه"و از آن جهت تعهداتي برايآن باشد  "طرف" يك "پذير سرمايه"سند ديگري كه 

 .گردد  ايجاد كند، نمي"پذير سرمايه" هاي دارايي
 

 اصول طراحي و احداث. 10ماده 
 

 : و با رعايت اصول زير انجام شود"مشخصات فني" بايد طبق "پروژه"طراحي و احداث .  10-1
 

  آغاز كند و"نامه موافقت" "تاريخ قطعيت" را از "پروژه" متعهد است كه عمليات اجرايي "شركت") الف
 : را طوري طراحي، احداث و تكميل نمايد كه"پروژه"
 
 "سال") 3(سه وسايل مورد استفاده از مدل آزمايشي نباشند و طبق اسناد مرجعي كه ارائه خواهد شد، حداقل .  1

  توليد و استفاده داشته باشند؛ي هسابق
 
تأسيسات در ابنيه و مورد نظر  ي هداراي كيفيت مناسب براي استفاد اول و و دست نو تجهيزاتاز مصالح و .  2
 وتوافق و تصريح شده باشد؛ » نامه موافقت«مگر به نحو ديگري در  ،استفاده شود "پروژه"
 
 . عمل شود"اي  سنجيده و حرفههاي رويه" از هر نظر بر اساس اصول متقن مهندسي و.  3
 
 را طراحي، "پروژه" به نحوي "اي  سنجيده و حرفههاي رويه"اس  موظف است، بر اس" شركت")  ب

تاريخ " از "سال".......... ................... "پروژه" ي برداري و نگهداري كند كه حداقل عمر طراحي شده  احداث، بهره
 . باشد"برداري تجاري بهره
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مشخصات  (16 در پيوست "پروژه" "مشخصات فني" موظف است، طراحي و احداث را طبق"شركت")  ج
 فرض بر اين ،"پروژه"در طراحي .  و ضوابط، قوانين و استانداردهاي توافق شده انجام دهد"نامه موافقت"اين ) فني

 در نظر محيطي، زمين شناسي، جغرافيايي، توپوگرافي و زلزله نگاري مربوط را  زيستتمام اطالعات "شركت"است كه 
 اي از مطالعات انجام شده  نسخهموظف است، "شركت" .داده است  ت ضروري را انجامگرفته و تمام تحقيقات و مطالعا

 "پذير سرمايه" در اين مورد، .دهدل ـتحوي "پذير سرمايه" براي اطالع بـه "قطعيتاريخ ـت"پيش از را 
تاريخ "يش از  موظف است اطالعات مورد نظر را پ"پذير سرمايه".  ارائه نمايد"شركت" به  تواند اطالعاتي را مي

 . قرار دهد"شركت"در اختيار  "نفوذ
 
 "پروژه" در طراحي و احداث  ديگر را از هرگونه تغيير"طرف" پيش ترموظف است  "دوطرف"يك از  هر)  د

اين تأييد نبايد بدون دليل موجه ارائه .  نبايد انجام شود"پذير سرمايه"هيچ گونه تغييري بدون تأييد . مطلع سازد
 .ي آن تأخير شود  دليل در ارائهنگردد يا بي

 كنترل كند و ظرف مدت "نامه موافقت"  را با مفاد اين"پروژه" حق دارد كه انطباق طراحي "پذير سرمايه"
 "شركت".  در نظر گرفته شود"پروژه" اعالم نمايد تا در طراحي "شركت" نظر خود را به "روز") 30(سي 

كند و  مي ارسال "پذير سرمايه" را دوباره به منظور تأييد براي "يرپذ سرمايه"طراحي اصالح شده بر اساس نظر 
هرگونه درخواست تغيير يا .  اعالم نمايد"روز") 15( موظف است تأييد طراحي را ظرف مدت پانزده "پذير سرمايه"

در هر .  پاسخ داده شود"پذير سرمايه" از سوي "روز") 15( بايد ظرف مدت پانزده "شركت"اظهار نظر از جانب 
شروط  (7، طبق مفاد پيوست "پذير سرمايه" از سوي "پروژه" متعاقب تأييد طراحي "پروژه"صورت، احداث 

 .، آغاز خواهد شد)ط (1-10 بند و بر اساس مفاد، )مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت
 
راحي و احداث  طي ه را در دورها ، موعدهاي كليدي و آزمايشها  موظف است گزارش مربوط به فعاليت"شركت")  ه

سوابق و  (24   به شرح درج شده در ماده"شركت"ي   ماهانههاي  فعاليت  تهيه و به همراه گزارش"پروژه"
 . تحويل دهد"پذير سرمايه"، به )ها گزارش

 
برداري و نگهداري مورد نياز   موظف است در تأمين مواد و مصالح، تجهيزات، خدمات ساخت، بهره"شركت")  و
 .، را رعايت نمايد3-11بند  مفاد "پروژه"
 
ي الزم را در ها  همكاري"شركت" انجام شود، "پذير سرمايه" توسط "پروژه"هرگاه نياز باشد بخشي از اين )  ز

 .دهد  انجام مي"پذير سرمايه"طراحي و احداث آن بخش با 
 
به شرح درج نياز را  مورد  اسناد و مدارك نيز، آن از و پس" قطعيتتاريخ " پيش از،موظف است "شركت" ) ح

اسناد و مدارك تحويلي پس  (9  پيوستو) مجوزها (8  پيوستو) شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت (7در پيوست شده 
 بر اساس "پروژه"  قرار دهد تا نشان دهد طراحي و احداث"پذير سرمايه"تهيه كند و در اختيار ) از تاريخ قطعيت

 .استصورت گرفته  "نامه موافقت"مفاد اين 
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 "دوطرف"، "پروژه" در مورد طراحي"پذير سرمايه" و "شركت"در صورت بروز هرگونه اختالف بين )  ط
 نتوانند به "دوطرف"هرگاه .  تطبيق دهند و توافق نمايند"نامه موافقت" كنند انتظارات خود را با مفاد اين ميتالش 

. گردد ميبه مرجع حل اختالف ارجاع ) حل اختالف (34 توافق برسند، موضوع اختالف براي حل و فصل طبق مفاد ماده 
 ، اختيار دارد كه با حفظ مسئوليت"شركت" در حال پيگيري است، "دوطرف"در خالل مدتي كه حل اختالف 

 . ادامه دهد"نامه موافقت"  را طبق مفاد"پروژه"طراحي و احداث 
 
پايش هزينه، پيشرفت عمليات اجرايي و براي ود  خي  را به هزينه"مشاور فني"تواند يك   مي"پذير سرمايه"  )ي

 در "شركت".  معرفي كند"شركت" و راه اندازي تعيين و به ها كيفيت مهندسي، طراحي، ساخت، نصب، آزمايش
كه مشاور را طوري فراهم آورد از جمله دفتر مجهز كار مقدمات و امكانات الزم دهد كه   اطمينان مي"پروژه"ارتباط با 

بتواند با اطالع قبلي، هرگونه دسترسي منطقي و مناسبي را  " مجازي هدور"در  "پذير سرمايه"ز سوي تعيين شده ا
 .  داشته باشد"پروژه"و اطالعات  "ساختگاه"به 
 
، راه اندازي و ديگر ها  در عمليات اجرايي، آزمايش"پذير سرمايه" ي ه يا نمايند"مشاور فني"حضور ) ك

ها، اطالعات طراحي و ديگر اطالعات   و نيز هرگونه بازبيني و يا تأييد اسناد، نقشه"پروژه" مربوط به هاي فعاليت
 و "پروژه" تصديق ي ، به منزله"پذير سرمايه"از سوي  "پروژه"  در ارتباط با"شركت"تحويل شده از سوي 

در اين  "شركت" هاي  نيست و رافع مسئوليت"پروژه"يا تأييد ايمني، قابليت اطمينان و دوام پذيري 
 .نخواهد بود "نامه موافقت"
 

ماشين آالت، وسايل، ابزارآالت، قطعات يدكي و مواد و  ميامور حمل، بيمه، انبارداري، گمرك و انتقال تما ميتما.  10-2
 . است"شركت" ي  مربوط بر عهدههاي  و همچنين تمامي هزينه"ساختگاه"مصالح به 

 
 "پذير سرمايه"يك نسخه از مدارك زير را جهت اطالع به  پس از حمل هر محموله بايد "شركت".  10-3

 :تحويل دهد
 

 ؛)فياتا( تركيبي ي هيا بارنام) با كشتي، قطار يا حمل هوايي( حملي هبارنام)  الف
 

 گواهي مبدأ؛)   ب
 
 د؛ مشخص باشها  در آن"پروژه"اسنادي كه وزن خالص و ناخالص، ابعاد، حجم، و محتويات هر محموله و نام )   ج
 
  آزمايش شركت سازنده؛ وي هگواهينام)   د
 
 . حملي هبيمه نام  ) ه
 
موظف است، اطالعات مربوط به حمل ماشين آالت، وسايل، ابزارآالت، قطعات يدكي و مواد و مصالح را در  "شركت"

 . تسليم كند"ذيرپ سرمايه" ، به)ها سوابق و گزارش (24  به شرح درج شده در ماده  خودي  ماهانههاي گزارش فعاليت
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 "پروژه"احداث . 11ماده 
 

 خود مسئوليت طراحي و تدارك تجهيزات، مواد و مصالح و احداث، نصب، تكميل، ي  به هزينه"شركت". 11-1
تاريخ " را از ها است اين فعاليت موظف "شركت". را بر عهده خواهد داشت"پروژه"آزمايش و راه اندازي 

 . آغاز كند"نامه موافقت" "قطعيت
 

 :ي زير را نيز بر عهده خواهد داشتها ، مسئوليت1-11 عالوه بر مفاد بند "شركت". 11-2
 

 ."نامه موافقت" در اين "شركت"سازي، مذاكره و انعقاد قراردادهاي مربوط به تعهدات  آماده) الف
 
) ر تحقق تاريخ قطعيتشروط مقدم ب (7، پيوست )زمان بندي موعدهاي كليدي (5تأمين تمام مداركي كه در پيوست )  ب

 در موعد مقرر به ها تعيين شده است و تسليم آن) اسناد و مدارك تحويلي پس از تاريخ قطعيت (9و پيوست 
 ."پذير سرمايه"
 
 ."شركت"انتصاب، سازماندهي و راهبري پرسنل و افراد و كاركنان )  ج
 ."پروژه"مديريت و نظارت بر )  د
 
 16درج شده در پيوست  "مشخصات فني" و طبق "پروژه"موقع ه تكميل ب انجام هر عمل ديگري كه براي)  ه
 . الزم است"اي  سنجيده و حرفههاي رويه" و بر اساس "نامه موافقت"، اين )مشخصات فني(
زمان بندي موعدهاي  (5 را در موعدهاي كليدي مشخص شده در پيوست "پروژه" موظف است "شركت")  و

 .، تكميل كند)كليدي
 

موظف است به تشخيص خود و با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي، تجاري، مالي و فني  "شركت" .11-3
 كه در جمهوري "پروژه"برداري و نگهداري مورد نياز  ، مواد و مصالح، تجهيزات، خدمات ساخت، بهره"پروژه"

از بازار   دارد را تا حد امكان نيز مطابقت"نامه موافقت"ايران موجود است و يا قابل اجراست و با مفاد اين  مياسال
 .داخلي تأمين كند

 
 در "پروژه" يا پيمانكاران وي باشد، "شركت"كند هرگاه به هر دليلي كه منتسب به   تأييد مي"شركت". 11-4
 تعيين شده است، "دوطرف" يا هر تاريخي كه طبق توافق " شدهريزي برنامهبرداري تجاري  تاريخ بهره"

 تأخير را به عنوان "خسارت مقطوع" بايد "شركت"شود و   متضرر مي"پذير سرمايه" برداري نرسد، به بهره
 . پرداخت كند"پذير سرمايه"، به )خسارت مقطوع (11تنها غرامت ناشي از تأخير، طبق پيوست 

 
 "مشخصات فني"ي خود و بر اساس   مسئوليت طراحي و احداث موارد زير را با هزينه"پذير سرمايه" .11-5
 :پذيرد مي "هپروژ"
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 .، مشخص شده اند)زمان بندي موعدهاي كليدي (5 كه در پيوست "پروژه"ي از هاي بخش) الف
 
 از سوي "محصول پروژه" كه براي تحويل و انتقال "پروژه"  تأسيسات و مستحدثات تكميلي و مربوط به )ب
 .، مشخص شده اند)يزمان بندي موعدهاي كليد (5 ضروريست و در پيوست "پذير سرمايه"به  "شركت"
 
 در تعهدات "نامه ت موافق" طبق مفاد اين"پروژه"ي مورد نياز "مواد اوليه"تأسيساتي كه براي تحويل )  ج
 . است"پذير سرمايه"
 

 به دليل تأخير "پروژه" " شدهريزي برنامهتجاري  برداري بهره تاريخ"در صورتي كه .  11-6
 به "پروژه" در تكميل "شركت"، و يا تأخير 5-11د خود طبق بند  در تكميل كارهاي مورد تعه"پذير سرمايه"

در مورد . گردد مي اصالح "دوطرف"، با توافق )زمان بندي موعدهاي كليدي (5تعويق افتد، در آن صورت مفاد پيوست 
 . عمل خواهد شد"نامه موافقت"اثرات تأخير و مسبب آن طبق مفاد 

 
 به شرح درج  را"پروژه" زير نتواند به داليل "شركت" تكميل گردد ولي از نظر فيزيكي "پروژه"هرگاه .  11-7

برداري تجاري  تاريخ بهره" هاي احتمالي آن، به ، يا اصالحيه)زمان بندي موعدهاي كليدي (5شده در پيوست 
 : برساند" شدهريزي برنامه

 
ي ها  و يا تأخير در تكميل بخش"هنام موافقت" در انجام تعهدات خود طبق مفاد اين "پذير سرمايه"تأخير ) الف

 ؛5-11مورد تعهد خود به شرح درج شده در بند 
 
 ؛ و" سياسيي ه قهريي هحادث")  ب
 
 .، تأثير بگذارد"نامه موافقت" در اين "پذير سرمايه" اي كه تنها بر اجراي تعهدات" قهريهي هحادث")  ج
 

 را با فرض توليد حداكثر محصول "هاي ظرفيتب" موظف است، پرداخت مربوط به "پذير سرمايه" در آن صورت
. شود ادامه دهد مي محقق "برداري تجاري تاريخ بهره" است، شروع كند و تا زماني كه "شركت"كه در تعهد 

 كمتر از ميزان تعهد شده از "محصول پروژه"، ظرفيت توليد "برداري تجاري تاريخ بهره"هرگاه پس از تحقق 
 7-11 اين بند ي هالوه بر بازگرداندن مبالغ پرداخت اضافي ظرفيت كه به واسط ع"شركت" باشد، "شركت"سوي 

 11 مورد تعهد خود را نيز طبق پيوست "محصول پروژه" كاهش در توليد "خسارت مقطوع"دريافت داشته، بايد 
 . بپردازد"پذير سرمايه"، به )خسارت مقطوع(
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 "پروژه" و تأمين مالي " كلي ههزين". 12ماده 
 

 در داخل يا خارج از جمهوري اسالمي ايران به ريال "پروژه"ي اجراي ها  شامل تمامي هزينه" كلي ههزين". 12-1
ي تأمين ها شامل هزينه " كلي ههزين" .شود  مي"ي مجاز دوره" تا پايان "تاريخ نفوذ"يا ارز خارجي پس از 

خت، نصب، آزمايش، راه اندازي، تعميرات، ، سا"ساختگاه"مالي، طراحي، مهندسي، تأمين كاال، حمل و نقل به 
، "نامه موافقت"ي است كه طبق مفاد اين هاي هزينه برداري و نگهداري، مديريت پروژه، ماليات، بيمه و ديگر بهره

 .گردد ميمتحمل  "شركت"
ا به  اعم از آورده و تسهيالت مالي ريالي يا ارزي، تنه"پروژه" " كلي هزينه"مسئوليت تأمين مالي   .12-2
 تنها "بهاي توليد" و "بهاي ظرفيت" است و هزينه و ريسك آن نيز بدون ايجاد تغييري در "شركت" ي هعهد

بيني   به نحو ديگري پيش"نامه موافقت" تحمل خواهد شد، مگر در مواردي كه به روشني در "شركت"از سوي 
 .شده باشد

 
 "شركت"  از سوي"پروژه" " كلي ههزين" "هاي تأمين مالي  نامه ت موافق" مي تما كهتاريخي.  12-3

 هاي اولين برداشت از وامرسد و شرايط الزم براي ب "تأمين كنندگان مالي"و  "شركت"ي به امضاو  منعقد شود
ناميده  "پروژه" "قطعيت تأمين مالي تاريخ" گردد، فراهم "هاي تأمين مالي  نامه موافقت" بر طبق مربوط

  . فراتر رود"پروژه" "قطعيتتاريخ "شود كه نبايد از  مي
 

 تسهيالت مالي، بايد به نحوي ي ه ارائه دهندهاي با طرف "شركت" "هاي تأمين مالي نامه موافقت" .12-4
 در اين "پذير سرمايه" تطبيق داشته باشند و ناقض حقوق و منافع "نامه موافقت"منعقد گردند كه با مفاد اين 

كه با مفاد اين  "هاي تأمين مالي نامه موافقت"بيني شده در   پيشهرگونه شرايط. نباشند "نامه موافقت"
 . مغايرت داشته باشد، باطل و بدون اثر است"نامه موافقت"
 

درصد ..............  نبايد كمتر از "پروژه" " كلي ههزين"به  "شركت"  سهامداراني هنسبت سرمايه آورد. 12-5
سهامداران  ي هه آورد سرمايميزان ،"مجاز ي هدور" طـول در كند كه طوري عمل  موظف است "شركت"باشد و 

اريخ در ـان تـه در همـل مبلغي كـدرصد ك..............  از  شده است، هموارهگذاري سرمايه "پروژه" آن كه در
 .كمتر نباشدشده است هزينه  "روژهـپ"
 

به شرح تعيين  ، درصد مالكيتجدرا ـ ب"ركتـش" ي هرست سهامداران اوليـفهموظف است،  "ركتـش". 12-6
 "پذير سرمايه" از هر يك از سهامداران را به اي ، به همراه تعهدنامه) شركتي هسهامداران اولي (13شده در پيوست 

 را تا "شركت" از سهام خود در تمام يا بخشي "شركت" ي تسليم كند كه طبق آن، هيچ يك از سهامداران اوليه
 : در موارد زير منتقل نكنند مگر"برداري تجاري هتاريخ بهر" پس از "سال"پنج 

 
 . و به دستور دادگاه و محاكم قضايي باشد"ن و مقرراتقواني"انتقالي كه طبق ) الف

 
 . باشد"پذير سرمايه"هرگونه انتقالي كه با رضايت قبلي كتبي )  ب
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هاي   حدوديتدر مورد مالزم شرح ، بايد "ركتـش" سهام هاي برگهام ـدر تم و "شركت" ي هنام اساسدر . 12-7
 هيچ گونه انتقال سهام غير منطبق  نبايداطالع حاصل كنند وآن  خريداران آتي از  تادشو  داده"شركت" انتقال سهام

 .گردد ثبت يا تنفيذ 6-12 بندبا مفاد 
 

 ،"شركت"سهامداران صد سهام دريا تغيير  "شركت" ي هآورد هاهش در مقدار سرمايـ ك تصميم بههرگونه. 12-8
) 21(بيست و يك  تا حق خواهد داشت "پذير سرمايه" . داده شود گزارش"پذير سرمايه" به بايد در اولين فرصت

 "شركت" و  اعالم كند"شركت"ه ـ را بيرگونه اظهارنظر يا اعتراضـ، هپيشگفتهطالعات اپس از دريافت  "روز"
 . برطرف كند"نامه موافقت"ب اين  را در چارچو"پذير سرمايه"موظف است موارد مغاير با نظر 

 
 تأمين مالي اضافي. 13ماده 

 
كه در طول  اي" قهريهي هحادث" ناشي از " كلي هزينه"موظف است هرگونه افزايش در  "شركت".  13-1
 بايد از سوي ها اين گونه هزينه.  گزارش دهد"پذير سرمايه"دهد را به طور جامع به  مي رخ "ي مجاز دوره"
 : منابع مالي زير تأمين گرددو از "شركت"
 

 ؛ و"پروژه" هاي هرگونه غرامت دريافتي از بيمه نامه) الف
 
 .كند ، خود منبع آن را تعيين مي"شركت" فراهم شود و "شركت"هرگونه تأمين مالي اضافي كه بايد از سوي ) ب
 

 ي هحادث"هاي اضافي ناشي از  نه هزيها ، غرامت دريافتي از بيمه نامه)الف (1-13در مواردي كه طبق بند .  13-2
شود ولي در  تغييري داده نمي "شركت" به "بهاي ظرفيت"ي "ها پرداخت"كند، در  ميرا تأمين  "قهريه

 .كند حسب مورد تغيير مي بر "شركت"به  "بهاي ظرفيت"ي "ها پرداخت"، )ب (1-13صورت تحقق بند 
 

 : زير ايجاد شودي عوامل اي كه در نتيجه هرگونه افزايش هزينه.  13-3
 

 ." سياسيي ه قهريي هحادث") الف
 
 .  مؤثر باشد"پذير سرمايه" كه بر تعهدات " طبيعيي ه قهريي هحادث")  ب
 

 به نحوي "شركت" را به "نامه موافقت" اين ي خود در"ها پرداخت" بايد "پذير سرمايه"در اين شرايط، 
 . جبران كند ،)ب (1-13 ند بتواند مبلغ الزم را طبق ب"شركت "  تاكند اصالح

 
، خود را تنها در صورت تحقق هر يك از 3-13 و 2-13 مربوط به بندهاي هاي  ادعاي افزايش هزينه"شركت" .13-4

 :كند شروط زير، هر كدام كه زودتر محقق شوند، مطرح مي
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 .يورو بيشتر شود/ريال..... .....................، از معادل 3-13 و 2-13جمع تمام مطالبات مربوط به بندهاي ) الف
 
..............  هر "برداري تجاري  بهرهي دوره" يك بار و در "ماه"..............  هر "ي احداث دوره"در ) ب
 . يك بار"ماه"
 

 .، نيز رعايت خواهد شد3-13 و 2-13مربوط به بندهاي همين قاعده در مورد ادعاهاي مشابه بعدي 
 

 "قصور شركت" ناشي از اهمال كاري يا "پروژه" " كلي هزينه" افزايش در تأمين مالي هرگونه. 13-5
بهاي "گيرد و تغييري در   صورت نمي"شركت" است و بابت آن هيچ گونه پرداختي به "شركت" ي هبرعهد

 .شود داده نمي "ظرفيت
 

 واگذاري و جايگزيني. 14ماده 
 

افتد   نميبه تأخير متعارف بدون دليل صدور آن ، كه "ذيرپ سرمايه" بيبدون موافقت كتد توان   نمي"شركت". 14-1
كند به جز در موارد واگذار به ديگري  خود را منافع و تعهدات ،، تمام يا قسمتي از حقوقشود مي از صدور آن خودداري نو

 : تواند مي كه "پروژه"مجدد مالي  يا تأمين تأمين مالي مربوط به
 

تأمين " به "نامه موافقت"، طبق مفاد و شرايط اين "پروژه"فع خود را در تمام يا بخشي از حقوق و منا) الف
 .گذار كنداتواند و مي را ن"شركت"تعهدات  واگذار نمايد ولي در هر صورت "پروژه" "كنندگان مالي

 
 "تأمين كنندگان مالي" تسهيالت دريافتي به ي هبه عنوان وثيق را "شركت" مشهود و نامشهود هاي دارايي)  ب
 .اگذار كندو
 

 نبايد هيچ "شركت"باشد،  به نحو ديگري به صراحت بيان شده "نامه موافقت"جز در مواردي كه در اين . 14-2
 بدين وسيله توافق "دوطرف" . به ديگري انتقال دهد يا واگذار نمايد"نامه موافقت"يك از تعهدات خود را در اين 

اجازه  "تأمين كنندگان مالي" به "ي تأمين مالي ها نامه موافقت"تواند در اجراي  مي "شركت"كنند كه  مي
تأمين " آشكار نمايد، "قصور" "ي تأمين مالي ها نامه موافقت" در "شركت"دهد تا در شرايط خاصي كه 

 را تحت كنترل خود درآورند و آن را با يك شركت داراي صالحيت هم طراز ديگر كه به "شركت" "كنندگان مالي
تأمين كنندگان "در اين صورت، ). "نهاد جايگزين"( خواهد رسيد، جايگزين نمايند "يرپذ سرمايه"تأييد 
 كه باعث ايجاد حق جايگزيني شده است و تمايلشان نسبت به استفاده از اين اي   موظفند بي درنگ، رخداد واقعه"مالي

.  اعالم نمايند"ي جايگزيني هاطالعي" طي "پذير سرمايه"حق به همراه چگونگي اجراي اين حق را به 
 "نهاد جايگزين" براي تأييد"تأمين كنندگان مالي" در صورت تحقق شرايط زير، با پيشنهاد "پذير سرمايه"

 :مخالفت نخواهد كرد
 

 . پرداخت شده باشد"نامه موافقت" در اين"پذير سرمايه" به "شركت"هاي بدهي ميتما) الف
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 ي هدور"بدين منظور اگر جايگزيني در . الزم را داشته باشد پيشنهاد شده، توان اجرايي "نهاد جايگزين"  )ب
 باشد و يا تعهد كند كه از خدمات يك "پروژه"يك پيمانكار مجرب  بايد يا "نهاد جايگزين" رخ دهد، "احداث

، از يك برداري بهره استفاده خواهد كرد و همچنين تعهد نمايد در زمان "پذير سرمايه"پيمانكار مجرب مورد تأييد 
 ي هدور"اگر جايگزيني در .  استفاده كند"پذير سرمايه" با تأييد "پروژه" "بهره بردار مجرب"

 باشد و يا "پروژه" "بهره بردار مجرب"بايد يا يك  "نهاد جايگزين"  رخ دهد،" تجاريبرداري بهره
 .كرد استفاده خواهد "پذير سرمايه" مورد تأييد "بهره بردار مجرب"تعهد كند كه از خدمات يك 

 
، تمامي وظايف، تأييدات، "پذير سرمايه"به صورت كتبي و روشن و در راستاي منافع  "نهاد جايگزين")  ج

 و نگهداري برداري بهرهي ها  از جمله مسئوليت"پذير سرمايه" به "شركت"ي قراردادي ها تعهدات و تضمين
 . را به عهده گيرد"پروژه"
 
 و يا طبق حكم قطعي صادره از "تأمين كنندگان مالي"و  "ركتش"بين  ميي تنظي"نامه موافقت"طبق)   د

 "شركت" فراهم شود و حقوق "نهاد جايگزين"شرايط براي شروع به كار  ميمرجع ذيصالح حل اختالف، تما
 وجود "نهاد جايگزين" ساقط گردد و مانعي براي استيفاي حقوق ياد شده از سوي "نامه موافقت"نسبت به 
 .نداشته باشد

 
 مدارك و اسنادي نشان دهند كه در ي ه، با ارائ" جايگزينيي هاطالعي" بايد همراه با "مين كنندگان ماليتأ"

 پس از "روز كاري") 21(نيز بايد بيست و يك  "پذير سرمايه"، رعايت شده است و 2-14جايگزيني، الزامات بند 
عدم اظهار نظر . كند  اعالم "ننهاد جايگزي"، نظر خود را در مورد " جايگزينيي ه اطالعي"دريافت 

 .است  پس از مدت پيشگفته به معناي تأييد جايگزيني"پذير سرمايه"
 
 و يا تطويل زمان انجام تعهدات "نامه موافقت"، حق تغييري در شرايط اين 2-14جايگزيني طبق بند گونه هر
 . توافق شود"پذير سرمايه"كند، مگر آن كه به طور مشخص با  مي را ايجاد ن"نهاد جايگزين" يا "شركت"

 ، حقوق، منافع و تعهدات خود را كه در اين"شركت"تواند بدون موافقت كتبي  نمي "پذير سرمايه" .14-3
.  الزامي باشد"ن و مقرراتقواني" آمده است، به شخص ديگري واگذار كند، مگر آن كه به سبب "نامه موافقت"

ن و قواني"به موجب  ميبه ديگري از جمله انتقال الزا "پذير سرمايه"در صورت هرگونه واگذاري و يا انتقال تعهدات 
 : را خاتمه دهد مگر اين كه انتقال گيرنده"نامه موافقت" ، اين)ب (2-27تواند طبق بند  مي "شركت"، "مقررات

 
 . دارا باشد"نامه موافقت"اوليه را در  "پذير سرمايه"مجوز و توانايي انجام تمامي شرايط، تعهدات و وظايف ) الف

 
 . را بپذيرد"نامه موافقت"اوليه در اين  "پذير سرمايه"ي ها به صورت كتبي تمام مسئوليت)  ب
 
اوليه و برقراري  "پذير سرمايه" طبق روش تعهد شده از سوي "شركت"انجام تمام تعهدات پرداختي به )  ج

 .شود، متعهد )ها نامه ضمانت (25 ي ه مربوط را طبق مفاد مادهاي تضمين
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 "پروژه"نيازهاي . 15ماده 
 . است"شركت" ي هبه عهد برداري،  بهرهي ه و دور" احداثي دوره" در "پروژه"مسئوليت تأمين نيازهاي 

 
 " احداثي دوره" ي متولي تأمين آب، نسبت به تأمين آب مورد نياز درها  مكلف است از سازمان"شركت". 15-1

هرگاه ضروري باشد، براي تأمين آب مورد نياز .  خود اقدام كندي هزينبه ه "برداري تجاري  بهرهي هدور"و در 
 و نگهداري از تمام برداري بهرهاقدام به حفر چاه يا برداشت از رودخانه يا دريا نمايد، تحصيل مجوزهاي الزم و احداث و 

 . خواهد بود"شركت" ي هتأسيسات مربوط، با مسئوليت و هزين
 

 ي دوره" ي متولي تأمين برق، نسبت به تأمين برق مورد نياز درها سازمان مكلف است از "شركت" .15-2
تواند در صورت اقتضاي   مي"شركت".  خود اقدام كندي هبه هزين "برداري تجاري  بهرهي هدور" و در "احداث

هاي الزم و در هر صورت، تحصيل مجوز. ، براي تأمين برق مورد نياز، از ژنراتور اختصاصي نيز استفاده كند"پروژه"
 . خواهد بود"شركت" ي ه و نگهداري از تمام تأسيسات مربوط، با مسئوليت و هزينبرداري بهرهاحداث و 

 
 تأمين "پذير سرمايه"  از سويبرداري بهره راه اندازي و ي ه در دور"پروژه"نرژي مورد نياز در صورتي كه ا.  15-3

 . صنعتي بپردازدي هنرژي مصرفي را بر اساس تعرف اي ه مانند يك مشترك صنعتي بايد هزين"شركت" شود،
 

ايران بر  ميجمهوري اسال سازمان حفاظت محيط زيست  فاضالب و پسماندها طبق مقرراتي همسئوليت تخلي.  15-4
 .خواهد بود "شركت" ي هعهد

 
 مورد نياز هاي انرژي  يا خريد الزم براي تدارك" دولتيهايمجوز" هرگونه تحصيلدر  "پذير سرمايه". 15-5
 اين تمديد صدور و الزم براي ي ههرگونه هزين. كردخواهد مساعدت  را "شركت"، " مجازي هدور" در "پروژه"

 . خواهد بود"شركت" ي ه بر عهدها نهاي استفاده از آ   هزينههمچنينو  "هاي دولتي مجوز"گونه 
 

 "مواد اوليه". 16ماده 
 

تا پايان شود و  ميشروع  " تجاريبرداري بهرهتاريخ "ش از  پي"ماه") 1( يك از كه اي در دوره . 16-1
را به  "پروژه"ي مورد نياز "مواد اوليه" مقادير ،موظف است "پذير سرمايه"  ادامه دارد،"مجاز ي هدور"

 از سويتحويلي  ي"مواد اوليه"كيفيت . تدارك كند "نامه موافقت"اساس مفاد اين   خود و بري ههزين
مطابقت داشته ) مشخصات مواد اوليه( 4پيوست در شده  درج ي"مواد اوليه مشخصات" د باباي "پذير سرمايه"

 .باشد
 

تواند به يكي از دو روش زير   مي"پذير سرمايه" از سوي "پروژه"ي مورد نياز "مواد اوليه"تأمين .  16-2
 :صورت گيرد
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/  و شركت "شركت" بين "واد اوليهم"ي تأمين ها نامه موافقتبا انعقاد  "پذير سرمايه"با مساعدت ) الف
 ."نامه موافقت" طبق مفاد اين " مجازي هدور"تا پايان  "مواد اوليه" ي هكنند  تأمينهاي شركت

 ."پذير سرمايه"، به طور مستقيم توسط "مواد اوليه"تأمين )  ب
 

تا و پس از آن  "پروژه" ي هشدبيني  پيش اندازي آزمايش و راهتاريخ انجام  پيش از "ماه" )6(شش حداقل .  16-3
 و طبق مفاد "پذير سرمايه" موظف خواهد بود ضمن مشورت با "شركت"، "سال" هر مهر و اول فروردين اول

 در ه براي مصرفبيني شد تهيه كند و مقادير پيشرا  "مواد اوليه"  تحويل زماني، جدول"نامه موافقت"اين 
 . تعيين كندبعدي ي"ههما") 6 (شش ي ه در طي دوررا  احتياطيي ه و همچنين مقدار مورد نياز براي ذخير"پروژه"
 به منظور اطمينان از اين كه "مواد اوليه"  تغيير و اصالح جدول تحويلي ه در زمين"پذير سرمايه" و "شركت"

 . موجود باشد، با يكديگر همكاري خواهند نمود"پروژه" به مقدار كافي در "مواد اوليه"همواره 
 

در خصوص  "تجاري برداري بهرهتاريخ " پيش از "ماه" )6( شش "شركت" و "پذير سرمايه". 16-4
 :كنند ميموارد زير توافق 

 
 سيستم اندازه گيري تحويل مواد اوليه؛) الف

 
 ؛"مواد اوليه" توقف تدارك و تأمين ي هبرنام)  ب
 
 ؛"مواد اوليه" احتياطيي ه استفاده از ذخيري هنحو)  ج
 
 ؛"واد اوليهم"  تحويلي هنقط)  د
 
  احتياطي آن؛ي هو ذخير "مواد اوليه"  و مقداركيفيتچگونگي نظارت بر تحويل و اندازه گيري ) ه
 
 ؛"مواد اوليه"مشخصات تأسيسات انتقال، اندازه گيري، تحويل و نگهداري ) و
 
 ؛ و"د اوليهموا"مراحل تدارك، تأمين، ايمني و مصرف  مي در تما"دوطرف" هر يك از هاي تعيين مسئوليت) ز
 و تعيين "مواد اوليه"مراحل تدارك، تأمين، ايمني و مصرف  مي در تما"دوطرف" هر يك از "قصور"موارد )  ح

 . جبران آني هخسارت مربوط و نحو
 

 آزمايش و راه اندازي. 17ماده 
 

ي ها د، طي جلسه رعايت كنها  بايد براي آزمايش"شركت"برنامه، روش كار، استانداردها و تنظيماتي كه .  17-1
 .، توافق خواهد شد)ها  پروژه و روش انجام آنهاي آزمايش (6 و بر اساس مفاد درج شده در پيوست "دوطرف"مشترك 
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 يا زودتر به اطالع "روز") 60( را حداقل شصت "ساختگاه"  زمان آغاز هر آزمايش در"شركت". 17-2
 .وي حق حضور در هنگام آزمايش را خواهند داشتي   يا نماينده"پذير سرمايه". رساند  مي"پذير سرمايه"

 پروژه و روش هاي آزمايش (6 پيوست 1 قبولي درج شده در بند هاي آميز آزمايش پس از انجام و تكميل موفقيت. 17-3
كنند مشروط بر  مي را امضا و صادر "برداري تجاري تاريخ بهره" گواهي تأييد تحقق "دوطرف"، )ها انجام آن

 را امضا كنند و "پروژه" گواهي تحويل موقت براي "EPCپيمانكار " و "شركت"ن اين كه همزما
 تجاري آماده شده برداري بهره براي "پروژه" تأييد كنند كه " و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار " و "شركت"

 درج شده يها  انجام موفقيت آميز آزمايش"روز" به طور دقيق فرداي آخرين "برداري تجاري تاريخ بهره" .است
 يابد  مي تحقق "دوطرف"، و امضا تأييد آن توسط )ها  پروژه و روش انجام آنهاي آزمايش (6 پيوست 1در بند 

 
محصول "بل خريد يا فروش اقم هيچ تعهدي در "دوطرف"، "تجاري برداري بهرهتاريخ " از پيش. 17-4

تجاري  برداري بهرهتاريخ " از  را پيش"پروژه"موفق شود  "شركت"ندارند اما در صورتي كه  "پروژه
) 2 ( را حداقل دو"پروژه" زودتر يلم مراتب تكاستتكميل كند، ملزم  "نامه موافقت"در  " شدهريزي برنامه

 تعهد شده از هاي بخش هرگاه و اطالع دهد "پذير سرمايه" به صورت كتبي به پيش از تاريخ مورد نظر "ماه"
قابل انجام  نيز "پذير سرمايه"ديگر تعهدات و شود تكميل ، 5-11 بند به شرح درج شده در "پذير سرمايه" سوي

را نسبت به  "شركت"تواند مي "پذير سرمايه" نياز داشته باشد، "محصول پروژه"به  "پذير سرمايه"باشد و 
در اين .  مطلع نمايد" شدهريزي برنامهتجاري  برداري بهرهتاريخ "پيش از  "محصول پروژه"دريافت 

 در " شدهريزي برنامهتجاري  برداري بهرهتاريخ " تا "محصول پروژه" ي هخ تعرفصورت، نر
 . توافق خواهد شد"دوطرف"، بين "نامه موافقت"
 

 تغييراتي اعمال كند كه منجر به تغيير در ظرفيت توليد، بازدهي و يا ايمني "پروژه"تواند در   نمي"شركت". 17-5
 بدون دليل "پذير سرمايه". را كسب كند "پذير سرمايه"افقت كتبي  شود، مگر آن كه پيش از آن مو"پروژه" 

 .اندازد ميكند و يا آن را به تأخير ن ميموجه از صدور چنين موافقتي خودداري ن
 

 "پذير سرمايه"، 3-17 به شرح بند "برداري تجاري تاريخ بهره"پيش از امضاي گواهي تأييد تحقق .  17-6
كنند كه در آن تمام  مي را تهيه "پروژه" و نقايص ها فهرست كاستي ،"يمشاور فن" و "شركت"به اتفاق 

ي اين فهرست نبايد تا شروع  تهيه. شود مي درج "پروژه" احداث هاي  و كاستي"مشخصات فني"انحرافات از 
 . به تأخير بيفتد" شدهريزي برنامه تجاري برداري بهرهتاريخ "
 توافق "پذير سرمايه" را طي مدتي كه با "پروژه"ص فني  احداث و نقايهاي  بايد تمام كاستي"شركت"
 و نقايص در طي مدت توافق شده، ها  در برطرف كردن اين كاستي"شركت"در صورت كوتاهي . نمايد برطرف كند مي
 از "مشاور فني" ي ه و نقايص را طبق محاسبها  رفع اين كاستيي ه حق دارد تا معادل هزين"پذير سرمايه"
 . كسر كند"شركت"به  "ها پرداخت"
 

  و نگهداريبرداري بهره. 18ماده 
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 را تا "پروژه"، نگهداري و تعميرات برداري بهرهاندازي، مديريت،   خود مسئوليت راهي  به هزينه"شركت". 18-1
 در "پروژه"كه كند  مي طوري عمل "بردار مجرب بهره" بر عهده دارد و به عنوان يك "ي مجاز دوره"پايان 

 و بتواند گيردقرار  "نامه موافقت"مفاد اين  و "مشخصات فني" طبق برداري بهرهلم و مناسب وضعيت سا
 .دهد "پذير سرمايه"توليد نمايد و تحويل مطمئن و پايدار متداول،  روشي بي خطر، ارا ب "محصول پروژه"
 :هاي زير را نيز بر عهده دارد ، مسئوليتها ساير مسئوليت  عالوه بر"شركت"
 

 و قراردادهايي ها نامه موافقت و تمام " و نگهداريبرداري بهرهقرارداد "ماده سازي، مذاكره، امضا و اجراي آ) الف
 بيند؛ كه براي انجام تعهدات خود الزم مي

 
 پيش از "روز" )60(قل شصت ، حدا" و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار "كه  حصول اطمينان از اين) ب
 به طور كامل تجهيز شده است؛، " شدهريزي امهبرنتجاري  برداري بهرهتاريخ "
 
 طبق اين "پروژه" مطمئن از برداري بهرهبراي نياز مورد تعويض تجهيزات و قطعات يدكي  و خريد) ج
براي انجام  " و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار "و يا حصول اطمينان از انعقاد قرارداد از سوي  "نامه موافقت"

 اين تعهدات؛
 
تأمين اين هاي الزم براي  انعقاد قرارداد مورد نياز و يا حصول اطمينان از تاواد و مصالح، مواد مصرفي و خدممتأمين ) د

 ؛" و نگهداريبرداري بهرهپيمانكار " اقالم از سوي
 
 ؛"پروژه" برداي و نگهداري ارت بر بهرهـريت و نظـمديانتصاب، سازماندهي و راهبري كاركنان براي ) ه
 
 ؛ و "پروژه" منظم بازرسي، نگهداري و تعميرات اساسي هاي ظيم و برقراري رويهتدوين، تن) و
 
 هاي روش (3 مفاد پيوست طبق "پروژه" و نگهداري برداري بهره براي به طور متعارف ي كهانجام ديگر اقدامات) ز

 . ضروري است"اي  سنجيده و حرفههاي رويه" بر اسـاس  و،)برداري بهره
 

 "برداري بهره هاي روش" موظف هستند به طور مشترك نحوه و مراحل "پذير رمايهس" و "شركت". 18-2
 با هم توافق كنند تا پيش " شدهريزي برنامهتجاري  برداري بهرهتاريخ " پيش از "ماه") 9( را نه "پروژه"

 .تحويل گردد "برداري بهره هماهنگي ي هكميت" تهيه و به "شركت"ي ياد شده توسط ها نويس روش
تعيين و  "نامه موافقت"بيني شده در  به شرح پيش "پروژه"اساس طراحي  بايد بر "برداري بهره هاي شرو"

 كاركردي هاي  مشترك  مطابقت و سازگاري داشته باشد و در آن به تمام فصلبرداري بهرههاي   با پارامتر وتدوين شود
 روزانه، فهرست كاركنان هاي قراري ارتباطروش بر) اما نه محدود به(از جمله  "شركت"و  "پذير سرمايه"بين 

 "توقف اضطراري" و " شدهريزي برنامهتوقف " هاي و زمان "محصول پروژه"توليد  ريزي برنامه كليدي،
ي هماهنگي  كميته" .وداشاره ش "پروژه" برداري بهره و گزارش مقدار توليد و  ظرفيت مقدارگزارش ي هنحو، آن
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) 2(، موظف است، ظرف مدت دو )برداري بهره هماهنگي ي هكميت (19 ي هاد تشكيل شده طبق م"برداري بهره
 . پيش نويس تهيه شده را بازنگري و نهايي كند"ماه"
 

و استانداردهاي  ،)برداري بهره هاي روش (3هايي بين مفاد پيوست  ، تناقض"شركت"هرگاه به اعتقاد . 18-3
 را مشخص ها ، آن"تاريخ قطعيت"ظف است تا پيش از  مو"شركت"  وجود داشته باشد،"پروژه" برداري بهره

 . به توافق برسدها  در مورد رفع اين تناقض"پذير سرمايه"كند و با 
 

، نتوانند چگونگي 2-18 در مهلت مقرر در بند "شركت" و "برداري بهره هماهنگي ي هكميت"هرگاه . 18-4
 نباشد و "پروژه" " فنيهاي محدوديت"قض با  اگر متنا"شركت" را توافق كنند، روش "پروژه" برداري بهره

، اختالف بين )حل اختالف (34شود، تا زماني كه طبق ماده   منطبق باشد به كار گرفته مي"نامه موافقت"با مفاد 
 . حل و فصل گردد"دوطرف"
 

 "ريبرداري و نگهدا پيمانكار بهره" موظف است تنها كاركناني را به طور مستقيم يا توسط "شركت". 18-5
برداري،   الزم و مناسب براي بهرهي استخدام كند كه از تخصص الزم برخوردار بوده و آموزش ديده و داراي تجربه

 "پذير سرمايه" بايد به "شركت".  باشند"پروژه" هاي نگهداري و نظارت بر كارها و هماهنگ سازي فعاليت
 برداري بهره ي دوره"اركنان مورد نياز درك ،"اي  سنجيده و حرفههاي رويه"اطمينان دهد كه با توجه به 

 " در هر "روز") 7( در هر شبانه روز و هفت "ساعت") 24( به تعداد كافي همواره و بيست و چهار "تجاري
 . حضور خواهند داشت"پروژه"، در محل كار خود در "هفته

 كاركنان كند تابايد تالش  همچنين "ركتـش ". بايد ايراني باشند "پروژه"درصد كاركنان ) 90(نود دست كم 
 برداري بهره تاريخ"  پس از"هسال") 3( سه ي هدر يك دور ،افيـ آموزش كرا پس ازايراني واجد شرايط 

 .نمايدكاركنان خارجي ، جايگزين "پروژه" "تجاري
 

 "برداري بهره هماهنگي ي هكميت". 19ماده 
 

 بايد "دوطرف"، " شدهريزي برنامهتجاري  ريبردا بهرهتاريخ " پيش از "ماه") 12(حداقل دوازده . 19-1
 ،موظف است "دوطرف"هر يك از . عضو را تشكيل دهند) 6(شش  مركب از "برداري بهره هماهنگي ي هكميت"
 هر يك از .دنماي تعيين و منصوب "برداري بهره  هماهنگيي هكميت"عضو به نمايندگي از خود در ) 3(ه ـس
را با ارسال  "برداري بهره  هماهنگيي هكميت" در  خودي هنصوب شداعضاي معرفي و متواند  مي"دوطرف"

 "دوطرف" را هر يك از "برداري بهره هماهنگي ي هكميت"رياست  . كندتعويض ديگر "طرف"اي به  اطالعيه
 ي هكنند اولين دور  موافقت مي"دوطرف".  يك بار به عهده خواهد داشت"ماه") 6(به صورت چرخشي هر شش 

شود و در  ي اين كميته با رأي اكثريت اعضا تصويب ميها تصميم.  باشد"پذير سرمايه" ي ه با نمايندرياست كميته
 .صورت تساوي آرا، رأي رياست كميته تعيين كننده خواهد بود
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 ي هكميت"گردد و مي مستقر "پروژه" "ساختگاه"در  "برداري بهرههماهنگي  ي هكميت" ي هدبيرخان
 ي ههاي دبيرخان فعاليت ميكند كه تما ميد مناسبي را به عنوان دبير كميته منصوب ، فر"برداري بهرههماهنگي 

 .زير نظر وي انجام شود "برداري بهرههماهنگي  ي هكميت"
 

-18 كه طبق بند "برداري بهره هاي روش" مسئول نهايي كردن "برداري بهره هماهنگي ي هكميت". 19-2
 هاي روشتأييد تحويل گرديده است و  "برداري بهرهنگي  هماهي هكميت" تهيه و به "شركت"، توسط 2

 هماهنگي ي هكميت". ، است)آزمايش و راه اندازي (17 بر طبق مفاد ماده "پروژه"اندازي  راهآزمايش و 
 : وظايف زير را نيز به عهده دارد"برداري بهره

 
 ؛"پروژه" و نگهداري رداريب بهره مربوط به راه اندازي، هاي  براي برنامه"دوطرف"هماهنگي بين ) الف

 
  توقف يا" قهريهي هحادث"بحث و بررسي براي تنظيم ساز وكارها و اقدامات الزم كه بايد بعد از زمان وقوع يك ) ب

 ي هاعاد ي هآيد و تنظيم نحو مي به عمل "دوطرف"كه از سوي  "محصول پروژه" توليد  ظرفيت دريا كاهش
 ؛شده پس از رويدادهاي ياد "پروژه"وضعيت 

از سوي  "وضعيت اضطراري"بحث و بررسي براي تنظيم ساز وكارها و اقدامات الزم كه بايد بعد از ) ج
 ؛"وضعيت اضطراري" پس از "پروژه" وضعيت ي هاعاد ي ه به عمل آيد و تنظيم نحو"دوطرف"
 ؛"شده ريزي  توقف برنامه"هماهنگي در موارد )  د
 
 ؛"پذير سرمايه" با تأييد "پروژه" اي حفاظتيه  برنامهبيني و به روز كردن باز)  ه
 
 ؛ و"دوطرف"  يا پيمانكاران هر يك از"دوطرف"،   يا بر"پروژه"  مؤثر برمسايل ايمنيبررسي و بازنگري )  و
 
 .كننددرمورد آن توافق  "دوطرف"هر موضوع ديگري كه ) ي
 

 مطرح موضوعات كه كنند ميا موظف ر "برداري بهرههماهنگي  ي هكميت"نمايندگان خود در  "دوطرف" .19-3
داشته باشند و  هتحقق تصميمات كميترا با حسن نيت مورد بررسي قرار دهند و به طور معقول سعي در  هشده در كميت

 .مصوبات آن را رعايت كنند
ا  ر متعارف خودهاي الزم و   تالشدر موارد و موضوعات مربوط بر حسب مورد، "برداري بهرههماهنگي  ي هكميت"

 .، به عمل خواهد آورد)حل اختالف (34 طبق مفاد ماده "دوطرف"بين حل اختالفات تفاهم و در جهت 
 

 بار "دوطرف"و يا حق توافق در موضوعاتي را كه براي هيچ اختيار  "برداري بهره هماهنگي ي هكميت". 19-4
 .ايجاد كند را ندارد "نامه افقتمو"اين  در ها و تغييري در تعهدات و حقوق آناصالح مالي داشته باشد و يا 

 
 بازرسي، تعميرات و نگهداري. 20ماده 
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 ي دوره" تعمير و نگهداري انجام شده در هاي با ارسال يك نسخه از گزارش به صورت پيوسته "شركت". 20-1
 .سازد مطلع مي "پروژه" را از وضعيت "پذير سرمايه"، " تجاريبرداري بهره

 
 

 "مشخصات فني"موظف است با در نظر گرفتن  "بهره بردار مجرب"ك  به عنوان ي"شركت". 20-2
 و برداري بهره فني هاي ، استهالك معمول و دستورالعمل"نامه موافقت"، استانداردهاي تعيين شده در اين "پروژه"

ند و به را به درستي بازرسي، تعمير و نگهداري ك "پروژه"، )برداري بهره هاي روش (3نگهداري درج شده در پيوست 
 ي هدور" برداري قرار دهد به طوري كه در انتهاي مورد بهره  ،" تجاريبرداري بهره ي دوره"طور صحيح تا پايان 

 پروژه و روش انجام هاي آزمايش (6و پيوست ) انتقال پروژه (28 را طبق شرايط درج شده در ماده "پروژه"، "مجاز
 . انتقال دهد"پذير سرمايه"، به )ها آن
 ،3-2بند  در به شرح درج شده "شـركت"  ايفاي تعهداتآگاهي از به منظور تواند  مي"پذير سرمايه". 20-3

 بازرسي را براي ي ه و نتيجه عمل آوردـبمنظم ازرسي ـ ب"پروژه"از  يا نمايندگان خود "مشاور فني"توسط 
 )."برداري بهرهگزارش "( ارسال نمايد "شركت"
 

 "پروژه تحويل محصول ي هنقط". 21ماده 
 

 "پذير سرمايه" مشخص به هاي ي توليد شده را بايد در محل يا محل"محصول پروژه" "شركت". 21-1
، محل فيزيكي نقطه يا نقاط "تاريخ قطعيت" پس از "ماه") 6( ظرف مدت شش "دوطرف". تحويل دهد

 )."پروژه تحويل محصول ي هنقط"( را مشخص خواهند كرد "پذير سرمايه" به "محصول پروژه"تحويل 
 

 " پروژه محصولريـگي  اندازه  سيستم". 22ماده 
 

 نصب و را تهيه، " محصول پروژهگيري  اندازه  سيستم" خود، ي هبه هزين موظف است "شركت". 22-1
 . الزم آن را انجام دهدهاي ض و تعوياتتعمير كند و در صورت لزوم نگهداري

 
 و "محصول تحويلي" انتخاب گردد كه بتوان اي د به گونه باي" محصول پروژهريـگي  اندازه  سيستم". 22-2
 .گيري كرد  آن اندازهي را به وسيله "محصول دريافتي"
 

 هرگونه در مقابلدر محل مناسبي نصب شود و ايمني آن بايد  " محصول پروژهريـگي  اندازه  سيستم". 22-3
پلمب  رسيد، "دوطرف" به تأييد سيستم ياد شده ايمنيكه  پس از آنتأمين گردد و  و تأثير عوامل خارجي دستكاري

 و در حضور "پذير سرمايه" مجاز ي ه نمايندي هامكان شكستن اين پلمب و نصب پلمب جديد تنها به وسيل. شود
روش پلمب زني بايد با توافق .  در حين بازرسي، نگهداري و آزمايش وجود خواهد داشت"شركت" ي هنمايند

 .  تعيين شود"دوطرف"
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 و مقدار "محصول تحويلي"  مقداربايد در هر شرايطي بتواند " محصول پروژهريـگي  اندازه  سيستم". 22-4
 ي ه به طوري كه در محاسببه روش مناسب ثبت نمايد  به طور دائم وگيري كند و را اندازه "محصول دريافتي"
 .ن استفاده كرد آ بتوان از و جرائم" مقطوعخسارت"، "ها پرداخت"

از  "تاريخ قطعيت"  پس از"ماه") 6( ظرف مدت شش بايد " محصول پروژهريـگي  اندازه  سيستم" .22-5
 "دوطرف"توافق  مورد و اجزاي آنبازرسي و آزمايش مشخص گردد و مراحل و كيفيت  "دوطرف"سوي نمايندگان 

 .گيردقرار 
 

 "محصول پروژه" توليد ريزي برنامه. 23ماده 
 

، "سال" را براي "محصول پروژه" توليد ي ه برنام"پذير سرمايه" مشورت  موظف است با"شركت".  23-1
 هماهنگي ي هكميت" تهيه كند و در "نامه موافقت" بر اساس مفاد اين "روز" و "هفته"، "ماه"

 . اقدام نمايد"محصول پروژه" به تأييد برساند و بر اساس اين برنامه نسبت به توليد "برداري بهره
 

 . خواهد بود"دوطرف" مستلزم توافق "محصول پروژه" توليد ي هغيير در برنامهرگونه ت.  23-2
 

 "مشخصات فني" طبق "پروژه" تعهدي نسبت به توليد محصول بيش از ظرفيت "شركت". 23-3
 به ميزان مازاد بر مقدار "محصول پروژه" نيز تعهدي براي دريافت "پذير سرمايه" ندارد و "نامه موافقت"

 . به نحو ديگري توافق كنند"دوطرف" نخواهد داشت، مگر اين كه "پروژه"ظرفيت 
 

مقدار توليد  موظف است "شركت" ،"پذير سرمايه" و به محض درخواست "يوضعيت اضطرار"طي.  23-4
 قادر به "پذير سرمايه" كه نحوي و به " فنيهاي محدوديت" اي سازگار با ه  به شيو را"محصول پروژه"

 "پروژه" ي " شدهريزي برنامهتوقف " همزمان با "يوضعيت اضطرار"هرگاه .  كندتنظيمدريافت آن باشد 
و  براي بازبينيهاي الزم را   موظف است تمام تالش"شركت " ، برود همزمان آندادن رخ دهد يا احتمال رخ

ك از مواد هيچ ي.  برساند"پذير سرمايه"و به اطالع به عمل آورد  " شدهريزي برنامهتوقف " جديد ريزي برنامه
هر زماني، در  ملزم باشد "شركت"ر طبق آن ـرد كه بـتوان طوري تفسير ك  را نمي"نامه موافقت"هاي اين  و بند

رت ـ مغاي" فنيهاي محدوديت" اـ كند كه ببرداري بهره طوري "پروژه"، از "يوضعيت اضطرار "حتي در 
 .داشته باشد

 
 ها سوابق و گزارش. 24ماده 

 
 بايد سوابق كامل و دقيق و اسناد و مداركي را كه براي انجام صحيح اين "دوطرف"هر يك از . 24-1
 موظف است گزارش و "شركت"همچنين .  مورد نياز است به طور كامل و صحيح نگهداري نمايد"نامه موافقت"

نگهداري كند  ثبت و "پذير سرمايه" را به طور صحيح و طبق نظر "پروژه" برداري بهرهاطالعات دقيق و به روز از 
 :و در آن اطالعات زير قابل تشخيص و دسترسي باشد
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  زماني مشخص؛هاي  در بازهبرداري بهره در زمان "محصول پروژه"آمار توليد ) الف

 
 كه در "اضطراري توقف"  و" شدهريزي برنامهتوقف "، برداري بهرهحوادث و وقايع و تغييرات در وضعيت ) ب

 دهد؛  رخ ميبرداري بهره
 
 شود؛ و شرايط غيرعادي كه در بازرسي مشاهده مي) ج
 
 . مورد توافق قرار گيرد"برداري بهره هماهنگي ي هكميت"ساير مواردي كه در ) د
 

هر يك از .  نگهداري شود"پروژه" "ي مجاز دوره" بايد تا انتهاي "نامه موافقتاسناد "تمامي .  24-2
 ديگر، به سوابق، "طرف"ك اطالعيه با مهلت متعارف به در طي مدت ياد شده با ارسال ي تواند  مي"دوطرف"

 . ديگر است، دسترسي پيدا كند"طرف" كه در نزد "نامه موافقت"اطالعات و مدارك مربوط به اين 
 

 به اطالع مراجع "شركت" طبق مقررات بايد از سوي "محصول پروژه" ظرفيت توليد ي هگزارش روزان.  24-3
 .مسئول برسد

 
 "روز كاري") 3( موظف است حداكثر ظرف مدت سه "شركت"، " تجاريبرداري بهره ي هردو"طي .  24-4

 ارسال "پذير سرمايه" را آماده و براي "پروژه" پيش "ماه" ي ماهانه ، گزارش توليد محصول"ماه"در آغاز هر 
 .كند

 
سال " پس از پايان هر "روز") 30( موظف است سي "شركت" ،" تجاريبرداري بهره ي هدور"طي 

 همراه با اطالعات "پروژه" و نگهداري برداري بهره و "محصول پروژه" ، اطالعات مربوط به توليد "قراردادي
 . ارسال كند"پذير سرمايه" را تهيه و براي "سال قراردادي"آماري آن 

 
ه به  پيش از آغاز، دوبار"روز") 10( را ده " شدهريزي برنامهتوقف "، اي  موظف است طي اطالعيه"شركت"
 ريزي برنامهتوقف " يادآوري كند و در اين اطالعيه، زمان شروع، مدت زمان انجام و زمان پايان "پذير سرمايه"

 . پيشين داده است، مشخص نمايدي ه توليد ساالنه و ماهانهاي  را همان گونه كه در برنامه"شده
 

 را از مسئوليتش طبق اين "شركت"، "پروژهمحصول " مرتبط با توليد هاي  و اطالعيهها ، گزارشها تحويل برنامه
 .كند مي يا تقصيرهاي او را مرتفع نها سازد و جرايم مربوط به تخلف مي مبرا ن"نامه موافقت"
 

 ها نامه ضمانت. 25ماده 
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 كه نامه ضمانتيك ، "نامه موافقت"ي خود در اين "ها پرداخت" براي تضمين تعهدات "پذير سرمايه". 25-1
 از وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري  نافذ خواهد شد"قطعيتتاريخ "و در آماده "قطعيت تاريخ"پيش از 

 "شركت"دريافت و به ، ) ضامني نامه ضمانتفرم  (18، مطابق فرم درج شده در پيوست )" ضامن"( ايران مياسال
 انجام نامه ضمانت ايندريافت براي  "پذير سرمايه" همكاري الزم را با "شركت"در اين خصوص  .دهدتحويل 

  .خواهد داد
 

 خارجي، سهم گذاري سرمايه طبق قانون تشويق و حمايت از ايران ميوزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسال. 25-2
 "ن و مقرراتقوانيتغيير در "شدن، سلب مالكيت و آثار هرگونه   را در مقابل ملي"شركت" گذاري سرمايهخارجي 
 و قوانينتغيير در  (31 مطابق مفاد ماده "پروژه" " كلي ههزين" يا "هاي تأمين مالي نامه موافقت"كه در 
كند تا مجوز اين   كمك مي"شركت" به "پذير سرمايه"در اين ارتباط، . نمايد مؤثر باشد، تضمين مي) مقررات
 . نافذ شود"تاريخ قطعيت" صادر و در "تاريخ قطعيت"، پيش از نامه ضمانت

 
 آن به هر دليلي پس از تحويل هر ي  يا تاريخ تمديد شده"ريزي شده برنامه تاريخ قطعيت"تي كه در صور. 25-3

 موظف "شركت" محقق نشود، "شركت"به  2-25 و 1-25اي ـه هاي پيشگفته در بند نامه ضمانتيك يا هر دو 
 . بازگرداند"پذير رمايهس" ياد شده، به هاي  پس از تاريخ"روز") 7(هفت  ي ه را به فاصلها  نامه ضمانتاست 

 
شده در اين بيني  پيش "تاريخ انتقال" پيش از "ماه") 24( موظف است بيست و چهار "شركت". 25-4
 تسليم "پذير سرمايه"به ) 1-ب (3-28را به شرح درج شده در بند  " انتقالي نامه ضمانت"، "نامه موافقت"

 .كند
 

 صورت حساب و روش پرداخت. 26ماده 
 

) 3(موظف است حداكثر ظرف مدت سه  "شركت"به بعد،  "پروژه" " تجاريبرداري بهرهتاريخ "از . 26-1
 "ماه" "بهاي توليد" و "بهاي ظرفيت"ي "صورت حساب ماهانه" ،"ماه"پس از هر  "روز كاري"

 .تحويل دهد "پذير سرمايه"پيشين را تهيه و به 
 )6 (شش ،تهيه شود "نامه موافقت"مفاد اين هاي آن، كه بايد طبق   و پيوست"هانه حساب ما صورت" فرم
 . خواهد شدتـوافق "دوطرف"از سوي  "زي شدهـري  برنامهتجـاري برداري بهرهاريخ ـت"پيش از "اهـم"

پس  "روز") 10(موظف است حداكثر ده  "شركت" به بعد، "پروژه" " تجاريبرداري بهرهتاريخ "از . 26-2
 . تحويل دهد"پذير سرمايه" سال پيش را آماده كند و به "تلفيقگزارش "، "سال قراردادي"از پايان هر 

 هاي بايد با توجه به تغييرات ناشي از اعمال جريمه "بهاي توليد" و " بهاي ظرفيت"، "گزارش تلفيق"در 
 مواد" هاي ، هزينهها  موجود اندازه گيريهاي ، در صورت وقوع، تفاوت)خسارت مقطوع (11مشخص شده در پيوست 

 و مانند آن دوباره محاسبه شود و مبلغ قابل پرداخت از سوي "پروژه" بابت آمادگي "شركت"، طلب "اوليه
 . تعيين گردد"پذير سرمايه" به "شركت"يا از سوي  "شركت" به "پذير سرمايه"
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 مبلغي را طلبكار يا بدهكار گردد، اين مبلغ در صورت تأييد "شركت"، "گزارش تلفيق" اعم از اين كه طبق 
 "سال قراردادي" "ماه"ي تهيه شده براي نخستين "صورت حساب ماهانه" در اولين "پذير سرمايه"

 از مبلغ اولين صورت حساب پيشگفته بيشتر باشد، تفاوت مبلغ از "شركت"گردد و اگر ميزان بدهي  ميبعدي منظور 
 .ي بعدي كسر خواهد شد"صورت حساب ماهانه"

 تجـاري برداري بهرهاريخ ـت"پيش از  "اهـم" )3 (بايد سه هاي آن و پيوست "گزارش تلفيق" فرم
 .شود  تـوافق"دوطرف"از سوي  "شده زيـري برنامه

 
 اختالف نظري داشته باشد، ها نسبت به مبلغ درج شده در هر يك از صورت حساب "پذير سرمايه"هرگاه . 26-3

پس از دريافت آن صورت حساب، به اطالع  "روز") 15(مراتب اختالف نظر و مبلغ مورد اختالف را تا پانزده 
 پس از دريافت آن صورت حساب برطرف نشود، "روز") 30(اگر اختالف نظر تا مدت سي . رساند  مي"شركت"
مبلغ مورد اختالف را پس از كسر %) 70( هفتاد درصد ي ه مبلغي كه مورد اختالف نيست به عالو"پذير سرمايه"
 "شركت"يا پيش از آن در وجه  "روز"الحساب در همان  ورت علي بر حسب مورد، به ص"خسارت مقطوع"

اگر طبق رأي . شود ، به مرجع حل اختالف ارجاع مي)حل اختالف (34كند و مبلغ مورد اختالف نيز طبق ماده  پرداخت مي
 "رپذي سرمايه" حق دريافت كل مبلغ مورد اختالف يا بخشي از آن را نداشته باشد، "شركت"مرجع حل اختالف، 

 . كسر كند"شركت"ي بعدي "ها پرداخت"حق دارد، مبلغ ياد شده را از 
علي الحساب %) 70(، پرداخت هفتاد درصد "پروژه" " مجازي هدور" پيش از پايان "سال قراردادي"در آخرين 

انجام  "شركت" از سوي "پذير سرمايه" مورد قبول ي نامه ضمانت ي ه در مقابل ارائ"شركت"پيشگفته به 
 .د شدخواه

 
 "روز") 30(ا سي ـ حداكثر تي را كه مورد اختالف نيست،هاي حساب صورتهر يك از مبلغ  "پذير سرمايه". 26-4

، پرداخت )خسارت مقطوع (11 طبق پيوست "خسارت مقطوع"و بر حسب مورد پس از كسر  ها آنپس از دريافت 
 .خواهد كرد

 
، جز در مواردي " تجاريبرداري بهرهي  دوره"ايان تا پ "پروژه" " تجاريبرداري بهرهتاريخ "از . 26-5

زودتر خاتمه پيدا كند،  "نامه موافقت"تصريح شده است يا  "نامه موافقت"كه به نحو ديگري در 
 10، پيوست 4-26 و 3-26 را طبق مفاد بندهاي "بهاي توليد" و "بهاي ظرفيت" "پذير سرمايه"
يا  "ماه"، براي آن )خسارت مقطوع (11 طبق پيوست "رت مقطوعخسا"، و بر حسب مورد پس از كسر )ها پرداخت(

 .كند پرداخت مي "شركت"به  "ماه"، بابت كسري از "ماه"به نسبت 
 

بهاي "موظف به پرداخت  "پذير سرمايه"، "نامه موافقت"عالوه بر موارد ديگري كه طبق اين .  26-6
 برداري بهره است ولي به داليل زير برداري هرهب ي ه آماد"پروژه"است، در مواقعي كه  "شركت" به "ظرفيت

 :بپردازد "شركت" را به "بهاي ظرفيت" بايد "پذير سرمايه"شود،  نمي
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 4ي توافق شده در پيوست "مشخصات مواد اوليه"يا عدم تأمين كيفيت و  "مواد اوليه"عدم تأمين ) الف
 ؛)مشخصات مواد اوليه(

 
 ؛"پذير سرمايه" درخواست  به علت"محصول پروژه"توقف توليد )  ب
 
 در تعهد 5-11 به علت عدم تكميل يا عدم عملكرد تأسيساتي كه طبق بند "محصول پروژه"توقف توليد )  ج
  است؛ و "پذير سرمايه"
 
 ).ب (7-32و ) 1-الف (7-32 مطابق بند " قهريهي هحادث" به علت وقوع "محصول پروژه"توقف توليد )  د
 

، "نامه موافقت" در اين "پذير سرمايه"يلي، تمام يا بخشي از مبلغ قابل پرداخت از سوي هرگاه و به هر دل. 26-7
بخش  تأخير براي ي هجريمموظف است  "پذير سرمايه" پرداخت نگردد، "شركت"به  ،4-26 نددر بمقرر در مهلت 

شود، به روش  داخت ميپر "شركت"به ه  پرداخت نشده را از تاريخ سررسيد پرداخت تا تاريخي كه بخشپرداخت نشد
 :پرداخت كند "شركت"زير محاسبه و به 

 
براي شصت %) 75/0( هفتاد و پنج صدم درصد ي هبه اضاف "ماهه" شش ""LIBOR  نرخاب براي بخش ارزي )الف
 .براي مدت تأخير بيشتر%) 1(به اضافه يك درصد  "ماهه"شش  ""LIBOR  نرخاب اول تأخير و "روز"
 
جمهوري   بانك مركزي  دولتي كه تحت نظارت هاي  وام تجاري بانكي هبهرنرخ طبق بخش ريالي براي )  ب

 .شود ايران تعيين و ابالغ مي  مياسال 
 

شود  ، هيچ مبلغي كسر نمي"نامه موافقت" در اين "شركت" به "پذير سرمايه"مبالغ پرداختي  مياز تما. 26-8
 :مگر اقالم زير

 
 به "شركت"، محاسبه و بايد از سوي )خسارت مقطوع (11پيوست  كه طبق "خسارت مقطوع"مبالغ ) الف
  پرداخت شود؛"پذير سرمايه"
 
  قابل كسر است؛3-26مبالغي كه طبق بند )  ب
 
 ، تعلق گرفته است؛ و33 و 28 هاي  طبق ماده"پذير سرمايه"مبالغي كه به )  ج
 
 هاي  حق كسر آن را از صورت حساب"پذير سرمايه"، "نامه موافقت"ساير مبالغي كه طبق مفاد اين )   د
 . دارد"شركت"
 

 :كند ميخت پردابه شرح زير را  "شركت"به  "ها پرداخت"  رياليارزي ومبالغ  "پذير سرمايه". 26-9
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، "تجاري برداري بهرهتاريخ "پيش از  "ماه") 3(سه قل حداارزي، پرداخت مبالغ براي  "پذير سرمايه" )الف

 طبق معتبر باشد "ي مجاز دوره"غير قابل برگشت به نحوي كه تا پايان  و  ديداريارزي "اعتبار اسنادي"يك 
 يك از سوي  ارزي"اسنادياعتبار "اين . نمودخواهد داير  "شركت"به نفع ) فرم اعتبار اسنادي (17فرم پيوست 
 مبلغ. گردد مي  ابالغ"شركت"به) بانك گشايش كننده(و از سوي بانك كارگزار وي  شود ميگشايش  بانك ايراني

) 15( پانزده ي ه دوردر يك " پروژه" ي"هانه حساب ما صورت"ارزي  مبلغمعادل ارزي،  " اسنادياعتبار"
  . خواهد بود"هاهـم"

 قانوني ممكن نباشد، هاي  ارزي و يا پرداخت به ارز به دليل ممنوعيت"اعتبار اسنادي"در صورتي كه گشايش 
اعالم شده از سوي بانك مركزي را با توجه به نرخ تبديل ارز به ريال ي خود "ها پرداخت" "پذير سرمايه"

امكان پرداخت ارزي بايد  " اسنادياعتبار". و كارمزد تبديل و انتقال آن، پرداخت خواهد نمودجمهوري اسالمي ايران 
 .كند فراهم  راساالنه "گزارش تلفيق" و "هانه  ما حساب صورت"
طوري افزايش خواهد داد كه مبلغ استفاده نشده  الزم هاي ارزي را در زمان "سنادي ااعتبار"مبلغ  "پذير سرمايه"

 بعد كمتر نباشد و مبلغ آن پس از "ماه") 3(براي سه  "هانه حساب ما صورت"آن هرگز از مجموع بخش ارزي 
 .بعد باشد "ماه" )15( پانزده براي "هانه حساب ما صورت"هر افزايش، معادل مجموع بخش ارزي 

، يا به صورت مستقيم و يا "پذير سرمايه"ايران به اختيار  مي در داخل جمهوري اسالها بخش ريالي صورت حساب) ب
» اعتبار اسنادي«به وسيلة در صورت پرداخت . شود مي پرداخت "شركت" ريالي به "اعتبار اسنادي"ي هبه وسيل
، آن را " تجاريبرداري بهرهتاريخ "پيش از  "ماه") 1(موظف است ظرف مدت يك  "پذير سرمايه" ريالي،

 مبلغ برآوردي بخش ريالي "ماه") 3(، معادل سه ريالي» اعتبار اسنادي«مبلغ .  نمايدواريزدر يك بانك ايراني 
 .خواهد بود "هانه حساب ما صورت"
 

 "نامه موافقت"خاتمه دادن به . 27ماده 
 اين زودتر خاتمه يابد، "نامه موافقت" شود ميبه استثناي مواردي كه در اين ماده بيان شده است و باعث 

 . منقضي خواهد شد"ي مجاز دوره" "روز" در آخرين "نامه موافقت"
 طبق اين "پروژه"در رابطه با  "دوطرف"آن است كه حقوق و تعهدات  "نامه موافقت"منظور از خاتمه دادن به 

 آن، طبق ي ه تسويي ه و نحو)Transfer Fee( "بهاي انتقال"پس از توافق در خصوص  ،"نامه موافقت"
 .توافق به عمل آمده خاتمه يابد

 
 ي ه به حساب خواهد آمد و در صورتي كه در مهلت معين شد"شركتقصور "وقوع هر يك از رخدادهاي زير . 27-1

 را طبق بند "نامه موافقت"  حق خواهد داشت اين"پذير سرمايه" نشود، "اصالح") در صورت وجود(مربوط 
 : خاتمه دهد،27-3
 

 "ريزي شده برداري تجاري برنامه تاريخ بهره" پس از "روز" )365(و پنج  سيصد و شصت "شركت") الف
 تعيين شده "دوطرف" نيز هست، يا هر تاريخي كه طبق توافق " تنفسي دوره" "روز" )60(كه شامل شصت 
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 11 تعيين شده در پيوست "عخسارت مقطو" ي ه بيشترين جريم"پذير سرمايه" كه است، و يا در تاريخي
  را آغاز نمايد؛"پروژه"  تجاريبرداري بهرهكند، نتواند  مي، را دريافت )خسارت مقطوع(

 
  رها كند؛"روز") 180( بيش از مدت يكصد و هشتاد " احداثي هدور" را در "پروژه" "شركت")  ب
 
 ناخته شود؛ منصرف ش"پروژه"آيد از اجراي   طبق شرايطي كه در زير مي"شركت")  ج

 : منصرف شده است"پروژه" از اجراي "شركت" شود ميبا تحقق هر يك از شرايط زير، فرض 
 
يا هر تاريخي  "نامه موافقت" شده دربيني  پيش "تاريخ قطعيت" فعاليتهاي احداث پس از ي هعدم شروع پيوست. 1

 . تعيين شده است"دوطرف"كه طبق توافق 
 و يا به "پذير سرمايه" پس از رفع مشكلي كه از سوي "روز" )30(سي  ي اصلهعدم شروع مجدد فعاليتها به ف. 2

 . وقوع يافته است" قهريهي هحادث"داليل 
شصت  ي ه به فاصل"پذير سرمايه"  جديد مورد تأييد"EPCقرارداد " و عدم انعقاد "EPCقرارداد "فسخ . 3
 "پذير سرمايه" جديد مورد تأييد "EPCد قراردا" اول يا انعقاد "EPCقرارداد " پس از فسخ "روز") 60(

 .شروع به كار ننمايد"روز") 60(طي شصت  جديد "EPCپيمانكار "در مهلت مقرر اما 
 
عدم اصالح نقايص در طراحي، در مواد و مصالح و يا در كارهاي انجام شده در مهلتي كه تحقق موعدهاي كليدي . 4

 .دهد مياجازه ) زمان بندي موعدهاي كليدي (5درج شده در پيوست 
 
بدون توافق كتبي  "شركت" پيوسته از سوي "روز") 7( بيش از هفت "پروژه" برداري بهرهتوقف يا تعليق )  د
 طبق شرايط اين "پروژه"، در زماني كه " تجاريبرداري بهره ي هدور" در طول "پذير سرمايه"
برداري به داليل  كند كه اين توقف در بهره ثابت "شركت"مگر آن كه . باشد  برداري بهره قابل "نامه موافقت"

 غيرعمدي اتفاق افتاده است؛
ي تعهده شده   در سطحي كمتر از ظرفيت ساالنهبرداري بهره براي "پروژه" در حفظ و آمادگي "قصور شركت")  ه

 ؛"پروژه" " تجاريبرداري بهرهتاريخ "براي دو سال پياپي پس از 
 
 پس از گذشت يكصد و "پذير سرمايه" به "نامه موافقت" غي طبق اين در پرداخت هر مبل"قصور شركت")  و

  از تاريخ سررسيد آن؛"روز") 180(هشتاد 
 
، با در نظر "پذير سرمايه" بدون موافقت كتبي "شركت"واگذاري يا انتقال تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات )  ز

 ؛"نامه موافقت"، اين 2-14گرفتن مفاد بند 
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 1-27در غير از مواردي كه در بندهاي  "نامه موافقت" در انجام تعهدات مهم خود طبق اين "قصور شركت")  ح
 به "پذير سرمايه" پس از اعالم كتبي "روز") 60( آن تا شصت "اصالح"آمده است و عدم ) ز(تا ) الف(

  آن؛ و"اصالح" مورد نظر و تقاضاي "قصور" در مورد جزييات "شركت"
 
 :دهاي زيروقوع هر يك از رخدا) ط
 
 ؛"شركت" مشابه از سوي هاي تصويب ورشكستگي، ناتواني در پرداخت ديون، انحالل و يا اتفاق. 1
 
، )1-ط(1-27 ندب درج شده دربه موارد  جريان رسيدگي قضايي درها انتصاب مدير تسويه، امين، مدير موقت يا مشابه آن. 2

 يا معلق نشود؛ وبركنار پس از چنين انتصابي،  "روز" )60( شصت ي هكه به فاصل
 
، در صورتي كه اين حكم تا "شركت"صدور حكم قضايي مبني بر انحالل يا به هر نحو ديگري تأييد ورشكستگي . 3

 . پس از صدور، لغو و يا به تعليق در نيايد"روز" )60(شصت 
 

تي كه در مهلت معين  به حساب خواهد آمد و در صور"پذير سرمايهقصور "وقوع هر يك از رخدادهاي زير . 27-2
 را طبق بند "نامه موافقت"  حق خواهد داشت اين"شركت" نشود، "اصالح") در صورت وجود( مربوط ي هشد
 :، خاتمه دهد27-3
 

به  "نامه موافقت" خود طبق اين ي هي تعهد شد"ها پرداخت" در "پذير سرمايه"عدم توانايي ) الف
 ؛"ها داختپر" پس از سرسيد "روز") 60(، تا شصت "شركت"
 
، 3-14 با در نظر گرفتن مفاد بند "نامه موافقت" در اين "پذير سرمايه"جايگزيني يا انتقال حقوق و تعهدات )  ب

 ؛ و"نامه موافقت"اين 
 
 به غير از مواردي كه در "نامه موافقت" و تعهدات اساسي خود در اين ها  در مسئوليت"پذير قصور سرمايه")  ج

 به "شركت" ي ه پس از ارسال اطالعي"روز") 60(آمده است و عدم جبران آن تا شصت ) ب(و ) الف (2-27بندهاي
 .درخواست جبران يا رفع آن موضوع نقض شده و منطقي جزييات و "قصور" اعالم وقوع  مبني بر"پذير سرمايه"
 

 "طرف" بسته به مورد و تمايل "پذير سرمايه" يا "شركت" از جانب "قصور"به محض وقوع . 27-3
 :شود ، به شرح زير اقدام مي"نامه موافقت"تقصير به خاتمه دادن به  بي
ي  اطالعيه"(اي كتبي   با ارسال اطالعيه"نامه موافقت"ي  تقصير، قصد خود را مبني بر خاتمه  بي"طرف") الف

ي  دارد و در اين اطالعيه داليل خاتمه به طرف مقصر، اعالم مي) "نامه موافقتي  تصميم به خاتمه
 .كند مي را با جزييات مشخص "نامه موافقت"
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 موظف هستند به منظور كاستن "دوطرف"، "نامه موافقتي  ي تصميم به خاتمه اطالعيه"پس از ارسال )  ب
 شرايط به حالت ي ه آن با هم مذاكره نمايند و براي اعاد"اصالح" و فراهم آوردن شرايط "قصور"از تبعات مورد 

 "قصور" بر حسب مورد "ي اصالح دوره".  را توافق كنند"روزه") 30( سي "ي اصالح دوره"عادي، يك 
 مقصر بايد در مدت "طرف" . تمديد گردد"دوطرف" تعيين شود و با توافق "روز") 30(تواند بيش از سي  مي
 ادامه دهد و اگر تا پيش از تاريخ ارسال "قصور" مورد "اصالح" تمام تالش خود را براي "ي اصالح دوره"
تقصير حق خاتمه دادن   بي"طرف" شود، "اصالح" اعالم شده "قصور" "نامه موافقت ي ه خاتمي هاطالعي"
 . شده نخواهد داشت"اصالح" "قصور" را با استناد به "نامه موافقت" به
 
 پايان پذيرد و قصوري كه " اصالحي هدور"، بر حسب مورد، هرگاه 5-27 و 4-27ضمن توجه به مفاد بندهاي )  ج
 صادر "طرف" نشود، "اصالح" گرديده "نامه موافقت ي ه تصميم به خاتمي هاطالعي"جر به صدور من

 ي ه خاتمي هاطالعي"تواند با ارسال  مي، "نامه موافقت ي ه تصميم به خاتمي هاطالعي" ي هكنند
 ي ه خاتمي هاطالعي" را در تاريخي كه در "نامه موافقت" ديگر، اين "طرف" به "نامه موافقت

نمايند، خاتمه دهد و اين  مي بعداً توافق "دوطرف" تعيين كرده است و يا تاريخي كه "نامه وافقتم
 توافق خاص "دوطرف"  در تاريخ تعيين شده بي درنگ خاتمه خواهد يافت مگر در مواردي كه بين"نامه موافقت"

 گرديده، "نامه موافقت ي ه تصميم به خاتمي هاطالعي"ديگري حاصل شود و يا قصوري كه منجر به صدور 
 . شود"اصالح"
 

مدل  (15 درج شده در پيوست هاي  و تا زماني كه هر يك از وام"تاريخ قطعيت تأمين مالي"پس از .  27-4
 را صادر كند، بايد "نامه موافقت ي ه تصميم به خاتمي هاطالعي" "پذير سرمايه"، تسويه نگردد، هرگاه )مالي

 با پست سفارشي و به آدرس "پروژه" "تأمين كنندگان مالي" هاي  طرفي هيك نسخه از آن را براي نمايند
 .، ارسال كند"شركت" اصلي به ي هاعالم شده از طرف آنان، همزمان با ارسال نسخ

تأمين كنندگان " نشود ولي "اصالح" "قصورشركت"، " اصالحي هدور"هرگاه تا پيش از اتمام زمان 
 ي ه به وسيل"قصور شركت" "اصالح" قصد خود را مبني بر "پذير مايهسر" به اي  طي ارسال اطالعيه"مالي

  را طبق بند "نامه موافقت" نبايد "پذير سرمايه" اعالم كنند، "نهاد جايگزين" يا "شركت"
 

 :، خاتمه دهد مگر در موارد زير)ج (27-3
 

 پس از اتمام "وزر") 30( صورت گيرد ولي سي "شركت" ي ه به وسيل"قصور"در صورتي كه جبران ) الف
 . نتيجه اي حاصل نشود" اصالحي هدور"
 
 پس از اتمام "روز") 90( صورت گيرد ولي نود "نهاد جايگزين" ي ه به وسيل"قصور"درصورتي كه جبران )  ب
 .اي حاصل نشود ، نتيجه" اصالحي هدور"
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برآيد، بدون  "نامه موافقت" نبايد در صدد خاتمه دادن به اين "پذير سرمايه قصور" به دليل "شركت" .27-5
 "ضامن" ارسال كند، براي "پذير سرمايه"، به 3-27ي را كه الزم است طبق بند هاي ك نسخه از اطالعيهي هآن ك

 "ضامن" از "شركت" بايد با درخواست ها نامه.  نيز ارسال كند1-25 در صورت وجود طبق بند "پذير سرمايه"
 . همراه باشد" اصالحي هردو" در "پذير سرمايهقصور "براي جبران 

 قصد خود را مبني بر "شركت" به اي ، طي ارسال اطالعيه" اصالحي هدور" پيش از اتمام "ضامن"هرگاه 
را نخواهد داشت "نامه موافقت" حق خاتمه دادن به "شركت" اعالم كند، "پذير سرمايهقصور " "اصالح"

 را "پذير سرمايهقصور " نتواند "ضامن"، "ح اصالي هدور" از اتمام "روز") 90(مگر آن كه پس از نود 
 .جبران نمايد

 
 از انجام تعهدات خود طبق اين "طرف" يا هر دو "طرف"اي يك " قهريهي هحادث"اگر به علت وقوع  .27-6
تواند  مي "دوطرف" متوالي باز بماند، هر يك از "روز") 180(، براي مدتي بيش از يكصد و هشتاد "نامه موافقت"

 . را خاتمه دهد"نامه فقتموا"اين 
 

 در نظر گرفته شده براي استمرار "روز") 180(، مدت يكصد و هشتاد 8-27ضمن در نظر گرفتن مفاد بند  .27-7
يك از  هردر غير اين صورت . تواند افزايش يابد مي "دوطرف"، با توافق 6-27 در بند " قهريهي هحادث"
 به اين نداد  تاريخ خاتمه،ديگر "طرف"به  "نامه موافقت ي ه خاتمي هاطالعي"  با ارسالتواند مي "دوطرف"
ياد شده  ي ه پس از تحويل اطالعي"روز") 60( از شصت كمترمشخص سازد كه اين مدت نبايد را  "نامه موافقت"

 : خاتمه خواهد يافت مگر آن كه"نامه موافقت"در اين تاريخ . باشد
 وافق برسند؛ يا براي تمديد تاريخ پيشگفته به ت"دوطرف" )الف

 
 شده "نامه موافقت ي ه خاتمي هاطالعي" و تأثيرات متعاقب آن كه منجر به صدور " قهريهي هحادث" ) ب

 .است، خاتمه يابد
 

بهاي " به صورت متوالي مبالغ " تجاريبرداري بهره ي هدور" در طول "پذير سرمايه" كه ميمادا. 27-8
 در موارد زير حق خود را مبني بر "شركت" ، پرداخت نمايد"تشرك"  به"نامه موافقت" را طبق اين "ظرفيت

 :كند ، را اعمال نمي7-27 بر اساس بند "نامه موافقت" اين ي هخاتم
 

 ؛ يا"شركت" تأثيرگذار بر " سياسيي ه قهريي هحادث" استمرار هرگونه) الف
 
 ."پذير سرمايه"ي تأثيرگذار بر "قهريه ي هحادث" استمرار هرگونه)  ب
 

 يا هر مدتي كه " قهريهي هحادث"وقوع پس از  "ماه") 12(تا دوازده حداكثر  "شركت"ديت پيشگفته براي محدو
مورد نظر  " قهريهي هحادث" در صورتي كه پس از اين تاريخ تأثير.  اعمال خواهد گرديد توافق كنند،"دوطرف"
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 را با توجه به شرايط درج شده در بند "هنام موافقت" ي هتواند بي درنگ خاتم مي"شركت" هنوز تداوم داشته باشد،
 . اعالم كند"پذير سرمايه"، به 27-6
 

 ي هحادث" و يا به علت وقوع "دوطرف" هر يك از "قصور"  به علت"نامه موافقت" ي هدر صورت خاتم. 27-9
 "هنام موافقت" ي ه متعاقب خاتم"دوطرف" و همچنين اقداماتي كه بايد "دوطرف"حقوق و تكاليف  ،"قهريه

 بر اين اساس،.  تعيين شده است"نامه موافقت"اين ) بهاي انتقال پروژه (12انجام دهند، در پيوست
محاسبه ) بهاي انتقال پروژه (12 كه طبق مفاد پيوست"بهاي انتقال" را با پرداخت "پروژه"، "پذير سرمايه"
 انتقال "پذير سرمايه"به  "بهاي انتقال" را با دريافت "پروژه" نيز "شركت"كند و  ميشود تملك  مي
 . دهد مي

ي مستمر ناشي از فعل " قهريهي هحادث"  به علت"شركت" از سوي "نامه موافقت" ي هدر موارد ويژه كه خاتم
 ""FIPPA طبق ضوابط درج شده در "شركت" جبران خسارت باشد، "دستگاه اجرايي" و يا ترك فعل موجه

 . به نحو ديگري توافق كنند"دوطرف"خواهد بود مگر آن كه  )جيگذاري خار قانون تشويق و حمايت از سرمايه(
 

 زودتر خاتمه "نامه موافقت"، )نامه موافقتخاتمه دادن به  (27به جز در مواردي كه طبق مفاد اين ماده . 27-10
  منقضي خواهد شد، كه متعاقب آن،"ي مجاز دوره" "روز" در آخرين "نامه موافقت" يابد، اين مي
و براساس مفاد درج شده در  "شركت" و بدون هيچ گونه پرداختي به   را بدون هزينه"پروژه" "يرپذ سرمايه"

تاريخ "گيرد   را تحويل مي"پروژه" "پذير سرمايه"تاريخي كه . گيرد ، تحويل مي)انتقال پروژه (28ماده 
 .شود مي ناميده "انتقال

 
 در حل و فصل مسايل بين) حل اختالف (34و ماده ) ژهانتقال پرو (28، ماده 10-27، 9-27مفاد بندهاي . 27-11
 .حاكم خواهند بود "نامه موافقت" اين ي ه در ارتباط با خاتم"دوطرف"
 

 "انتقال پروژه". 28ماده 
 

يابد،  ، زودتر خاتمه مي)نامه موافقتخاتمه دادن به  (27طبق مفاد ماده  "نامه موافقت"در حالتي كه . 28-1
، و )بهاي انتقال پروژه (12 تعيين شده در پيوست "بهاي انتقال" را در مقابل پرداخت "هپروژ" "پذير سرمايه"

حقوق  مي، تما"پذير سرمايه" به "پروژه انتقال"در صورت . گيرد  تحويل مي1-28طبق شرايط اين بند 
 .شود  منتقل مي"پذير سرمايه" بدون محدوديت و مانع به "پروژه" در مورد "شركت"
 "پروژه"به  "پذير سرمايه"امكان دسترسي انحصاري و نامحدود  شامل "پذير سرمايه" به "ژهپرو انتقال"
اي كه در مديريت،  هـايل نقليـژه و وسـايش و ابزار ويـزات آزمـام تجهيـقطعات يدكي و تجهيزات از جمله تم و

و ، "پروژه" هاي به عمل آمده در همراه تمام بهسازيشود به  مياستفاده  "پروژه" و تعمير و نگهداري برداري بهره
 ها، بيمه نامهمعنوي، از جمله تمام حقوق و مالكيتهاي  "پروژه" در "شركت"همچنين شامل انتقال تمامي حقوق 

 "پذير سرمايه" و ساير خدمات، به  مصالح، تجهيزاتي ه يا اشخاص تأمين كنند"شخص" ي ههاي باقيماند ضمانت
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 ملزم به انجام تمام تشريفات "شركت" اين حق مستلزم انجام تشريفات خاصي باشد،در صورتي كه اعمال . خواهد بود
 . خواهد بود"پذير سرمايه"الزم براي واگذاري حقوق مزبور به 

چون " هاي  طراحي، نقشههاي  و نگهداري، نقشهبرداري بهرههاي  العمل دستور ،است موظف "شركت"همچنين 
 "پذير سرمايه" و اطالعات ديگري كه "تاريخ انتقال"مواد مصرفي در  تأمين لوازم يدكي و ي ه، نحو"ساخت
 .كند  منتقل "پذير سرمايه"نياز دارد را به  "پروژه" و نگهداري و اصالح برداري بهرهبراي 

 
 :"پذير سرمايه"به  "پروژه" "انتقالتاريخ " موظف است پيش از "شركت". 28-2
 

عملكرد  ناشي از خسارت به محيط زيست يا هرگونه "ساختگاه"بار در  مواد زياني هتخليهرگونه نشتي يا ) الف
 برطرف يا ،بيني شده است پيش محيط زيست " و مقرراتنقواني" تا حدي كه در را "پروژه" يا "شركت"

 اصالح كند؛
 
 نجام دهد؛ ا ،حاكم شرايط بـا توجه بـهامكان  حد اـت را "پذير سرمايه" از سوي  معقولاي درخواستيـه آزمايش)  ب
 
  و آموزش دهد؛"پروژه" برداري بهره ي ه را در زمين"پذير سرمايه"كاركنان انتصابي )  ج
 
 با اشخاص "پروژه" و نگهداري برداري بهرهقراردادهايي را كه در رابطه با  ،"پذير سرمايه" بر حسب درخواست) د

 . انتقال دهد "پذير سرمايه" ثالث منعقد كرده است به
 
 . تسويه گردد"شركت" بايد از سوي "تاريخ انتقال" تا پيش از "شركت"تعهدات  ميتما) ه

 "تاريخ انتقال"، در 10-27 بر اساس مفاد درج شده در بند "پذير سرمايه" به "پروژه انتقال"هرگاه .  28-3
 :صورت پذيرد، اقدامات زير بايد انجام گيرد

 
شده در اين بيني  پيش "تاريخ انتقال" پيش از "ماه") 18( موظف است هيجده "شركت" )الف
 اقدام كند، به نحوي كه "پروژه"برداري   براي بهره"پذير سرمايه"، نسبت به آموزش كاركنان "نامه موافقت"

 "نامه موافقت"اين تعهد در مواردي هم كه .  هيچ گونه خللي وارد نشود"پروژه"برداري مطمئن و عادي  در بهره
 آموزش به كاركنان ي هيابد در سطحي كه امكان ارائ مي، زودتر خاتمه )نامه موافقتدادن به خاتمه  (27طبق مفاد ماده 

 . مقدور باشد، انجام خواهد شد"پذير سرمايه"برداري  بهره
 
شده در اين بيني  پيش "تاريخ انتقال" پيش از "ماه") 24( موظف است بيست و چهار "شركت")  ب
 :"نامه موافقت"
 
  طبق فرم"پذير سرمايه" نفع به  ه عندالمطالب وتمديدقابل  بدون قيد و شرط، برگشت ناپذير، ي نامه ضمانتيك . 1

) 24( بيست و چهار ازكه بايد ................................  به مبلغ "پذير سرمايه"قبول مورد    بانكمورد نظر و توسط 
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 ي هدور"  پس از انقضاي"ماه") 12(يا دوازده  "انتقالتاريخ " تا " مجازي هدور"  پيش از انقضاي"ماه"
مجاز "پذير سرمايه" )." انتقالي نامه ضمانت"(، تسليم كند باشد  اعتبار داشتههركدام زودتر رخ دهند،  ،"مجاز

 در موارد زير و بر "قصور شركت"خسارت ناشي از  براي جبران " انتقالي نامه ضمانت"است از محل مبلغ 
 بر اساس نتايج "پروژه انتقال"عدم تحقق شرايط تضمين شده در هنگام : ده، برداشت نمايداساس مقادير توافق ش

؛ عدم انجام صحيح بازسازي و )ها  پروژه و روش انجام آنهاي آزمايش (6درج شده در پيوست  "ي انتقالها آزمايش"
تجهيزات و مواد و ) Inventories( و عدم تأمين مقدار موجودي "پروژه") Overhaul(يا تعويض قطعات اساسي 

 ."پروژه" "تاريخ انتقال"مصالح مورد نياز در 
 حق خواهد "پذير سرمايه" را در مهلت مقرر برقرار نكند، " انتقالي نامه ضمانت" "شركت"در صورتي كه 

معادل  "شركت"ي ماهانه به "ها پرداخت"، از "تاريخ انتقال" پيش از "ماه") 24(از بيست و چهار داشت
اين مبالغ را در يك حساب مخصوص بانكي ذخيره  "پذير سرمايه".  كسر نمايد" انتقالي نامه ضمانت" مبلغ
 ي هماند.  در موارد پيشگفته، از محل اين حساب غرامت مربوط را برداشت كند"قصور شركت"نمايد تا در صورت  مي

 .به شركت مسترد خواهد شد "تاريخ انتقال"اين حساب در 
 
 كه با "مهندس مستقل"گزارش يك  بر اساس ،"پروژه") Overhaul(نوسازي و بازسازي آغاز اجراي . 2

كند و در اين گزارش بررسي  ميها، گزارش نهايي خود را تهيه "برداري بهرهگزارش " و بررسي "پروژه"بازرسي 
بهره بردار "ك  به عنوان ي"شركت" پيش از آن كامل بوده و برداري بهره با توجه به "پروژه" كند كه آيا مي

 در شرايطي منطبق بر تعهدات "پروژه" را تعمير و نگهداري كرده است و "پروژه"به درستي  "مجرب
با در نظر گرفتن استهالك  "نامه موافقت" و استانداردهاي تعيين شده در اين "مشخصات فني" ،"شركت"

تعميرات اساسي و تعويض اجزا و  خود اقدام به انجام ي  موظف است به هزينه"شركت". معمول است يا خير
بيني  پيش برداري بهرهبراي تداوم شرايط  ،"مهندس مستقل" نمايد كه در گزارش نهايي"پروژه"ي از هاي قسمت

تاريخ " پيش از "ماه") 6(اين تعميرات اساسي بايد شش . ضروري اعالم شده است "نامه موافقت"شده در 
 انجام دهد تا "پذير سرمايه"تعميرات اساسي را با حضور كاركنان  موظف است "شركت" پايان پذيرد و "انتقال

 موظف است تاريخ آغاز انجام بازسازي و تعميرات اساسي "شركت". آنان آموزش حين انجام كار را فرا گيرند
 در انجام صحيح تعميرات اساسي "قصور شركت"در صورت .  اطالع دهد"پذير سرمايه" را به "پروژه"
 "مهندس مستقل" تكميل انجام صحيح تعميرات اساسي از سوي ي ، هزينه"تاريخ انتقال"ز  پيش ا"پروژه"

 . بپردازد"پذير سرمايه" موظف است اين مبلغ را به "شركت"شود و  ميبرآورد 
 
 طبق "نامه موافقت" و در مواردي كه "تاريخ انتقال" پيش از "ماه") 12( موظف است دوازده "شركت".  3

 ي اطالعيه"يابد در زودترين زمان ممكن پس از صدور  مي، زودتر خاتمه )نامه موافقتخاتمه دادن به  (27مفاد ماده 
 به شرح درج شده در پيوست "پروژه" "ي انتقالها آزمايش"، ارزيابي عمر باقيمانده و "نامه موافقت ي خاتمه

 به "تاريخ انتقال"ست تا پيش از  موظف ا"شركت" .، را انجام دهد)ها  پروژه و روش انجام آنهاي آزمايش (6
ي ها آزمايش" كه شرايط "پروژه"ي از هاي  خود نسبت به انجام تعميرات اساسي و تعويض اجزا و قسمتي هزينه
 .، را برآورده نسازند، اقدام نمايد)ها  پروژه و روش انجام آنهاي آزمايش (6 درج شده در پيوست "انتقال
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خاتمه دادن به  (27 طبق مفاد ماده "نامه موافقت" و در مواردي كه "التاريخ انتق" پيش از "ماه") 2(دو 
، "نامه موافقت ي  خاتمهي اطالعيه"يابد، در زودترين زمان ممكن پس از صدور  مي، زودتر خاتمه )نامه موافقت

 6 درج شده در پيوست "ي انتقالها آزمايش" موظف است هر يك از تعميرات اساسي باقيمانده از "شركت"
 .را به پايان رساند) ها  پروژه و روش انجام آنهاي آزمايش(

 بر "انتقال پروژه" در عدم تحقق شرايط تضمين شده در هنگام "قصور شركت"خسارت ناشي از  براي جبران
 "شركت"، )ها  پروژه و روش انجام آنهاي آزمايش (6درج شده در پيوست  "ي انتقالها آزمايش"اساس نتايج 
 . بپردازد"پذير سرمايه"، به )خسارت مقطوع (11 را بر اساس مفاد پيوست "ارت مقطوعخس"موظف است، 

 
 با "شركت"، "نامه موافقت"شده در بيني  پيش "تاريخ انتقال" پيش از "ماه") 6(شش )   ج
 و همچنين سطح ها و ترتيبات دريافت وثيقه "انتقال پروژه" در خصوص موضوعات مربوط به "پذير سرمايه"

 "ماه") 12(دي اقالم مصرفي، قطعات يدكي، تجهيزات، قطعات، وسايط نقليه و ديگر مواد و لوازم كه براي دوازده موجو
 مورد نياز است، توافق "پروژه" پيش "سال") 5( مطابق با شرايط توليدي ميانگين پنج "پروژه" برداري بهره
أمين موجودي اقالم، در سطح توافق شده به اقدامات الزم را در خصوص ت مي موظف است، تما"شركت" .كنند مي

 . واگذار نمايد"پذير سرمايه" به "تاريخ انتقال"عمل آورد و اين اقالم را در 
به "تاريخ انتقال" در تأمين و واگذاري اقالم در سطح توافق شده در "قصور شركت"در صورت 

 . بپردازد"پذير يهسرما" را به ها  تأمين آني ه موظف است هزين"شركت"، "پذير سرمايه"
 

، تعمير و برداري بهره در شرايط مطلوب نگهداري، "تاريخ انتقال" را در "پروژه" موظف است "شركت". 28-4
 . انتقال دهد"پذير سرمايه" به "اي  سنجيده و حرفههاي رويه"آراستگي مطابق با 

 
 صورت خواهد "تاريخ انتقال" "روز" 12:00 "ساعت" در "پذير سرمايه" دفتر در "پروژه انتقال". 28-5

 تأمين شرايط مربوط به در صورت. خواهد شد نافذ "تاريخ انتقال" "روز" 23 :59:59 "ساعت"گرفت كه از 
 "ساعت"در  "پروژه"، حقوق و مالكيت انحصاري و بدون محدوديت "تاريخ انتقال" در "دوطرف"تعهدات 

مسئوليت  "پذير سرمايه"و  منتقل خواهد شد "ذيرپ سرمايه" به "تاريخ انتقال"بعد از  "روز" 00:00:00
 .را بر عهده خواهد گرفت "پروژه"  و نگهداريبرداري بهره

 
 "پروژه" "تاريخ انتقال" و " مجازي هدور" زماني بين انقضاي ي ه موظف است در فاصل"شركت". 28-6

 :عمول دارد اقدامات زير را م"اي  سنجيده و حرفههاي رويه"، بر اساس )" گذاري هدور"(
 

 بر عهده گيرد؛ را "پروژه" صحيح  نگهداريبرداري و بهرهمسئوليت ) الف
 
 "شركت" هاي  تسويه نمايد به شرطي كه بر مسئوليت"شركت" يا پيمانكاران "شركت"كاركنان  ميبا تما)  ب

 تأثير نگذارد؛
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 "پروژه" نگهداري  وبرداري بهره ي ه كه ممكن است در نتيج تعهديرا در مقابل هرگونه ادعا يا "پذير سرمايه" )ج
 ؛ وايجاد شود، مصون دارد

 و نگهداري برداري بهرهي را كه در رابطه با هاي ، بيمه نامه"پذير سرمايه" ي هبر حسب درخواست و به هزين)  د
 . مورد نياز است تأمين كند"پروژه"
 

 ماليات. 29ماده 
 

ي و آتي و يا هرگونه عوارض تكليفي و الزامات مالي ديگري كه بر ، حقوق دولتي و عوارض جارها تمام ماليات.  29-1
 باشد، بايد به موقع از سوي "شركت" ي ه بر عهد"نامه موافقت" يا مفاد اين "ن و مقرراتقواني"اساس 

 .پرداخت گردد "شركت"
 

مله عوارض و  باعث كاهش يا افزايش الزامات مالي از ج"ن و مقرراتقوانيتغيير در "در صورتي كه .  29-2
 موظف است اين تغييرات را به "شركت" شود، "شركت"ماليات و يا ايجاد عوارض تكليفي ديگري براي 

 .گردد ، اعمال مي)ن و مقرراتقوانيتغيير در  (31 اطالع دهد و متعاقب آن مفاد ماده "پذير سرمايه"
 

 بيمه. 30ماده 
 

 تحصيل شود و از بقاي "پروژه"اي ضروري براي  مه بيهاي  بايد به نحوي عمل كند كه پوشش"شركت". 30-1
 . مطمئن گردد"ي مجاز دوره"اي در طول   بيمههاي اعتبار اين پوشش

 
 و اطالعات مربوط ها  نامههاي مربوط به اين بيمه  گواهي وها  موظف است يك نسخه از بيمه نامه"شركت". 30-2
 . ارسال كند"پذير سرمايه"، براي ها  از دريافت آن پس"هفته" تا يك  راها اي آنـذ و انقضوه تاريخ نفـب

 
 منظور "پروژه" " كلي ههزين" در "شركت"اي الزم، از سوي  هاي بيمه  مربوط به پوششي هحق بيم.  30-3
 مسئول كمبود و نقص بيمه "شركت"در هر صورت .  خواهد بود"شركت" ي ه بر عهدها  و پرداخت آنشود مي
 .هاست نامه

 
 :را به نحوي صادر كنند كهها  نامه بيمه ها خواهد خواست تا گر  از بيمه"شركت". 30-4
 

  باشد؛ها  ذينفع مشترك بيمه نامه"پذير سرمايه" )الف
 
  منظور گردد؛"پذير سرمايه" و كاركنان "پذير سرمايه"اسقاط حق جانشيني در مقابل )  ب
 
 شرط قابليت تفكيك منافع درج شود؛ ) ج
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 نداشته باشد؛ وپرداخت حق بيمه  نسبت به هيچ مسئوليتي "پذير سرمايه"  )د
 
 ها كه بيمه گر براي ايفاي تعهدات خود به آني يها ه هرگونه بازرسي يا گزارشـبدسترسي حق  "پذير سرمايه" ) ه

  .نياز دارد، داشته باشد
 

را ها، مراتب   از بيمه نامهيك  از هرگونه خاتمه، عدم تمديد يا تغيير اساسي در هر موظف است پيش"شركت". 30-5
 .دهداطالع  "پذير سرمايه"به كتبي  پيش تر به صورت "روز") 60(حداقل شصت 

 
 :هاي زير باشد پوششاما نه محدود به  بايد شامل "شركت" از سويهاي دريافتي  بيمه نامه.  30-6
 

 : شاملتمام خطراي  پوشش بيمه) الف
 .تمام خطر حمل دريايي .1
 .مل زمينيتمام خطر ح .2
 . و ماشين آالتها تمام خطر دارايي .3
 . و نصبهاي اجرايي تمام خطر كار. 4
 .برداري تمام خطر بهره. 5
 
 . اقتصاديهاي  فعاليته در وقفاي پوشش بيمه)  ب
 
 .كارگران و مسئوليت كارفرماغرامت ) ج
 
 .شخص ثالث  در مقابلمسئوليت) د
 

 5-32اي الزم براي حوادث قهريه شامل اما نه محدود به بندهاي   بيمههاي پوشش موظف است "شركت". 30-7
 معمول بين المللي و با هاي ، بر اساس رويهايران رخ دهد ميجمهوري اسالكشور كه در داخل را ) ب (5-32و ) الف(

 . تأمين كند "پذير سرمايه"شرايط مورد قبول 
 

 وارده هاي بر حسب مورد، صرف جبران خسارتها را  نامه  موظف است تمام وجوه دريافتي از بيمه"شركت". 30-8
 به ايفاي "شركت" براي جبران خسارت وارده كافي نباشد، ها نامه وجوه دريافتي از بيمهبديهي است هرگاه . نمايد

 . پايبند خواهد بود "نامه موافقت"تعهدات خود در اين 
 

 "ن و مقرراتقوانيتغيير در ". 31ماده 
 

 موجب " و مقرراتنقوانيتغيير در "، "نامه موافقت" اين "تاريخ نفوذ"بعد از در صورتي كه . 31-1
 بابت "پذير سرمايه"ي "ها پرداخت"گردد،  "شركت"ي "كاهش هزينه" و يا "افزايش هزينه"
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 را "شركت" و يا هر دو بايد طبق مفاد اين ماده به گونه اي اصالح شود كه "بهاي توليد" يا "بهاي ظرفيت"
ن و قوانيتغيير در " قرار دهد، به صورتي كه گويا " و مقرراتنقوانيتغيير در "اقتصادي پيش از در شرايط 
 . اتفاق نيفتاده است"مقررات

 
 اتفاق افتاده است، بايد "ن و مقرراتقوانيتغيير در " اعتقاد داشته باشد كه "دوطرف"اگر هر يك از . 31-2

هاي ناشي  اي حاوي پيامد اطالعيه، طي " و مقرراتقوانين در تغيير" از تاريخ وقوع "روز") 30(ظرف مدت سي 
به همراه پيشنهاد اصالح   "كاهش هزينه"يا   "افزايش هزينه"، مبلغ " و مقرراتقوانينتغيير در "از اين 

ها و حداكثر كردن "افزايش هزينه" در حداقل كردن "شركت" را به نحوي كه مسئوليت ها هزينهمتناسب 
، نمايان "اي  سنجيده و حرفههاي رويه" و استفاده از "بردار مجرب بهره" در حد يك ها"كاهش هزينه"

 .باشد، اعالم دارد
 

 موظف هستند با "دوطرف"، 2-31پيشگفته در بند   ي هاطالعي پس از دريافت "روز") 7( هفت ي هبه فاصل. 31-3
 :كنند ير بررسي  را براي موارد زموضوع اطالعيهيكديگر مالقات نموده و طي جلسه اي 

 
 تاريخ"رخ دهد و موجب تغيير در  "پروژه" " احداثي هدور" در " و مقرراتقوانينتغيير در "اگر ) الف

اي اصالح  ، به گونه)زمان بندي موعدهاي كليدي (5 شود، موعدهاي كليدي در پيوست " تجاريبرداري بهره
 .ردددر آن اعمال گ " و مقرراتقوانينتغيير در " كه اثر شود مي
 
رخ دهد و موجب كاهش توانايي  " تجاريبرداري بهره ي هدور" در " و مقرراتقوانينتغيير در "اگر )  ب
 قوانينتغيير در " گردد، كاهش ظرفيت منتج از "پذير سرمايه" به "محصول پروژه" در تحويل "شركت"
و يا  "توقف اضطراري"يا  و " شدهريزي برنامهتوقف " نبايد به عنوان كاهش ظرفيت منتج از "مقررات و

 . منظور گردد"پروژه"شرايط كاهش اجباري توليد در 
 

 نتوانند "دوطرف"، 2-31 طبق بند اي  اطالعيه پس از دريافت هرگونه "روز") 21(اگر در مدت بيست و يك . 31-4
 34ده  بايد طبق شرايط ما"دوطرف" توافق كنند، اختالف "بهاي توليد" و "بهاي ظرفيت"بر روي اصالح 

 . حل و فصل گردد"نامه موافقت"، در اين )حل اختالف(
 

كاهش " يا  "افزايش هزينه"تواند ادعاهاي  مي ن"دوطرف"براي اجراي مفاد اين ماده، هيچ يك از . 31-5
مطرح كند مگر اين كه مجموع مبلغ  "سال" زماني كمتر از يك ي ه مربوط به مفاد اين ماده را در فاصل"هزينه

رعايت شروط ياد شده در رسيدگي . يورو بيشتر شود/ ريال ......................................... سيدگي نشده از مبلغ ادعاهاي ر
 .خواهد بود ميادعاهاي مشابه بعدي مربوط به مفاد اين ماده نيز الزا

 
گردد و يا  "امهن موافقت" در اين "شركت" مانع اجراي تعهدات " و مقرراتقوانينتغيير در "اگر . 31-6

 در برابر "شركت" به صورت غير قانوني شود، "شركت" تعهدات ي هموجب انجام بخشي و يا هم
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توسط  "شركت"براي عدم اجراي چنين تعهداتي مسئوليتي ندارد و در صورتي كه جبران خسارت  "پذير سرمايه"
 نداشته باشد، "شركت"مالي خسارت تمايل به جبران  "پذير سرمايه" امكان پذير نباشد و يا "پذير سرمايه"
، حقوق خود را )گذاري خارجي قانون تشويق و حمايت از سرمايه ("FIPPA" حق خواهد داشت تا طبق "شركت"

 .مطالبه كند
 

 به مدت يكصد و هشتاد "دوطرف"مانع اجراي تعهدات هر يك از  " و مقرراتقوانينتغيير در "اگر . 31-7
 27 را طبق فرايند ماده "نامه موافقت"تواند اين  مي "دوطرف"ود، هر يك از  به صورت مداوم ش"روز") 180(
 را طبق مفاد "بهاي ظرفيت" پرداخت "پذير سرمايه"در شرايطي كه . ، خاتمه دهد)نامه موافقتخاتمه دادن به (

شرايط ناشي از  را خاتمه دهد مگر اين كه "نامه موافقت" نبايد اين "شركت"دهد،  مي ادامه "نامه موافقت"اين 
ادامه  " و مقرراتقوانينتغيير در " پس از وقوع "ماه") 12( به مدت دوازده " و مقرراتقوانينتغيير در "

قانون ( "FIPPA" تنها طبق "شركت" به داليل بيان شده در اين بند، "نامه موافقت"در صورت خاتمه . يابد
 .سارت مالي خواهد بود، مستحق جبران خ)گذاري خارجي تشويق و حمايت از سرمايه

 
 " قهريهي هحادث". 32ماده 

 
 آسيب "طرف"و خارج از كنترل معقول بيني  پيش به معني هر واقعه و پيشامد غير قابل " قهريهي هحادث". 32-1

 :باشد ديده است كه داراي شرايط زير 
 

 آسيب ديده "طرف"دن از سوي ي كافي و مناسب، قابل جلوگيري، رفع و يا از بين برها شرايطي كه با تالش) الف
 نباشد؛

 
كاستن  و "نامه موافقت" آسيب ديده براي اجراي تعهداتش در اين "طرف"اي بر توانايي  به طور قابل مالحظه)  ب

  اثرگذار باشد؛هاي آن از شدت پيامد
  آسيب ديده در اجراي تعهداتش نباشد؛ و"طرف" "قصور" مستقيم يا غير مستقيم ي هنتيج)  ج
 
 ديگر اطالع داده "طرف"، به 2-32، وقوع آن را طبق مفاد بند " قهريهي هحادث" آسيب ديده از "طرف" ) د

 .باشد
 

 به عنوان عامل تأخير يا افزايش هزينه در "ي قهريه حادثه" بخواهد به يك "دوطرف"اگر هر يك از . 32-2
 "ي قهريه حادثه" پس از وقوع "روز") 10 (اجراي تعهداتش به صورت جزئي يا كلي استناد كند، بايد حداكثر تا ده

، ماهيت آن و پيش بيني مدت زمان تأثير آن را به همراه داليل "ي قهريه حادثه"به صورت كتبي زمان شروع 
 . ديگر اعالم كند"طرف"، به 1-32 درج شده دربند "ي قهريه حادثه"تطبيق شرايط پيش آمده با شرايط 

 
، مصالح  ديگر در تأمين خدماتهاي و روش استفاده از منابع طقي خود را از جملهي منها  همه تالش"دوطرف" .32-3

 ممانعت كنند "ي قهريه حادثه" به كار خواهند برد تا از هرگونه تأخير ناشي از وقوع "پروژه" مورد نياز زاتيو تجه
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ود را به كار برند تا تعهدات  موظف هستند بيشترين تالش خ"دوطرف". و يا اثرات آن را به كمترين مقدار كاهش دهند
 شرايط اين "ي قهريه حادثه"خود را با بيشترين توافق اجرا نمايند و مطمئن شوند كه پس از پايان 

 "دوطرف"، هيچ يك از درج شده در اين بندصورت رعايت شرايط  در. گردد مي به حالت عادي باز "نامه موافقت"
 مسئوليتي نخواهد ، باشد"قهريهي  حادثه" وقوعتي كه علت آن ك از تعهداتش در صورهر ي عدم ايفاي نظراز 

 .داشت
 

ي  حادثه"اي كه به وقوع "طرف"، "ي قهريه حادثه"ي   پس از خاتمه"روز") 3( سه ي هبه فاصل. 32-4
 به عنوان عامل تأخير يا افزايش هزينه در اجراي تعهداتش استناد كرده است، موظف است مستندات و داليل "قهريه

 در اجراي تعهداتش در اين " قهريهي حادثه"طقي خود را در ماهيت تأخير و يا افزايش هزينه و همچنين اثر من
 . ديگر ارسال كند"طرف" را براي "نامه موافقت"
 

 : است" طبيعيي  قهريهي حادثه" و " سياسيي  قهريهي حادثه"شامل  " قهريهي حادثه". 32-5
 

 وقوع يكي از موارد زير باشد و شرايط و ي  معني شرايطي است كه نتيجه به" سياسيي  قهريهي حادثه") الف
 :، را نيز تأمين كند1-32معيارهاي بند 

 
 مسلحانه و يا اقدام دشمن خارجي، انقالب، عمليات هاي ي مرزي، درگيريها وقوع جنگ اعالن شده يا نشده، تجاوز. 1

 ايران؛ ميمحاصره يا تحريم جمهوري اسالايران يا  مينظامي يا غصب قدرت در داخل جمهوري اسال
 ي يونيزه كننده اي كه منبع آن درون كشور باشد؛ها آلودگي به مواد راديو اكتيويته و يا تابش. 2
 ؛"دستگاه اجرايي"هرگونه فعل يا ترك فعل غير موجه از طرف . 3
ري به منظور اعتراض و يا اعتصاب به كا ي قانوني و يا كمها ي صنفي، ملي يا منطقه اي، كار در حداقلها اعتصاب. 4

 ايران اتفاق بيفتد؛ و ميداليل سياسي كه در داخل جمهوري اسال
 . هاي داخلي، خرابكاري و عمل تروريستي آرامي آشوب اجتماعي، شورش، نا. 5
 
 نيست و " سياسيي  قهريهي حادثه"اي است كه " قهريهي حادثه" " طبيعيي  قهريهي حادثه") ب

 :، را نيز تأمين كند1-32ع يكي از موارد زير باشد و شرايط و معيارهاي بند  وقوي نتيجه
 
 سوزي، زلزله، سيل، طوفان، گردباد و بالياي طبيعي ديگر؛ حوادث قهريه مانند رعد و برق، آتش. 1
 تصادمات و انفجارها؛ و. 2
 .اتفاق بيفتدايران  ميهاي همه گير كه در داخل كشور جمهوري اسال شيوع قحطي و بيماري. 3
 

 در اولين فرصت "دوطرف" رخ دهد، " تجاريبرداري بهرهتاريخ " پيش از " قهريهي حادثه"اگر . 32-6
زمان بندي موعدهاي  (5اي بر روي موعدهاي كليدي درج شده در پيوست " قهريهي حادثه" اثر چنين ي درباره
، را توافق )زمان بندي موعدهاي كليدي (5يوست  اصالح موعدهاي كليدي در پي كنند و برنامه مي، مذاكره )كليدي

 منظور " تجاريبرداري بهرهتاريخ " در جابجايي " قهريهي حادثه"نمايند به طوري كه اثر ناشي از وقوع  مي
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 قيمت با ضوابط هاي  از جمله نوسانها  جبران آني  و نحوه" قهريهي حادثه"در اين حالت، تبعات ديگر وقوع . گردد
"FIPPA") جبران "دوطرف"تأمين خواهد شد مگر اين كه ) گذاري خارجي ون تشويق و حمايت از سرمايهقان 

 . را به نحو ديگري توافق كنند" قهريهي حادثه"تمام يا بخشي از تبعات مالي 
 

 ي حادثه"  رخ دهد، در مورد تأثير آن" تجاريبرداري بهرهتاريخ " پس از " قهريهي حادثه"اگر . 32-7
 :ب مورد، طبق موارد زير عمل خواهد شد بر حس"قهريه

 
اثر  "پذير سرمايه" به "محصول پروژه" در تحويل "شركت" بر توانايي " قهريهي حادثه"اگر وقوع ) الف

 :گيرد منفي بگذارد، اقدامات زير صورت مي
 
 ي حادثه" متأثر از ي موظف است طي دوره "پذير سرمايه" رخ دهد، "سياسي ي  قهريهي حادثه"اگر . 1

.  ادامه دهد"شركت"، به )ها پرداخت (10 طبق شرايط پيوست "بهاي ظرفيت" به پرداخت "سياسي ي قهريه
 پيش از وقوع "ماه") 12( قابل پرداخت طي دوازده "بهاي ظرفيت" معادل متوسط "ها پرداخت" مبلغ اين

 .د شدتمديد نخواه " تجاريبرداري بهره ي دوره"در اين حالت .  است" قهريهي حادثه"
 
 ي  قهريهي حادثه" متأثر از ي  در مدت دوره"پذير سرمايه" رخ دهد، "طبيعي ي  قهريهي حادثه"اگر . 2

 ي  قهريهي حادثه"كه متأثر از  "پروژه" را تنها براي بخشي از "بهاي توليد"و  "بهاي ظرفيت" ،"طبيعي
 ثابت كند كه كاهش درآمد "شركت"راگ . پرداخت خواهد نمود"نامه موافقت" نيست با رعايت شرايط "طبيعي

 30ي الزم طبق مفاد ماده ها  با وجوه دريافتي از بيمه نامه"محصول پروژه"ناشي از توقف و يا كاهش توان توليد 
 است و " تجاريبرداري بهره ي دوره" مستحق افزايش زمان "شركت"گردد،  مي، تأمين ن)بيمه(

 ي حادثه" تحت تأثير "شركت"مدتي كه  را به تناسب " تجاريبرداري بهره ي دوره" "پذير سرمايه"
 به "پذير سرمايه"در اين حالت هيچ گونه پرداختي از سوي .  است، تمديد خواهد كرد"طبيعي ي قهريه

 . صورت نخواهد گرفت"شركت"
 
  و به تبع آن بر توان"نامه موافقت"در اين  "پذير سرمايه" بر تعهدات " قهريهي حادثه"اگر وقوع )  ب
به پرداخت  "پذير سرمايه"اثر منفي بگذارد،  "پذير سرمايه" به "محصول پروژه" براي تحويل "شركت"
 ادامه " قهريهي حادثه" متأثر از ي طي دوره) ها پرداخت (10 طبق شرايط پيوست"شركت" به "بهاي ظرفيت"

 " قهريهي حادثه"ز وقوع اي است كه پيش ا"بهاي ظرفيت"اي معادل با "ها پرداخت"مبلغ چنين . خواهد داد
 .قابل پرداخت بوده است

 
تواند عذري براي رفع مسئوليت  مي، ن) قهريهي حادثه (32، مفاد ماده " قهريهي حادثه" در صورت وقوع يك. 32-8
 : در موارد زير باشد"دوطرف"
 

 ؛"دوطرف" هاي توقف يا تأخير در پرداخت) الف
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 ؛"شركت"دليل مسامحه و يا غفلت تأخير در تحويل تجهيزات و مصالح به )  ب
 
 در واگذاري قراردادهاي احداث، تأمين مواد، تجهيزات و يا "شركت" به دليل ناتواني "پروژه"تأخير در اجراي )  ج

 استخدام كاركنان يا كارگران به تعداد كافي؛برداري به پيمانكاران دست دوم و تأمين كنندگان واجد صالحيت يا  بهره
 
ابي مكانيكي و الكتريكي و يا از كار افتادگي تجهيزات، ماشين آالت و يا تأسيسات در مالكيت يا هرگونه خر)  د

 ؛ها  و تعمير آنبرداري بهره غير صحيح نگهداري، ي  به علت نحوه"دوطرف" هر يك از برداري بهره
  پيش از وقوع"نامه موافقت" در اجراي هر يك از تعهداتش در اين "دوطرف" هر يك از "قصور"ناتواني يا )  ه

 ؛ يا" قهريهي حادثه"
 
تأخير ناشي از شرايط نامناسب جوي يا شرايط نامطلوب زمين و يا هرگونه شرايط نامطلوب ديگر كه به طور منطقي )  و

 .قابل پيش بيني هستند
 

 ي هحادث" بايد تمام تالش خود را به كار گيرد تا اثر وقوع " قهريهي حادثه" تحت تأثير "طرف". 32-9
، در برابر تعهدات ديگري كه " قهريهي حادثه" تحت تأثير"طرف"به هر حال مسئوليت .  را كاهش دهد"قهريه

 ديگري كه تحت تأثير "طرف".  نيستند همچنان به قوت خود باقيست" قهريهي حادثه"تحت تأثير وقوع 
 . نيست نيز نظير همين تعهدات را خواهد داشت" قهريهي حادثه"
 

 و 6-27ايران، به مفاد بندهاي  مي در خارج از مرزهاي جمهوري اسال" قهريهي حادثه"صورت وقوع در . 32-10
 به قوت و اعتبار خودش "نامه موافقت" تعهداتش در اين انجام در "شركت"  عمل نخواهد شد و مسئوليت27-9

 تنها به عنوان كمك به "پذير سرمايه" . نخواهد بود"پذير سرمايه"باقي خواهد ماند و هيچ مسئوليتي نيز متوجه 
 را به مدت " مجازي دوره" ،"شركت"پذيرد تا با دريافت مدارك مثبته از طرف  در انجام تعهداتش مي "شركت"

 .چنين تمديدي سبب اصالح هيچ پرداختي نخواهد شد. ، تمديد كند" قهريهي حادثه"متناسب با شرايط وقوع 
 

 مصونيت. 33ماده 
 

ي جاني و تمام ها ، فوت يا صدمهها مسئول جبران هرگونه ضرر و خسارت به اموال و دارايي "پذير سرمايه". 33-1
 "پروژه" در ارتباط با "شركت"، كه ) متعارف دادرسيي از جمله و بدون هيچ محدوديتي، هزينه(ي مربوط ها هزينه

 را از اين "شركت"  وبود شود، خواهد  متحمل مي"پذير سرمايه" عمدي و يا سهوي يا ترك فعلو ناشي از فعل 
 "شركت" و يا پيمانكاران "شركت"حق رجوع به  "پذير سرمايه"در اين رابطه .  مصون نگه خواهد داشتنظر

 و كارمندان، مديران، نمايندگان، كاركنان، پيمانكاران و "شركت"در اين ارتباط  "پذير سرمايه". را نخواهد داشت
 "پذير سرمايه"  و تقصير"قصور" كامل در برابر خسارات ناشي از  را به طور"شركت" پيمانكاران دست دوم

و يا ) يا هرگونه ادعاي در اين رابطه(اين مصونيت شامل ضرر، خسارت، فوت و يا جراحت . داشتمصون نگه خواهد 
يك از  و يا هر "شركت"ي مربوط به اين موضوع را در صورتي كه به دليل عملكرد و يا سهل انگاري ها هرگونه هزينه

 به وجود آيد و يا به دليل "شركت"كارمندان، مديران، نمايندگان، كاركنان، پيمانكاران و پيمانكاران دست دوم 
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در اين موارد . شود ميي منطقي براي كاهش خسارت پيش آمده باشد، نها  در برداشتن گام"قصور شركت"
هاي مربوط، در مواردي كه به نحوي   هزينه يا"شركت"خسارت . ي مربوط را پرداخت كندها  بايد خسارت"شركت"

شود، مشمول مصونيت  جبران مي "نامه موافقت" به موجب اين اي هاي بيمه يا تحت پوشش "نامه موافقت"در اين 
 .پيشگفته نيست

 
ي جاني و تمام ها ، فوت يا صدمهها مسئول جبران هرگونه ضرر و خسارت به اموال و دارايي "شركت". 33-2

 در ارتباط با "پذير سرمايه"، كه ) متعارف دادرسيي از جمله و بدون هيچ محدوديتي، هزينه(مربوط ي ها هزينه
  وبودشود، خواهد   متحمل مي"شركت" عمدي و يا سهوي يا ترك فعل و ناشي از فعل "پروژه"
 و "پذير يهسرما"حق رجوع به  "شركت"در اين رابطه .  مصون نگه خواهد داشتنظر را از اين "پذير سرمايه"

 و كارمندان، مديران، "پذير سرمايه"در اين ارتباط  "شركت".  را نخواهد داشت"پذير سرمايه"يا پيمانكاران 
 را به طور كامل در برابر خسارات ناشي از "پذير سرمايه" نمايندگان، كاركنان، پيمانكاران و پيمانكاران دست دوم

اين مصونيت شامل ضرر، خسارت، فوت و يا جراحت و . داشتمصون نگه خواهد  "شركت"  و تقصير"قصور"
را در صورتي كه به دليل عملكرد و يا سهل انگاري ) يا هرگونه ادعاي در اين رابطه(ي مربوط ها هرگونه هزينه

 و يا هر يك از كارمندان، مديران، نمايندگان، كاركنان، پيمانكاران و پيمانكاران دست دوم "پذير سرمايه"
ي منطقي براي كاهش ها  در برداشتن گام"پذير سرمايهقصور " به وجود آيد و يا به دليل "رپذي سرمايه"

 .ي مربوط را پرداخت كندها  بايد خسارت"پذير سرمايه"در اين موارد . شود ميخسارت پيش آمده باشد، ن
 

ترك يا همزمان در صورت وقوع هرگونه صدمه و يا خسارت ناشي از سهل انگاري يا قصد و يا غفلت مش. 33-3
 .ي مربوط را جبران كندها  به نسبت ميزان تقصير خود بايد هزينه"دوطرف"، هر يك از "دوطرف"هر
 

و مسئولين، مديران، نمايندگان، كاركنان، پيمانكاران و پيمانكاران دست  "پذير سرمايه" بايد از "شركت". 33-4
 از جمله و بدون هيچ(مسئوليت، زيان، هزينه، مخارج ايجاد   در مقابل هرگونه ادعا، احكام قضايي،"پذير سرمايه"دوم 

ناشي از وضعيت ي  زيست محيطمرتبط مقررات هط بو مربت و خسار) متعارف دادرسيي هزينهگونه محدوديت 
، از جمله تخليه، پخش، توزيع، انباشت، تصفيه، "شركت" از سوي "پروژه" برداري بهره و مالكيت  يا"ساختگاه"

هاي  ، آلوده سازي خاك، هوا، آب"پروژه"يا خطرناك توليدي توسط  مي مواد آالينده يا ديگر مواد سنشتيا توليد، دفع 
 ي نحوهدر مقابل هرگونه مسئوليت مربوط به و نيز  يا اطراف آن "پروژه" "ساختگاه"سطحي يا زيرزميني در 

آنان را  دفاع كند و ياد شدهنظارت بر موارد ه تعهدات مربوط بكاهش آلودگي، تعويض، برطرف سازي يا آلودگي زدايي يا 
انگاري يا   سهلناشي از ها ت در مواردي و تا حدودي كه اين گونه خسارمگراز هرگونه زيان و خسارتي مصون نگه دارد، 

 .باشد "پذير سرمايه" مسئولين، مديران، نمايندگان، كاركنان و يا پيمانكاران و "پذير سرمايه"رفتار عمدي  سوء
 مصونيت تحت بابت جبران ضرر و زيان  اوي ههاي مطالبه نشد  ادعاجمع تا زماني كه "دوطرف" هيچ يك از .33-5

 جبران ضرر و زيان نخواهد ي ه حق طرح ادعا و مطالب،ده استيورو بيشتر نش/ ريال................................ از مبلغ ماده،اين 
اين مصونيت در  تحتتواند تمام ادعاي مربوط به جبران ضرر و زيان  مي، پيشگفته اما به محض تحقق شرط ،داشت

نيز اعمال مصونيت  اصل در مورد مطالبات آتي براي جبران ضرر و زيان اين. را مطرح سازد "نامه موافقت"
أخير در ش طبق اين بند، به خاطر تهاي كه مطالبهدر صورتي تواند  مي "دوطرف"هر يك از ، با اين وجود. ديگردخواهد
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 يا در هر " مجازي دوره" به هر حال در انتهاي .بررسي مشمول مرور زمان شود، صرف نظر از مبلغ آن، ادعا كند
 بايد صرف نظر از سقف مبلغ درج شده در اين "دوطرف"يابد، ادعاهاي  ميزودتر خاتمه  "نامه موافقت" زماني كه

 .بند رسيدگي و تسويه گردد
 

 يا در هيچ حالتي شامل ضرر و زيان يا خسارت غير مستقيم پيشگفتههاي  يني شده در بندب  پيشهاي مصونيت .33-6
 قوانين" طبق "دوطرف" اين، هيچ يك از عالوه بر. نخواهد گرديد "دوطرف" يا تقصير يكي از "قصور"تبعي 

 اين درال حقوق  خسارت غير مستقيم يا تبعي ناشي از ايفاي تعهدات يا اعم ضرر و زيان و يابابت "و مقررات
 . ديگر نخواهد داشت"طرف"، مسئوليتي در مقابل "نامه موافقت"
 

 از سوي، " و مقرراتقوانين" عدم رعايت  ناشي از"دوطرف" از  متعلقه به هر يكي هگونه جريميچ ه .33-7
خواهد بود  اي"طرف" ي  بر عهدهتنها بلكه مسئوليت پرداخت اين گونه مبالغ بازپرداخت نخواهد شد ديگر "طرف"

 . عمل نكرده است"و مقرراتقوانين " كه طبق
 

، سند، مدرك، نقشه، مشخصات يا طراحي پيشنهادي از سوي و يا تأييد هر توافق نامهگونه بازنگري  هيچ .33-8
 هنگام انگاري ه خاطر سهلهايي كه ب  را از هيچ يك از مسئوليت"شركت"، "پذير سرمايه" توسط "شركت"

 " و مقرراتقوانين"ها يا عدم رعايت  ها، مشخصات يا طراحي ها، مدارك، نقشه ، سندها توافق نامه اين گونه ي تهيه
. مبرا نخواهد ساخت "نامه موافقت" اين  طبق"ركتـش"ايفاي تعهدات در  انگاري سهل يا پيشگفتهدر مورد اسناد 

هاي  ها، مشخصات يا طراحي  مدارك، نقشهها، ، سندها توافق نامه به علت بازنگري و تأييد "پذير سرمايه"همچنين، 
 . ديگر، مسئول شناخته نخواهد شد"شخص" هر  يا"شركت" در مقابلانجام شده 

 
اي  اطالعيهبي درنگ بايد  قرار است در برابر ادعاي مطرح شده عليه او مصون نگه داشته شود، كه اي"طرف" .33-9

 .نمايد را به وي اعالم ادعاهايي و مطرح شدن چنين كند صادردر مورد ادعاي اقامه شده  ديگر "طرف"خطاب به 
 ديگر بدهد و در آن مسئوليت جبران غرامت را بپذيرد و "طرف"اي به  تواند اطالعيه مي مصون نگهدارنده "طرف"

 را در آن  دفاع كننده"طرف"را اعالم و  در مقابل ادعاي مطرح شده در مورد چگونگي دفاع معقولهاي  دستورالعمل
 ، مزبور را دريافت نكرده استي ، تا زماني كه اطالعيهمصون نگه داشته شود  قرار است كهاي"طرف". في نمايدمعر
 موظف ياد شده "طرف"ن اطالعيه، ـول ايـبه محض وص. ه عمل آوردـ دفاع ببراي را متعارفتواند تمام اقدامات  مي

 . پيروي كندرنده مصون نگهدا"طرف" از سويهاي اعالم شده  است از دستورالعمل
 

 . به اعتبار خود باقي خواهد بودهمچنان "نامه موافقت" پس از خاتمه يافتن اين ،)مصونيت (33مفاد ماده  .33-10
 

 در مفاد اين ماده، نبايد در هيچ شرايطي از مبالغ زير بيشتر "پذير سرمايه" به "شركت"مجموع تعهدات . 33-11
 :شود

 
 ؛ و" پيشبردي نامه ضمانت" از معادل مبلغ " تجاريريبردا بهرهتاريخ "پيش از ) الف
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 "سال"يورو در هر نيم /ريال.......................................از مبلغ " تجاريبرداري بهرهتاريخ "پس از )  ب
 ."نامه موافقت"
 

 حل اختالف. 34ماده 
 

 و يا به "نامه موافقت"ريف و تفسير اين  در ارتباط با تع"دوطرف"اگر هرگونه اختالفي به هر شكل بين . 34-1
 از دريافت "روز") 30(كنند كه ظرف مدت سي  مي تالش "دوطرف" آن بروز كند، ي علت اعتبار، نقض و خاتمه

 ي ديگر مبني بر وجود چنين اختالفي، اين اختالف را ابتدا به وسيله "طرف" از سوي "طرف" يك ي اطالعيه
 انجام "دوطرف" مذاكره بين نمايندگان ي  به وسيلهها اين تالش.  و فصل كنند دوطرفه حلي  دوستانهي مذاكره

 موضوع را حل و فصل كنند، هر يك از "روز") 30( و در صورتي كه اين نمايندگان نتوانند در مدت سي شود مي
ر آن كه هر  ارجاع دهد، مگ"كارشناس"، به يك 2-34تواند موضوع اختالف را با توجه به مفاد بند  مي "دوطرف"
 .، به داوري ارجاع دهند3-34 موافقت كنند كه به طور مستقيم اختالف را با توجه به مفاد بند "دوطرف"
 

 به اي  طي اطالعيه"كارشناس"تواند تمايل خود را مبني بر ارجاع اختالف به يك  مي "دوطرف"هر يك از . 34-2
 :ل خواهد شدديگر اعالم كند، در اين صورت بر طبق روش زير عم "طرف"
 

بايد در  "دوطرف"، "كارشناس" ارجاع اختالف به ي اطالعيهاز صدور  پس "روز") 15(پانزده طي مدت ) الف
تاريخ " از ميان فهرستي كه يك ماه پيش از "كارشناس"اي به عنوان "شخص"مورد انتخاب و انتصاب 

كنند در هر يك از  تالش ميسن نيت با ح "دوطرف". توافق شده است، به توافق برسند "دوطرف" بين "قطعيت
در ارتباط  انتخاب شده، "كارشناس"عمل نمايند تا  "كارشناس"موارد اختالفي به شرح زير در انتخاب و انتصاب 

 :دنآور اقدام ك  اختالف و اتخاذ تصميم نهايي و الزام موردبا موضوع
 
و مورد مستقل و واجد شرايط سي مهنديك شركت انتصاب در موارد مربوط به امور فني و مهندسي، . 1

 ؛"دوطرف"قبول
 ؛ و"دوطرف"و مورد قبوليك مشاور مالي واجد شرايط انتصاب در موارد مربوط به امور مالي و اقتصادي، . 2
 
  ."دوطرف" با تخصص مربوط به اختالف پيش آمده با توافق "كارشناس" يك انتصابدر هر مورد ديگري . 3
 
 مستقل نه يك داور، نظر خود را در مورد "كارشناس"ظف است به عنوان يك  مشخص شده مو"كارشناس") ب

بخواهد تا اطالعاتي را كه او براي  "دوطرف" ممكن است از "كارشناس". اعالم كند "دوطرف"اختالف بين 
بايد در اسرع وقت اين درخواست  "دوطرف"در اين صورت، . تصميم گيري الزم دارد در اختيارش بگذارند

 از انتصابش و يا هر زمان "روز") 60( بايد ظرف مدت شصت "كارشناس".  را اجابت نمايند"اسكارشن"
 .اعالم كند "دوطرف"برسد، تصميم خود را به صورت كتبي به  "دوطرف"ديگري كه به توافق 
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 را بين "كارشناس" فرايند حل اختالف از سوي ي  تسهيم حق الزحمهي نحوه موظف هستند "دوطرف") ج
 .گر توافق كننديكدي

 
  به توافق برسند، از"هروز") 15( پانزده ي ه دوريك در "كارشناس" انتصاب موردنتوانند در  "دوطرف" اگر) د

 ايران ميدادگستري جمهوري اسال مييا كانون كارشناسان رس ايران ميجمهوري اسال  و صنايع و معادناتاق بازرگاني
تقبل  "دوطرف" از سوي به صورت مساويهاي اين كارشناسي  ينههز. خواهند كرد "كارشناس" تعيين درخواست

 .و پرداخت خواهد شد
 
 آور خواهد بود، الزام "دوطرف"براي  2-34انتصاب شده طبق فرايند درج شده در اين بند  "كارشناس"تصميم ) ه

سال طي ار، "كارشناس" پس از دريافت تصميم "روز") 30(سي مدت   ظرف"دوطرف" كه يكي از مگر آن
بر طبق را ارجاع موضوع اختالف به داوري اعتراض كند و  "كارشناس"به تصميم  ، ديگر"طرف"اي به  اطالعيه
الزام آور خواهد بود  "دوطرف" همچنان براي "كارشناس" تصميم حالت نيز ايندر .  اعالم كند،3-34ند مفاد ب

 .دباش برخالف آن ، آن را تغيير داده يا داوريي مگر آن كه نتيجه
 

 دوطرفه حل ي با مذاكرات دوستانه "روز") 30(، ظرف مدت سي 1-43هرگونه اختالفي كه طبق مندرجات بند . 34-3
، 2-34 بر حل و فصل آن به روش داوري توافق كنند و يا در مواردي كه طبق مفاد بند "دوطرف" و فصل نشود و

 هنوز ،"كارشناس"ر ارجاع اختالف به ب مبني "طرف" يك ي اطالعيه از ارسال "روز") 30(ظرف مدت سي 
تصميم خود ) ب (2-34منصوب شده در مدت درج شده در بند  "كارشناس"منصوب نشده باشد و يا  "كارشناس"

مخالفت خود را با تصميم اي  اطالعيه، طي ارسال )ه (2-34 بر اساس مفاد بند "دوطرف"را اتخاذ نكند و يا يكي از 
اختالف بين . ن را اجرا نكند، بايد سرانجام به روش داوري حل و فصل شوداعالم نمايد يا آ "كارشناس"
 سه نفر داور كه ي و به وسيله ايران ميطبق قوانين داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسال "دوطرف"

نيز فارسي محل داوري تهران است و زبان داوري .  حل و فصل خواهد گرديد،شوند ميطبق قوانين داوري مشخص 
 .خواهد بود

 
 الزم "دوطرف" صادر شود، نهايي و براي 3-34هرگونه رأيي كه طبق فرايند داوري تعيين شده در بند . 34-4

 بدين "دوطرف"عالوه بر آن، . تواند به مراجع قضايي رجوع كند مي ذينفع "طرف"االجراست و در صورت عدم اجرا، 
 دعوي يا رسيدگي قضايي در خصوص هر اختالف مربوط به ي ع يا ادامههيچ يك حق شروكه  كنند ميوسيله موافقت 

، رأي صدور پس از.  در حال رسيدگي است، ندارد طبق همين ماده آنتا زماني كه مراحل داوريرا  "نامه موافقت"اين 
 .توانند به مراجع قضايي مراجعه نمايند ميآن  ياجرادر  اجرا يا تسهيل  تنها براي"دوطرف"
 

 :يا داوري "كارشناس"در مدت رسيدگي مورد اختالف از سوي . 34-5
 

 دهد؛ ميادامه  "نامه موافقت"اين  اجراي تعهدات خود را در "شركت") الف
 
 دهد؛ مي ادامه ،3-26 خود طبق مفاد بند ي ي سررسيد شده"ها پرداخت"به  "پذير سرمايه")  ب
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 مورد اختالف خودداري خواهند كرد؛ ي اق حق خود در مسئله از اقدام به هرگونه عمل ديگري براي احق"دوطرف")  ج
 و
 

ري از اين ـ ديگي هاد مادـطبق مفبر  "نامه موافقت"اتمه دادن به ـخاستفاده از حق  با وجود هرگونه داوري،
 . محفوظ خواهد بود"دوطرف"براي هر يك از  "نامه موافقت"
 

 حفاظت و ايمني. 35ماده 
 

بردار  بهره" موظف است تمام اقدامات احتياطي و الزم را به عنوان يك "شركت" ،" مجازي دوره"در . 35-1
 به كار ببندد تا از بروز هرگونه خسارت و صدمات جاني و مالي به عموم، اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از "مجرب
و  قوانين"يي طبق ها  در برابر چنين خسارت"شركت".  جلوگيري كند"ساختگاه" در "شركت"فعاليت 
 . مسئول خواهد بود"مقررات

 موظف است بدون "شركت" كه امنيت و يا ايمني عمومي را به خطر اندازد، اي در صورت وقوع هرگونه حادثه. 35-2
رود، انجام دهد تا شدت اين خطر را  مي انتظار "بردار مجرب بهره" اقدامات الزم را كه از يك ي هيچ تأخيري همه

 .كاهش يابد
 

  حاكم" و مقرراتينقوان". 36ماده 
 

 جمهوري اسالمي ايران است " و مقرراتقوانين"، "نامه موافقت" حاكم بر اين " و مقرراتقوانين". 36-1
 .گردد مي تنظيم، اجرا و تفسير " و مقرراتقوانين" طبق اين "نامه موافقت"و مفاد اين 

 
 خود شامل بخش ي در محدودهFIPPA") "( ي خارجيگذار سرمايهمفاد قانون تشويق و حمايت از . 36-2

 . خواهد بود"نامه موافقت" خارجي در اين گذاري سرمايه
 

 موارد متفرقه. 37ماده 
 

 را طبق اصول اخالقي و با حسن نيت اجرا خواهند كرد و روح و "نامه موافقت" شرايط اين "دوطرف". 37-1
 .ي آن پايبند هستندها همان طور كه به عبارتگيرند  مي وجودي و نص حاكم بر مفاد و شرايط آن را در نظر ي فلسفه

 
 مربوط به هاي  هزينه"دوطرف" پيش بيني شده است، هر يك از "نامه موافقت"به جز مواردي كه در اين . 37-2

 .كنند مي پرداخت ، الزم است"نامه موافقت"خود را كه در ارتباط با مذاكرات، آماده سازي، امضا و نافذ ساختن اين 
 

بل تحويل گرفتن مازاد توليد اقمهيچ تعهدي در  "پذير سرمايه" ،"سال قراردادي"طي هر  در .37-3
در صورت .  نيست"محصول پروژه" نيز ملزم به تحويل دادن اضافي"ركتش" ندارد و "محصول پروژه"
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از تواند بخشي  مي "شركت"، اي طي توافق جداگانه ،"پذير سرمايه" و قبول و تأييد "شركت"درخواست كتبي 
 . ثالث بفروشد"شخص" را به"پروژه"ظرفيت مازاد 

 
 ديگر در اجراي هر يك از "طرف" در مورد قصوري از "دوطرف" هر يك از ي هيچ اسقاط حقي به وسيله. 37-4

 ديگري اعم از مشابه يا متفاوت با "قصور" اسقاط ديگر حقوق او نسبت به ي ، نبايد به منزله"نامه موافقت"شرايط 
 چشم پوشي "دوطرف"تواند از سوي هيچ يك از  مي ن"نامه موافقت"هيچ يك از شرايط . تلقي شود "قصور"آن 

 ديگر "طرف" تلقي شود مگر آن كه اسقاط چنين حقي به صورت كتبي به "طرف" شود يا اسقاط شده توسط يك
 .اعالم گردد

يا تخفيف شرايط به او، به عنوان  ديگر و يا اعطاي مهلت "طرف" بر ايفاي تعهدات "دوطرف"عدم اصرار يكي از 
 ديگر يا پذيرش هرگونه تغيير يا اعراض از چنين حقي طبق اين "طرف" يا تقصير "قصور"اسقاط حق در مقابل 

 . تلقي نخواهد شد و اين گونه حقوق به قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند"نامه موافقت"
 

 و قوانين" به صورت كلي و يا جزئي با "نامه موافقت"  ايناگر مشخص شود كه يكي و يا تعدادي از شرايط. 37-5
 تناقض دارد، اين مسئله بر "نامه موافقت" مغاير است و يا قابل اجرا نيست و يا اين كه با ديگر شرايط "مقررات

 . هيچ تأثيري نخواهد داشت"نامه موافقت"ديگر شرايط 
 

، ها ، ارتباطها ، ابالغها  مكاتبهي همه. ا گرديده است به زبان فارسي تنظيم و امض"نامه موافقت"اين . 37-6
شوند بايد به زبان فارسي باشند مگر آن كه  مي صادر "نامه موافقت"اظهارنظرها و يا ديگر مداركي كه طبق اين 

 و موارد ياد شده در صورت دو زبانه بودن اسناد ميدر تما.  در مورد زبان حاكم به نحو ديگري توافق نمايند"دوطرف"
تاريخ " مناسب دسته بندي اسناد و مدارك را طي دو ماه بعد از ي  نحوه"دوطرف".مدارك، متن فارسي حاكم است

 طبق مفاد ماده ها رسيدگي به اختالف.  بايد تنها به زبان انگليسي باشد"اسناد فني" ي همه. كنند مي مشخص "نفوذ
ي برگزار شود و هر نوع مستندات آن بايد به زبان فارسي تهيه در مراجع حل اختالف بايد به زبان فارس) حل اختالف (34

 .شده و يا همراه با ترجمه فارسي باشد
 

 كتبي كه به اين ي  الحاقيهي  و با مبادله"دوطرف" تنها با امضاي "نامه موافقت"اصالح و يا تغيير مفاد اين . 37-7
 .گردد، امكان پذير خواهد بود  اضافه مي"نامه موافقت"

 اطالعات، مدارك، آمار، ارقام و يا دانش فني را كه از ي كند كه همه مي موافقت "دوطرف"هر يك از . 37-8
 بدين وسيله موافقت "دوطرف". كند، محرمانه تلقي نمايد مي دريافت "نامه موافقت" ديگر در اجراي اين "طرف"
 نيز از چنين توافقي آگاه باشند ها ري و مديران آنكنند طوري عمل نمايند كه كارمندان، مشاوران، وكال، كارمندان دفت مي

 كتبي ي  ثالثي بدون اجازه"شخص" را براي هيچ "نامه موافقت"و هيچ يك از اطالعات مربوط به اين 
 . برحسب مورد، افشا نكنند و يا موجب افشاي آن نشوند"شركت"و يا  "پذير سرمايه"

 "شخص" را محرمانه بدانند و براي هيچ "نامه موافقت" كنند كه شرايط اين مي موافقت "دوطرف"هر يك از 
 :ثالثي افشا نكنند مگر براي
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 معرفي شوند؛ مي ديگر به صورت كتبي و رس"طرف" كه به "دوطرف"كاركنان، مهندسين مشاور يا مشاوران ) الف
 
  ثالثي كه در مورد افشاي اطالعات به او به صورت كتبي توافق شود؛ و يا"شخص"هر )  ب
 
 .باشد مي الزا" و مقرراتقوانين" ثالثي كه افشاي اطالعات به او بر اساس "شخص"هر )  ج
 

 ي  به صورت كامل جداست و هيچ جنبه"شركت" و "پذير سرمايه"ي ها وظايف، تعهدات و مسئوليت. 37-9
از . ن شده باشد به صورت مشخص اين اشتراك بيا"نامه موافقت"مشترك و تضامني با هم ندارند مگر آن كه در اين 

 نبايد به عنوان ايجاد يك مؤسسه، همكاري مشترك و يا "نامه موافقت"اين رو، هيچ يك از مفاد و شرايط اين 
 به صورت انفرادي و جداگانه متعهد به انجام "دوطرف"هر يك از .  تفسير و تلقي شود"دوطرف"مشاركت بين 

 .ت اس"نامه موافقت" خود طبق اين هاي وظايف و مسئوليت
 ديگر "طرف" ي  يا نمايندهارگزارـك هيچ گونه حق، اختيار و يا اجازه اي ندارد كه به عنوان "دوطرف"هيچ يك از 

 . ديگر باشد"طرف" ي كند و يا توافق و قبول تعهدي نمايد كه متعهد و ملزم كننده مياقدا
 

 در ارتباط با "دوطرف"ات پيشين بين ، تمهيدات و يا تأييدها توافق مي جايگزين تما"نامه موافقت"اين . 37-10
 . را در اين ارتباط تشكيل خواهد داد"دوطرف"موضوع آن است و يك توافق كامل و جامع بين 

 
، هرگونه عدم توافق بين "نامه موافقت"بدون توجه به احتمال وجود مفاد و يا شرايط مغاير در اين . 37-11
 داشته "نامه موافقت" در اين "شركت"چ اثري بر تعهدات ي ثالث قراردادي او نبايد هيها و طرف "شركت"

 . اثر بگذارد"دوطرف"يي نبايد بر حقوق و تعهدات ها باشد و چنين عدم توافق
 

 به كار رفته است و "نامه موافقت" تنها براي تسهيل تنظيم "نامه موافقت" گوناگون اين هاي عناوين ماده. 37-12
 مورد استفاده "نامه موافقت"گردد و نبايد به هيچ وجه در تفسير  مي تلقي ن"مهنا موافقت"به عنوان بخشي از اين 

 .قرار گيرد
 

 تدوين شده است و نه "نامه موافقت" "دوطرف" و شرايط آن تنها براي حفظ منافع"نامه موافقت"اين . 37-13
 .باشد بيان شده "نامه موافقت"منافع اشخاص ثالث ديگر، مگر در مواردي كه به صراحت در 

كه كند    آن تأكيد مي"دوطرف"ي تجاري است و هر يك از "نامه موافقت" يك "نامه موافقت"اين . 37-14
هاي خود ادعاي مصونيت در برابر  ها يا درآمد  قضايي حاضر شود و به نفع خود، براي داراييي حق ندارد در هيچ حوزه

 . كند"نامه موافقت"ضايي ديگر در ارتباط با اين  دعوي، صدور اجراييه، قرار توقيف يا هر اقدام قي اقامه
 

 ها  و ارتباطها نشاني. 38ماده 
 

، ها ابالغيه مي بيان شده باشد، تما"نامه موافقت"به جز در مواردي كه به صراحت به روش ديگري در اين .  38-1
ي كه بر اساس هاي خواست و يا ارتباط از جمله ارائه يا صدور مصوبه، گواهي، رضايت، تصميم، ابالغ، اعالم، درها مكاتبه
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شوند، بايد به صورت كتبي باشند و خطاب به اشخاص و به  مي مبادله "دوطرف" بين "نامه موافقت"مفاد اين 
 نامبرده در زير ارسال شوند و يا به صورت دستي تحويل گردند و يا با پست سفارشي يا نامه رسان و يا نمابر  هاي نشاني

 : ارسال شوند"دوطرف" الكترونيكي توافق شده از سوي هاي مابر در زير و يا به روش ني با درج شماره
 
 
 :"شركت"

 :گيرنده
 :نشاني

 
 :شماره تلفن
 :شماره نمابر

 
 :"پذير سرمايه"

 :گيرنده
 :نشاني

 
 :شماره تلفن
 :شماره نمابر

 
 

. نمايد مي، رسيد دريافت را در آن تاريخ صادر ، تاريخي است كه دريافت كنندهها  و مراسلهها دريافت مكاتبه تاريخ .  38-2
 نمابر ارسال ي  دريافت كننده و به وسيله"طرف" غير كاري "روز" و يا "ساعت" در ها  و مراسلهها اگر مكاتبه

 پست سفارشي ي شود ولي اگر به وسيله مي پس از تاريخ ارسال، دريافت شده محسوب "كاري روز"شوند، در اولين 
 ي تأييديه. شود مي پس از تاريخ ارسال، دريافت شده محسوب "روز"يافت كننده ارسال شود، پنج  در"طرف"براي 

 پست سفارشي براي دريافت كننده ارسال گردد ولي عدم انجام آن در صحت و ي  نمابر بايد به وسيلهي ارسال به وسيله
 . كند مياعتبار نمابر ارسالي خللي وارد ن

 
ها و  اعالم شده براي ارسال اطالعيه) هاي (اي، نشاني  تواند با ارسال اطالعيه مي "دوطرف"يك از  هر.  38-3

  . گيرنده ارسال شود"طرف"به ) ها ( پيش از تغيير نشاني "روز") 30(اين اطالعيه بايد سي .  را تغيير دهدها همكاتب
 

 "نامه موافقت" هاي نسخه. 39ماده 
.............. را در  "نامه موافقت"اين ، "شركت"و  "پذير سرمايه"، تهپيشگفأييد و تصديق مراتب ـ تي ه نشانهـب

 . از اعتبار واحدي برخوردارهستندها  نسخهي كنند و همه مي اعالم شده در صدر آن امضا  و در تاريخ اصلي نسخه
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 "شركت" هاي نماينده     "پذير سرمايه" ي نماينده
 
 

.............................................      1.............................................( 
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 ي نامه  موافقتهاي پيوست

 واگذاري-برداري بهره-ساخت
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 27 ........................................................................................................................ ضامني نامه ضمانتفرم .18پيوست 
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 1پيوست 

 "ي فنيها محدوديت"

 
 شرايط طراحي. 1
 .، بايد مشخص شوند تأثيرگذار هستند"پروژه"هاي مختلف  شرايطي كه در طراحي بخش ميتما
 
 "ساختگاه"شرايط . 1-1

 :دماي هواي محيط) الف
  دماي ماهانهي متوسط بيشينه
  دماي ماهانهي متوسط كمينه
  دماي ساالنهي متوسط بيشينه

  دماي ساالنهي توسط بيشينهم
 
 :رطوبت نسبي)  ب

  ميزان رطوبت ماهانهي متوسط بيشينه
  ميزان رطوبت ماهانهي متوسط كمينه

 متوسط ميزان رطوبت ساالنه
 
 فشار محيطي)  ج
 
 ميزان بارش)  د

 متوسط ميزان بارش ساالنه
 
 باد) ه

 جهت وزش باد
  سرعت بادي بيشينه

 
 "ي فنيها محدوديت". 1-2
 
 بايد در نظر "شركت" توسط "پروژه"در طراحي  "پذير سرمايه" كه از طرف "ي فنيها محدوديت") فال

 .گرفته شود
 
 برداري شرايط بهره)  ب

ميزان و شرايط . برداري مؤثر هستند بايد در اين قسمت بيان شوند شرايط خاصي كه در ميزان و چگونگي بهره
 . بايد معين گردد"رارداديسال ق" در "هفته" و "روز"برداري در  بهره



 2                                                                                                           (BOT)برداري ـ واگذاري  نامه ساخت ـ بهره موافقت
 
 

 

 2پيوست 
 "پروژه"ظرفيت تضميني 

 
 در هر يك از موارد مختلف "شركت"، توسط "ساختگاه" در شرايط "محصول پروژه"ظرفيت تضميني توليد 

 :زير بايد تعيين گردد
 

 ).بر اساس واحد يا مرحله( اگر به تدريج تكميل شود و توسعه يابد "پروژه"در مراحل تكميل
 ."پروژه"برداري   مختلف بهرههاي لدر سا

 ."پذير سرمايه" ي تحويلي از طرف"مواد اوليه"بر اساس مشخصات 
 ."پذير سرمايه"  تحويلي از طرف"مواد اوليه" احتياطيي ذخيره

 . در هنگام توقف توليد"محصول پروژه" تضميني توليد ي ظرفيت قابليت دسترسي ساالنه
  

 " ساختگاه" در شرايط "محصول پروژه"ظرفيت تضميني توليد . 1-2جدول 
 "محصول پروژه"ظرفيت تضميني توليد  شــــرح

  واحد  / از اولين مرحله"برداري تجاري تاريخ بهره"در
  واحد / از دومين مرحله"برداري تجاري تاريخ بهره"در 
  واحد  /از سومين مرحله "برداري تجاري تاريخ بهره"در 
  واحد  /مرحله...........  از "جاريبرداري ت تاريخ بهره"در 
  واحد /مرحله............  از "برداري تجاري تاريخ بهره"در 
  واحد /مرحله............  از "برداري تجاري تاريخ بهره"در 
  "پروژه" از كل "برداري تجاري تاريخ بهره"در 

  "سال قراردادي "در ابتداي دومين 
   "ارداديسال قر"در ابتداي سومين 

   "سال قراردادي"در ابتداي چهارمين 
   "سال قراردادي"در ابتداي پنجمين 

  "سال قراردادي"اَُمين .................. در ابتداي
  "سال قراردادي"اُمين ................... در ابتداي
  "سال قراردادي"اُمين .................. در ابتداي
  "سال قراردادي"اُمين ....... ..........در ابتداي
  )"قراردادي سال" آخرين ("سال قراردادي"اُمين ..................در ابتداي

 
 
 توقف هاي  را در زمان"محصول پروژه" موظف است حداكثر ظرفيت قابليت دسترسي ساالنه توليد "شركت"

 .ري، اعالم كنداي و يا به داليل اضطرا  براي تعميرات دوره"محصول پروژه"توليد 
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  در هنگام توقف توليد"محصول پروژه" توليد ي ظرفيت قابليت دسترسي ساالنه. 2-2 جدول 

ظرفيت قابل دسترسي ساالنه  برداي سال بهره
 (%) تضميني

ظرفيت قابل دسترسي در توقف 
 (%)اضطراري 

ظرفيت قابل دسترسي در 
 (%)ريزي شده  توقف برنامه

     " سال قراردادي"اولين
    " سال قراردادي"دومين
    " سال قراردادي"سومين

    " سال قراردادي"چهارمين
    "سال قراردادي" اَُمين ...............
    "سال قراردادي"اُمين ............... 
    "سال قراردادي"اُمين ............... 
    "سال قراردادي"اَُمين ............... 

    "سال قراردادي"اُمين ..... ..........
    "سال قراردادي"اُمين ............... 
    "سال قراردادي"اُمين ............... 
    "سال قراردادي"اُمين ............... 
 "سال قراردادي"اُمين ............... 

 )"سال قراردادي"آخرين (
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 3پيوست 
 "برداري  بهرههاي روش"

 
 ي دوره"در  "شركت" برداري ها و استانداردهاي بهره  در هر يك از موارد زير بايد در رويه"پذير سرمايه"مات الزا

 :گردد  رعايت "برداري تجاري بهره
 

 ؛"پروژه"چگونگي تعمير و نگهداري 
 اي و در مواقع اضطراري؛ تعميرات دوره. 1
 دهي؛ سطح سرويس. 2
 دهي در مواقع اضطراري؛ سرويس. 3
  و معمول در انجام تعهدات؛اي  حرفههاي رويه .4
 برداري ؛  بهرهي ثبت سوابق روزانه. 5
 برداري و نگهداري ؛ ثبت سوابق بهره. 6
 انتصاب افراد و اشخاص؛. 7
  توقف توليد ويا از كارافتادگي تجهيزات؛هاي ارسال اطالعيه. 8
 ؛"پروژه" ي بازرسي منظم و ساالنه. 9

 ؛ و"پروژه"دسترسي به . 10
 . قرار گيرند"شركت"برداري آن بايد مورد توجه در بهره"پروژه" موارد ديگري كه به تناسب نوع
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 4پيوست 

 "مشخصات مواد اوليه"

 
 بايد رعايت "پروژه"ي مورد نياز "مشخصات مواد اوليه" در خصوص "شركت"و  "پذير سرمايه"الزامات 
تواند شامل اما نه محدود به  مياين الزامات . ود عمل نمايد خ"محصول پروژه"  به تعهدات توليد"شركت"گردد تا 

 :موارد زير باشد
 

 "مواد اوليه"نوع 
 "مواد اوليه" ي تركيبات تشكيل دهنده

 "مواد اوليه" ي مقدار كمينه، بيشينه و طراحي مواد تشكيل دهنده
 "مواد اوليه" ي روش آزمايش اندازه گيري مقدار مواد تشكيل دهنده

 "مواد اوليه"در تركيبات   مواد مضري نهمقدار بيشي
  ساير مشخصات
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 5پيوست 

 زمان بندي موعدهاي كليدي

 
، مشخص 1-5 متعهد به انجام آن در جدول "طرف" و "پروژه" "ي احداث دوره"تاريخ موعدهاي كليدي در 

  و يا در تحقق"دوطرف"همچنين وضعيت هر يك از اين موعدهاي كليدي در ايجاد خسارت به يكي از . شود مي
 . بايد بيان شود"تاريخ قطعيت"

 است "پروژه" اي، اساسي و اضطراري شامل تعميرات دوره " تجاريبرداري بهرهي  دوره"موعدهاي كليدي در 
 .نمايد بيني و اعالم   را پيشها موظف است آن "شركت"كه 
 

 "ي احداث دوره"جدول تكميل موعدهاي كليدي . 1-5جدول 

  پس از"ماه" طرف مسئول " احداثي دوره"موعدهاي كليدي 
 "تاريخ قطعيت"

 "پذير سرمايه" "تاريخ قطعيت"
 "شركت"و 

 

  "شركت" "ساختگاه"هاي اجرايي در  آغاز فعاليت
  "شركت"  "پروژه"واحد /تاريخ اتمام اولين مرحله
  "شركت"  "پروژه"واحد /تاريخ اتمام دومين مرحله
  "شركت"  "پروژه"د واح/تاريخ اتمام سومين مرحله

  "شركت" "پروژه"واحد /اُمين مرحله................تاريخ اتمام 
  "شركت" "پروژه"واحد /اُمين مرحله................تاريخ اتمام 

  "شركت" "پروژه") كارهاي اصلي(اتمام كارهاي ساختماني 
  "شركت" "پروژه"اتمام كارهاي مكانيكي احداث 

 "پذير سرمايه" "ساختگاه" از "محصول پروژه"نتقال احداث تأسيسات ا
 "پذير سرمايه" "ساختگاه" به "مواد اوليه"احداث تأسيسات انتقال 

  "شركت" اتمام سيستم آتش نشاني 
................................................................ ................  

................................................................ ................  
  "شركت" "پروژه"واحد /هاي عملكردي اولين مرحله آغاز آزمايش
  "شركت" "پروژه"واحد /هاي عملكردي دومين مرحله آغاز آزمايش
  "شركت" "پروژه"واحد /اُمين مرحله................هاي عملكردي آغاز آزمايش
  "شركت" "پروژه"واحد /اُمين مرحله................هاي عملكردي آغاز آزمايش

  "شركت"  "پروژه"واحد /ي اولين مرحله"ريزي شده برداري تجاري برنامه تاريخ بهره"
  "شركت"  "پروژه"واحد /ي دومين مرحله"ريزي شده برداري تجاري برنامه تاريخ بهره"
  "شركت" "پروژه"واحد /اُمين مرحله............ي"دهريزي ش برداري تجاري برنامه تاريخ بهره"
  "شركت" "پروژه"واحد /اُمين مرحله............ي"ريزي شده برداري تجاري برنامه تاريخ بهره"
  "شركت" "پروژه" از كل "ريزي شده برداري تجاري برنامه تاريخ بهره"
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 "پروژه"اي بازرسي و تعميرات دوره. 2-5جدول 
 ي دوره"ليدي موعدهاي ك بازرسي/ نوع تعميرات 

 "برداري تجاري بهره

توقف "مدت 
 " شدهريزي برنامه
 )"روز"(

 ......واحد/مرحله 3واحد/مرحله 2واحد/مرحله 1واحد/مرحله

       " سال قراردادي"اولين
      " سال قراردادي"دومين
      " سال قراردادي"سومين

      " سال قراردادي"چهارمين
      "سال قراردادي"اَُمين .................. 
      "سال قراردادي"اُمين ................... 
      "سال قراردادي"اُمين .................. 
      "سال قراردادي"اُمين ................. 
 "سال قراردادي"اُمين ..................

 )"سال قراردادي"آخرين (
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 6يوست پ

 ها  و روش انجام آن"پروژه" هاي آزمايش

 
به منظور حصول  "پروژه"داري و انتقال بر هاي احداث، بهره هاي ضروري در دوره ، آزمايش"پروژه"بر اساس نوع 

 هاي  فني اعالم شده در پيوستهاي  بر طبق موعدهاي كليدي و مشخصات و محدوديت"پروژه"اطمينان از اين كه 
.  انجام شود"شركت"گيرد، بايد از سوي  ميبرداري قرار   احداث شده است و مورد بهره16و  9، 7، 5، 3، 1
 براي "تاريخ قطعيت" پيش از "ماه") 2(هاي آزمايش را تهيه و دو   تفصيلي بازرسي و روشي برنامه"شركت"

 بر انجام اين "پذير سرمايه".  اعالم كند"شركت"به  را  نظر خودتادهد  مي تحويل "پذير سرمايه"تأييد به 
 . را دريافت و اظهار نظر خواهد كردها كند و نتايج آن مي نظارت ها آزمايش

 :گيرد يم و كارگاهي است و به طور معمول موارد زير را در براي هاي كارخانه  شامل آزمايشها اين آزمايش
 

 / هر مرحله"برداري تجاري هتاريخ بهر" پيش از "پروژه"واحد يا كل /هاي قبولي عملكرد هر مرحله آزمايش
 ؛"پروژه"واحد يا كل 

هاي قبولي عملكرد هر  هاي قابليت اطمينان در يك مدت مشخص پيوسته پس از تكميل موفقيت آميز آزمايش آزمايش
 ؛"پروژه"واحد يا كل /مرحله

 ايران؛ ميهاي سازگاري با قوانين سازمان محيط زيست جمهوري اسال آزمايش. 1
 ؛ و"برداري تجاري  بهرهي دوره" در "پروژه"ردي مربوط به ظرفيت و توليد هاي عملك آزمايش
 ."تاريخ انتقال"در "پروژه" ي هاي عملكردي و ارزيابي عمر مفيد باقيمانده آزمايش
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 7پيوست 

 "تاريخ قطعيت" بر تحقق "شروط مقدم"

 
 در حد متعارف و قابل قبول براي  و يا مقدم بر آن"تاريخ قطعيت"شروط زير را در موظف است  "شركت" )الف
 : محقق سازد"پذير سرمايه"
 

 ؛"پذير سرمايه" به " اجراي نامه ضمانت"تحويل 
 ؛"پذير سرمايه"، به 1-7ها و اسناد و مدارك تأييد شده به شرح درج شده در جدول  نامه تحويل هر يك از موافقت

 ؛"پذير سرمايه"ه، معتبر و نافذ، به  امضا شد"هاي تأمين مالي نامه موافقت"اي از  تحويل نسخه
ها   داير بر دريافت و برقرار بودن اعتبار و نفوذ تمام مجوز"پذير سرمايه"به  "شركت" ي تحويل گواهي امضا شده

  است؛ و ها  موظف به تحصيل آن"نامه موافقت" در ارتباط با اين "شركت" كه "مجوزهاي دولتي"و 
 ."قطعيت تأمين مالي تاريخ"وقوع 

 
 و يا مقدم بر آن در حد متعارف و قابل قبول "تاريخ قطعيت"شروط زير را در موظف است  "پذير سرمايه"  )ب

 : محقق سازد"شركت"براي 
 
بر طبق بند ) "ضامن"(ايران  ميتحويل تضمين تعهدات پرداخت، از وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسال. 1

 انين و مقررات چنين تضميني قابل صدور باشد؛، هرگاه طبق قو"نامه موافقت" ،25-1
 ؛ و"شركت" بدون هيچ گونه هزينه، به "ساختگاه"تأمين و تحويل زمين . 2
داير بر تحصيل و برقرار بودن اعتبار و نفوذ تمام  "شركت" به "پذير سرمايه"ي تحويل گواهي امضا شده. 3

 پيوست 1-8 و طبق جدول "نامه موافقت" با اين  در ارتباط"پذير سرمايه" كه "مجوزهاي دولتي"ها و  مجوز
 . استها ، موظف به تحصيل آن8
 
، بايد گواهي نمايند "نامه موافقت"، 2-4، به صورت مشترك و بر طبق مفاد بند "شركت" و "پذير سرمايه" )ج

تاريخ "و، تأمين يا صرف نظر شده )شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت (7كه تمام شرايط درج شده در پيوست 
 . نيزتحقق يافته است"قطعيت
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  تسليم شود"شركت" از سوي "تاريخ قطعيت"اسناد و مداركي كه بايد پيش از . 1-7جدول

 موظف است اسناد و مدارك زير را براي دريافت تأييديه به "شركت" ،"تاريخ قطعيت"پيش از 
 نبايد بدون دليل به تأخير "پذير سرمايه" از سوي  اين اسناد و مداركي صدور تأييديه.  ارسال كند"پذير سرمايه"

 : بيفتد يا متوقف شود

 كه در آن مسيرهاي بحراني مشخص "EPCقرارداد "بندي  ي زمان برنامه و " EPCپيمانكار "سوابق  .1
 ؛شده است

 ؛"برداري و نگهداري پيمانكار بهره"سوابق  .2

 ؛"ساختگاه"ي جانمايي مقدماتي  نقشه .3

 ايران رسيده است؛ مي محيطي كه به تأييد سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسالمطالعات تأثير زيست .4
 ؛"پروژه" ي  پايههاي و نقشه ميطراحي مفهو .5

 ؛ها طرح و زمان بندي بازرسي و آزمايش .6

  توافق شده است؛"دوطرف"ديگر اسنادي كه از سوي  .7

 ؛ و............................................................................................................................... .8

9. ................................................................................................................................ 
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 8پيوست 

 مجوزها

  تسليم شود"پذير سرمايه" از سوي "يخ قطعيتتار"مجوزهايي كه بايد پيش از . 1-8جدول 

 دار دولتي مقام صالحيت  "مجوزهاي دولتي"
 مبني بر صدور مجوز امضاي "پذير سرمايه" ي تأييديه

 ..................... ....................  از سوي"نامه موافقت"

 "پذير سرمايه" "شركت" به "نامه موافقت"ابالغ 
 بانك مركزي ايران ز خارجيمجوز پرداخت به ار

 "پذير سرمايه" " احتياطيي ذخيره" و "مواد اوليه"تأمين 
 "پذير سرمايه" "پروژه"تأييد زمين مورد نياز 

 "پذير سرمايه" "پروژه"تأييد تأمين منابع انرژي مورد نياز 
 "پذير سرمايه" )در صورت نياز(تأييد تأمين منابع مالي 

 "ضامن" )در صورت نياز ("پذير سرمايه"ي "اه پرداخت" ي نامه ضمانت
 

  تحصيل شود"شركت"مجوزهايي كه بايد از سوي . 2-8جدول 

 زمان دريافت دستگاه اجرايي "مجوزهاي دولتي"

 "تاريخ قطعيت"پيش از  وزارت امور اقتصادي و دارايي "FIPPA"گذاري تحت  سرمايه
 )در صورت لزوم (

دريافت مجوزهاي ورود موقت 
 پيش از واردات تجهيزات  گمركي اداره )در صورت لزوم(يزات احداث تجه

اي و سازمان  سازمان آب و فاضالب منطقه انشعاب آب و فاضالب
 "پروژه"پيش از احداث  محيط زيست

 مجوز احداث
، دواير دولتي مركزي يا "پذير سرمايه"

 محلي و 
 سازمان محيط زيست

 پيش از آغاز احداث

 پيش از حمل بار وزارت راه و ترابريتجهيزات سنگين مجوز حمل و نقل 
 پيش از آغاز احداث وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  انشعاب مخابرات

 برداري بهرهتاريخ "پيش از  وزارت مربوط برداري بهرهمجوز 
 "تجاري

 
 3 طبق مفاد ماده "يمجوزهاي دولت"تمامي  ،2-8 و 1-8 هاي ياد شده در جدول "مجوزهاي دولتي"عالوه بر 

 دريافت گردند كه محدود به مجوزهاي پيشگفته "دوطرف"بايد از سوي  ،"نامه موافقت") مجوزهاي دولتي(
 تنها زماني تحقق خواهد يافت كه امضاي "پذير سرمايه" با توجه به ماهيت حقوقي "تاريخ قطعيت".نيست

 . تأييد شود"يرپذ سرمايه" مافوق "دستگاه اجرايي" از سوي "نامه موافقت"
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 9پيوست 
 "تاريخ قطعيت"اسناد و مدارك تحويلي پس از 

 
، به (I) يا اطالع (A) موظف است، اسناد و مدارك زير را در مهلت مقرر و بر حسب مورد به منظور تأييد "شركت"
شود  ميه  تحويل داد"پذير سرمايه"در مواردي كه اسناد و مدارك براي تأييد به .  تحويل دهد"پذير سرمايه"

در صورتي كه هيچ گونه اظهار نظري بر روي اين مدارك ظرف مدت بيست و يك . تأييد مزبور نبايد با تأخير مواجه گردد
 . اعالم نگردد، اين گونه مدارك تأييد شده تلقي خواهند شد"روز كاري") 21(

 
 تحويل داده شود"تاريخ قطعيت" اسنادي كه بايد پس از .9-1

 / (I) اسناد
(A) 

 مهلت مقرر

 ماهانه (I) برداري و گزارش پيشرفت   اجرايي بهرهي برنامه
 در تاريخ مقرر (I) ها  بيمه نامه

 در تاريخ مقرر (A) ها و اسناد طراحي تفصيلي نقشه
 "تاريخ قطعيت" پس از "ماه" 12 (A) مطالعات هماهنگي سيستم حفاظت الكتريكي 

 "تاريخ قطعيت" پس از "ماه" 12 (A) سوزي  رابر آتشها و شرح طراحي سيستم حفاظت در ب نقشه
 "تاريخ قطعيت" پس از "ماه" 12 (A) هاي ارتباطات و دورسنجي  سيستم
اسناد و مدارك  ميبرداري و نگهداري و تما هاي بهره  دستورالعملي دفترچه

 "پروژه"
(I) 6 "تاريخ قطعيت" پس از "ماه" 

اسناد و مدارك  مياري و نگهداري و تمابرد هاي بهره  دستورالعملهاي دفترچه
 تغيير يافته و به روز " تجاريبرداري بهره ي دوره"  كه در حين"پروژه"

 شده اند

(I) 6 "ي دوره" پيش از انقضاي "ماه 
 "مجاز

 "تاريخ قطعيت" پس از "ماه" 1 (I) ها  شرح ساختار شكست قيمتي خالصه
 "تاريخ قطعيت" پس از "هما" 1 (I) ها شرح تفصيلي ساختار شكست قيمت

 ضرورت داشته "نامه موافقت"هرگونه اسناد و مدارك ديگر كه براي اجراي 
 به صراحت به شكل ديگري "نامه موافقت"باشد، جز در مواردي كه در 

 .مشخص گردد

(I) در تاريخ مقرر 
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 10پيوست 

 "ها پرداخت"

 
 معين "نامه موافقت" كه كليات آن در "اي توليدبه" و "بهاي ظرفيت"ي  ي محاسبه در اين پيوست، نحوه

 :گيرد ميمورد توافق قرار "دوطرف"موضوعات زير در اين پيوست بين . گردد شده است، مشخص مي
 

 ."بهاي توليد" و "بهاي ظرفيت"ي "ها پرداخت"زمان بندي 
 ."بهاي ظرفيت"ي  محاسبهي نحوه
 ."بهاي توليد"ي  محاسبهي نحوه

 :"ها تعديل قيمت"
 ."بهاي توليد" و "بهاي ظرفيت"ناپذير  بخش تعديل
 ."بهاي توليد" و "بهاي ظرفيت"پذير  بخش تعديل

 ."بهاي توليد" و "بهاي ظرفيت"بخش ارزي و بخش ريالي
 . تعديل بخش ارزي و بخش رياليهاي شاخص •

 ."ساختگاه" جدول ظرفيت تضميني در شرايط
 ).1-10جدول (" تجاريبرداري بهره ي دوره" هاي  ماهانه در طول سال"بهاي ظرفيت"جدول مبالغ 

 ." تجاريبرداري بهره ي دوره"جدول قابليت دسترسي ساالنه در 
 ." تجاريبرداري بهره ي دوره"جدول ضريب فرسودگي ساالنه در 

 . در صورت كمبود ظرفيت تضميني"شركت" به "بهاي ظرفيت" اضافه پرداخت ي محاسبه
 ."وليدتوقف ت"  در ايام"ها پرداخت"

 ."ها پرداخت" قابل تحويل در "انرژي"اثرات كمبود 
 ."ها پرداخت" در "قصور شركت"جرايم مربوط به 

 . خاصهاي پرداخت هزينه. 1
 ."قصور شركت" در صورت وقوع "نامه موافقت"خاتمه دادن به  ي هزينه
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  ماهانه"بهاي ظرفيت". 1-10جدول 

  ماهانه"بهاي ظرفيت"

 شــرح ناپذير بخش تعديل پذير عديلبخش ت
 ارزي ريالي ارزي ريالي 

     "سال قراردادي"اولين 
     "سال قراردادي"دومين 
     "سال قراردادي"سومين 

     "سال قراردادي"چهارمين 
     "سال قراردادي"پنجمين 
     "سال قراردادي"ششمين
     "سال قراردادي"اُمين.............

     "سال قراردادي"اُمين.............
     "سال قراردادي"اُمين.............
     "سال قراردادي"اُمين.............
     "سال قراردادي"اُمين.............
     "سال قراردادي"اُمين.............
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 11پيوست 
 "خسارت مقطوع"

 
 به "شركت" كه "خسارت مقطوع"اخت و حداكثر مقدار انواع  پردي ي محاسبه، نحوه در اين پيوست مقدار، نحوه

گذاري   و حجم سرمايه"پروژه" بپردازد، در موارد زير با توجه به نوع "پذير سرمايه" بايد به "قصور"علت 
 :شود مشخص مي

 
و موارد " شدهريزي برنامهبرداري تجاري  تاريخ بهره" در تحقق "شركت" تأخير "خسارت مقطوع"

 ."نامه موافقت"اتمه دادن به منجر به خ
تاريخ " در ايجاد ظرفيت به ميزان ظرفيت تضميني در زمان تحقق "شركت" عدم توانايي "خسارت مقطوع"

 ."پروژه"واحد يا كل /  براي هر مرحله "برداري تجاري بهره
 ي دوره" در "پروژه" ي شدهبيني  پيش در تأمين شرايط فني "شركت" عدم توانايي "خسارت مقطوع"

 ."برداري تجاري بهره
 ."پروژه" بابت كمبود قابليت دسترسي ساالنه تضميني "خسارت مقطوع"
تاريخ "در  "پروژه" ي شدهبيني  پيش در تأمين شرايط فني "شركت"عدم توانايي  "خسارت مقطوع"

 ."انتقال
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 12پيوست 

 "پروژه" "بهاي انتقال"

 

خاتمه دادن به ( 27 بر اساس مفاد ماده "دوطرف"ي از  از سوي يك"نامه موافقت" زودتر ي در پي خاتمه
 "طرف" ، و بر اساس عواملي چون1-12 طبق جدول "بهاي انتقال"، اجزاي مبلغ "نامه موافقت") نامه موافقت

 ي زمان خاتمه و "نامه موافقت" ي مقصر، علت خاتمه "طرف" ،"نامه موافقت" ي خاتمه دهنده
 . داخت خواهد بودمحاسبه و قابل پر "نامه موافقت"
 

 به صورت اقساط مساوي متوالي "پذير سرمايه"شود، از سوي  ميترتيب محاسبه   كه بدين"بهاي انتقال"مبلغ 
 ي  از زمان خاتمه"ماهه") 48( چهل و هشت ي در يك دوره و ،"نامه موافقت" 9-26 و 7-26 ماهانه طبق بندهاي

. گردد مي پرداخت "شركت" توافق گردد، به "دوطرف" و يا به هر روش ديگري كه از سوي "نامه موافقت"
ديداري غير قابل برگشت به شكل  "اعتبار اسنادي" يك ي  به طور مستقيم و يا به وسيله"بهاي انتقال"مبلغ 

 اقساط با ي  بخش باقيماندهي بهره. گردد ميشود، پرداخت  ، كه از سوي يك بانك ايراني صادر "شركت"قابل قبول 
به محض گشايش . گردد ميبه همراه اصل اقساط پرداخت  "نامه موافقت" 7-26بيني شده در بند  يشهمان نرخ پ

 گشايش يافته "اعتبار اسنادي"، )بر حسب مورد( و يا رسيدن به توافقي براي پرداخت مستقيم "اعتبار اسنادي"
 .اهد شدگردد و بدون اعتبار خو ميباطل  ،"نامه موافقت") انتقال پروژه (28طبق ماده 

 
  طبق قوانين و مقررات مربوط نياز به صدور هر نوع تأييديه، مجوز، ويا دستوري"بهاي انتقال"پرداخت مبلغ  هرگاه

 .  موظف است تمام اقدامات الزم را براي دريافت مجوزهاي ياد شده به عمل آورد"پذير سرمايه" داشته باشد،
 

، " مجازي دوره"در پايان  "نامه موافقت"از انقضاي اين  بعد "پذير سرمايه" به "انتقال پروژه"در صورت 
 "پذير سرمايه" به اي  بدون محدوديت و موانع و بدون هيچ گونه هزينه"پروژه" در مورد "شركت"حقوق  ميتما

  . شود منتقل مي

 
 
 
 
 
 
 



 17                                                                                                     (BOT)برداري ـ واگذاري  نامه ساخت ـ بهره موافقت
 
 

 

 "پروژه" "بهاي انتقال"مبلغ . 1-12جدول 

علت خاتمه دادن به رديف
 "نامه موافقت"

ي دهنده خاتمه"طرف"
 "نامه موافقت"

، "انتقال بهاي"اجزاي
براي خاتمه دادن به 

 بين "نامه موافقت"
 "تاريخ قطعيت"
بردار بهره  تاريخ"و
 " تجاريي

، "انتقال بهاي"اجزاي
براي خاتمه دادن به 

 بين "نامه موافقت"
 برداري بهرهتاريخ "

 و پايان "تجاري
 " مجازي دوره"

 قصور" 1

 "پذير سرمايه
     "شركت"

     "پذير سرمايه" "قصورشركت" 2

 " قهريهي حادثه" 3
................... ...................     

 " قهريهي حادثه" 4
................... ...................     

 " قهريهي حادثه" 5
................... ...................     

 " قهريهي حادثه" 6
................... ...................     

 " قهريهي حادثه" 7
................... ...................     

 "هريهق ي حادثه" 8
................... ...................     

 "قهريه ي حادثه" 9
................... ...................     

  

 ي  مربوط به هر يك از موارد زير در زمان خاتمه، به طور معمول مبالغ"بهاي انتقال" اجزاي ي در محاسبه
 ي ، براي هر يك از موارد خاتمه1-12 توافق و تركيب اين اجزا در جدول "دوطرف" بين "نامه موافقت"
 :گردد مي تعيين "نامه موافقت"
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از زمان به عالوه سود متعلقه  "تأمين كنندگان مالي" از "شركت" وام اصلي دريافت شده از سوي ي مانده) الف
 منعكس و پيوست "هاي تأمين مالي نامه موافقت" مشخص و در "مدل مالي"آخرين سود پرداخت شده كه در 

 .گرديده است
  با نرخ تنزيل توافق شده؛"شركت" ي  منهاي ارزش روز مبلغ بازيافت شده"شركت" ي ارزش روز كل آورده)  ب
  جبران فرصت از دست رفته؛ي هزينه)  ج
 ؛"نامه موافقت" طبق مفاد "پذير سرمايه") ديون(هاي معوقه  كل پرداخت)  د
 ؛"نامه موافقت" طبق مفاد "شركت") ديون(هاي معوقه  كل پرداخت)  ه
 ؛"هاي تأمين مالي نامه موافقت "جرايم قابل پرداخت طبق )  و
 كه ناشي از خاتمه "نامه موافقت" در ارتباط با تعهداتش در اين "شركت" متعارف فسخ قراردادهاي ي هزينه)  ز

 . است"نامه موافقت"دادن به 
 كه ناشي از "نامه موافقت" در ارتباط با تعهداتش در اين "پذير سرمايه" متعارف فسخ قراردادهاي ي هزينه)  ح

 ؛است "نامه موافقت"خاتمه دادن به 
 ؛"پروژه" احتمالي ي  خسارت ديدههاي  بازسازي قسمتي هزينه)  ط
 ؛"دوطرف" با نرخ تنزيل مورد توافق " مجازي دوره" در انتهاي "پروژه" هاي ييداراارزش روز )  ي
 ايران ؛ مي در جمهوري اسال"شركت" به متعلق "بهاي انتقال"هرگونه ماليات احتمالي )  ك
 ."شركت" نقدي يا اوراق بهادار متعلق به هاي ارزش كل موجودي)  ل
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 13پيوست 

 "شركت"ي  سهامداران اوليه

 
 "شركت"ي  سهامداران اوليه. 1-13 جدول

 درصد سهم نام صاحب سهم رديف
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 100  جمع كل
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 14پيوست 

 ها نامه فرم ضمانت

 
 " پيشبردي نامه ضمانت"
 . صادر خواهد شدايران  ميهاي تأسيس شده و داير در جمهوري اسال  از سوي يكي از بانك" پيشبردي نامه ضمانت"

 .  است"دوطرف" متن فارسي اين فرم اعتبار دارد و متن انگليسي تنها براي اطالع 
 

 بسمه تعالي
--) الف( منعقد شده بين ------------------- مورخ -------------- ي  شمارهي نامه بازگشت به موافقت

و بر طبق ----------) ب( و --------------------------------------------------
نامه   اين بانك، به اين وسيله اين ضمانت------------------------) الف(درخواست انجام شده از سوي 

-------) ب( طبق تشخيص -------------------------) الف(در صورتي كه . كند عندالمطالبه را صادر مي
كند كه تا مبلغ  ها عمل نكند، بانك تعهد مي ام دهد يا به آن نتواند هر يك از تعهدات قراردادي خود را انج---------
 به هر عنوان و هر علتي كه خود ----------------------) ب(يورو، هر مبلغي را كه / ريال---------

از  ميتشخيص خواهد داد مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي بدون آن كه نيازي به صدور اطالعيه يا اقدا
--) الف( يا تخلف "قصور"هاي اداري، قانوني يا هر مقام ديگر داشته باشد و يا نيازي به اثبات  وي مقامات و دستگاهس

 . بپردازد--------------) ب( باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد -----------------
-----------------) ب(رخواست  است و بنا به د-------------مدت اعتبار اين تعهد تا آخر وقت اداري روز 

در صورتي كه بانك نتواند يا نخواهد مدت تعهد را تمديد .  براي هر مدتي كه درخواست شود، قابل تمديد خواهد بود--
 باال نزد بانك فراهم ي  موجبات تمديد را پيش از انقضاي مدت درج شده-----------------) الف(كند يا اگر 

------------------) الف( باال را در وجه يا حواله كرد ي  متعهد است، مبالغ درج شدهبانك در اين صورت. نسازد
 .  و بدون نياز به درخواست مجدد، پرداخت كند-

 نام و مهر بانك 

 "پذير سرمايه") ب(      "شركت") الف(
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 " اجراي نامه ضمانت"
 . ايران صادر خواهد شد مي در جمهوري اسالهاي تأسيس شده و داير  از سوي يكي از بانك" اجراي نامه ضمانت"

 . است"دوطرف"متن فارسي اين فرم اعتبار دارد و متن انگليسي تنها براي اطالع 
 

 بسمه تعالي
----------) الف( منعقد شده بين ------------ مورخ ------------- ي  شمارهي نامه بازگشت به موافقت

----------------) الف(ر طبق درخواست انجام شده از سوي  و ب------------------) ب( و --------
-----------------) الف(در صورتي كه . كند نامه عندالمطالبه را صادر مي اين بانك، بدين وسيله اين ضمانت---
ها   نتواند هر يك از تعهدات قراردادي خود را انجام دهد يا به آن------------------) ب( طبق تشخيص --

 به هر ----------------) ب(يورو، هر مبلغي را كه /ريال----------كند كه تا  نكند، بانك تعهد ميعمل 
عنوان و هر علتي كه خود تشخيص خواهد داد مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي بدون آن كه نيازي به 

وني يا هر مقام ديگر داشته باشد و يا نيازي به اثبات هاي اداري، قان از طريق مقامات و دستگاه ميصدور اطالعيه يا اقدا
--------) ب( داشته باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد --------------------) الف( يا تخلف "قصور"

 است و طبق ------------------مدت اعتبار اين تعهد تا آخر وقت اداري روز .  بپردازد-----------
در .  براي هر مدتي كه درخواست شود، قابل تمديد خواهد بود-------------------------) ب(درخواست 

 موجبات تمديد را پيش ----------------)  الف(صورتي كه بانك نتواند يا نخواهد مدت تعهد را تمديد كند يا اگر 
 باال را در ي مبالغ تعيين شده باال نزد بانك فراهم نسازد، بانك در اين صورت متعهد است ي از انقضاي مدت تعيين شده

 . و بدون نياز به درخواست مجدد، پرداخت كند-----------------------)  ب(وجه يا حواله كرد
 

 نام و مهر بانك 
 

 "پذير سرمايه") ب(      "شركت") الف(



 22                                                                                                           (BOT)برداري ـ واگذاري  نامه ساخت ـ بهره موافقت
 
 

 

 15پيوست 

 "مدل مالي"

 
مدل "عات و ارقام اساسي اطال.  است"شركت" ي به عهده "پروژه" " كلي هزينه" تأمين مالي مسئوليت

 تأمين ي برداري و هرگونه هزينه هاي بهره اي، هزينه هاي سرمايه  به تفكيك هزينه"پروژه" براي "شركت" "مالي
 وضعيت مالي ي  تهيه و همراه با شرحي درباره" مجازي دوره"، براي كل 1-15مالي ديگري، بايد طبق جدول 

، به )تاريخ نفوذ و تاريخ قطعيت (4، بر طبق ماده "تاريخ نفوذ" در مدت زمان تعيين شده پس از "پروژه"
 تأمين مالي پيشنهادي بايد داراي حداكثر كارآيي مالي باشد به نحوي كه ي برنامه.  تحويل گردد"پذير سرمايه"

 . حاصل از آن كاهش يابد"محصول پروژه" ي  محاسبه شدهي تعرفه
 قرار دهد و اثبات كند كه تأمين مالي الزم "پذير سرمايه"ر اختيار موظف است اسناد و مدارك الزم را د"شركت "

در "قصور شركت"در صورت . تواند از آن استفاده كند  مي"شركت" فراهم آمده است و "پروژه"براي تكميل 
 را ضبط "پيشبرد ي نامه ضمانت"تواند  مي "پذير سرمايه"قطعيت تأمين مالي در مهلت مقرر به شرح پيشگفته، 

 .دكن
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 "پروژه" مالي ي برنامه. 1-15جدول 

 مالحظات مقدار واحد شرحرديف
 اطالعات و ارقام فني) الف

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 اطالعات و ارقام مالي) ب
   "سال" " مجازي دوره" 7
   ارز /ريال نرخ تبديل ارز مبنا 8

    )1( وام
   ع ارزنو مبلغ 

   %  ساالنه وامي نرخ بهره
   "ماه" " تنفسي دوره"

 درصدي از وام  % )اعتبار صادراتي (گذاري سرمايه ي بيمه
 درصدي از وام  % كارمزد بانك بابت فراهم كردن وام

 درصدي از وام  % كارمزد كارگزاري
 امو قابل اعمال به باقيمانده و درصدي از وام  % كارمزد تعهد

 درصدي از وام   % جمع كل كارمزد وام

9 

   "ماه"  باز پرداخت ي دوره
    ) 2( وام
   نوع ارز مبلغ

   %  وامي  ساالنهي نرخ بهره
   "ماه" " تنفسي دوره"

 درصدي از وام  % )اعتبار صادراتي (گذاري سرمايه ي بيمه
  وامدرصدي از  % كارمزد بانك بابت فراهم كردن وام

 درصدي از وام  % كارمزد كارگزاري
 درصدي از وام و قابل اعمال به باقيمانده وام  % كارمزد تعهد 

 درصدي از وام  % جمع كل كارمزد وام

10 

   "ماه"  بازپرداختي دوره
     )3( وام
   نوع ارز  مبلغ

   %  وامي  ساالنهي نرخ بهره
   "ماه" " تنفسي دوره"
 درصدي وام   % )اعتبار صادراتي (گذاري سرمايه ي هبيم

 درصدي از وام  % كارمزد بانك بابت فراهم كردن وام
 درصدي از وام  % كارمزد كارگزار

 اعمال به باقيمانده وام از وام وقابل درصدي  % كارمزد تعهد 
 درصدي از وام  % جمع كل كارمزد وام

11 

   "ماه"  بازپرداختي دوره
    سال مبنا براي تعديل 12
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   "سال" آغاز كارهاي اجرايي 13
 "EPCقرارداد " مبلغ

 14   ريالي
   ارزي

 3سال  2سال  1سال    
 گردش نقدينگي

     %ريالي

15 
 

     %ارزي 
 برداري و نگهداري  ثابت بهرهي هزينه

 16     ريالي
     ارزي

 برداري و نگهداري  متغير بهرهي هزينه
 17     ريالي
     ارزي

 سرمايه در گردش اوليه
 18     ريالي
     ارزي

 برداري و نگهداري تجهيز براي بهره
 19     ريالي
     ارزي

  شركت پروژه در سال ي هزينه
 20     ريالي
     ارزي

 بيمه 
 21     %ارزي
     %ريالي

 ينه مشاوران حقوقي و غيرههز
     ريالي

22 

     ارزي
 وام دهندگان/ مالكان / مهندسان / هزينه مشاوران 

 23     ريالي
     ارزي

 بيني نشده هاي پيش هزينه
 24     %ريالي
     %ارزي

     % نرخ ماليات بر درآمد 25
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