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     پیشگفتار 

 أ

 پیشگفتار

بخش خصوصی در   مالحظه قابلسهم  وقابل توجه حضور به  توانه مییافتتوسعهکشورهای مهم  هایویژگیاز 

های گوناگون در فعالیت این بخش پررنگهای الزم برای حضور زیرساخت بسترها و ودنب فراهمنیز تصدی امور و 

تواند نقش موثری در جلب مشارکت بخش خصوصی داشته می که گستره وسیع دارای یهااز حوزهیکی  اشاره کرد.

تواند می ،آنمنابع مالی  گیری از توان مدیریتی وبهرهه این حوزه و ورود بخش خصوصی بحوزه عمرانی است.  ،باشد

 تمام عمرانی داشته باشد.های نیمهپروژه گیانباشترفع مشکل  کمک به توسعه کشور ونقش موثری در 

متاسفانه توفیق  ،در کشور مندی از این ظرفیتبهره به منظورهای اخیر لاگرفته در سهای صورترغم تالشبه 

مبتنی  ،های عمرانیاجرای پروژه ،راهدانی در این زمینه حاصل نشده است. یکی از عوامل مهم در عدم توفیق در این چن

 ،های حقوقی، قوانینو نیز چارچوب گیری ساختار اجرایی کشورو شکل (پیمانکار -مشاور -ارفرما)ک عاملیسهبر نظام 

دگرگونی در حوزه نظام  اندازی ووده است. از اینرو پوستمتمادی ب هایدههدر طول  ،بر این اساس ها،مقررات و رویه

های پروژه ها وجرای طرحا پدیدآوری و در ت بخش خصوصیکفنی و اجرایی کشور و ایجاد ساختاری مبتنی بر مشار

تبیین و  ،باشد ساختار در این ایجاد تغییر قادر بهکه  ،تجربه جدید در اینموتور محرک  است. ناپذیرزگریامری عمرانی 

بتوانند تعامل بخش خصوصی  ی هستند کهقراردادهای تیپنیز تنظیم و  ی نویناهدستورالعمل ،وکارهاها، سازرویهترسیم 

  و عمومی را پشتیبانی و تسهیل نمایند.

نه در زمی ،نسبتاً محدودی در کشورکه تجربه  ،یکی از انواع پرکاربرد قراردادهای مشارکتی است BOTقرارداد 

با عنایت  است.بوده های بزرگ زیربنایی در پروژه عمدتاًکاربرد آن مضافاً اینکه  دارد. به این روش وجودانعقاد قرارداد 

های از جمله واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصیواگذاری طیف وسیعی از پروژه برایبه تاکید و عزم دولت 

کوچکتری مقیاس در  های استانی که معموالًهبرای پروژ BOTتیپ  نامهقتموافتدوین  ضرورت تهیه و ،عمرانی استانی

در آنها، ده و مفصلی که یبدیهی است قراردادهای پیچشود. میبیشتر احساس های بزرگ ملی قراردارند هنسبت به پروژ

های کوچک و متوسط هبرای پروژ ،قراردادی فی مابین ذینفع هستندروابط  نیز عوامل متعددی در ارتباط با یکدیگر و

 د داشت. نعمالً کارایی الزم را نخواه

عوامل و نقش با حذف  ،بودجه کشور است سازمان برنامه و 469مجموعه حاضر که برگرفته از نشریه شماره 

در نظر گرفتن مفروضاتی  و با شوداحساس نمیضرورتی به وجود آنها  های کوچک و متوسطموضوعاتی که در پروژه
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 ب

های نسبتاً زمینه را برای واگذاری پروژهسازی شده و سادهاصالح و  ،بدان اشاره شده نامهموافقتاین مه که در مقد

ضمن تشکر از همکاران سازمان به ویژه جناب آقای مهندس ناظم است. کرده فراهم   BOT کوچکتر در قالب قرارداد

ا تنظیم و این تالش ابتکاری را به سرانجام یونسی که تحت نظارت جناب آقای مهندس وحید جاللی این مجموعه ر

های عمرانی را اند، امیدوارم این اقدام بتواند مسیر واگذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژهرسانده

تسهیل و تسریع نماید. با تقدیم این مجموعه به ساحت ارباب معرفت و نظام کارشناسی کشور، انتظار دارد مدیران و 

در مسیر تقویت  را های ارزنده خود، ماان ارزشمند کشور در نظام اداری و بخش خصوصی با نظرات و راهنماییکارشناس

 و تکمیل آن مساعدت نمایند.

 

 داود بهبودی                                                                                   

 شرقیریزی آذربایجانبرنامه رئیس سازمان مدیریت و                                                    
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 مقدمه

موضوع نشریه شماره  (BOT) واگذاری -برداریبهره -تیپ قراردادهای ساخت نامهموافقتمتن  شرح مفصل

وجود  نیزو  از طرفیهای بزرگ زیربنایی بوده پروژه درکه کاربرد آن عمدتاً ور سازمان برنامه و بودجه کش 469

پذیر، سرمایه)حقوقی متعددی  اشخاص حقیقی و ،آن که درپیچیدگی در روابط میان ذینفعان در مفاد قرارداد مذکور

روابط  و در ارتباط با یکدیگر (برداریبهره، پیمانکار EPCپیمانکار  کنندگان مالی،گذار، شرکت پروژه، تامینسرمایه

ی عمرانی استانی که هاپروژهبرداری اجرا و بهرهبرای  کند،میایجاب از طرف دیگر، قراردادی فی مابین، ذینفع هستند، 

احساس در آنها  تمام اشخاص فوق الذکر نقش به وجود ضرورتی روند وی نسبتاً کوچکتری به شمار میهاپروژه

ی عمرانی هاپروژهتا عمالً امکان واگذاری  استفاده شود. مذکور نامهموافقتو خالصه شده  از متن ساده ،شودنمی

را در  469حاضر با در نظر گرفتن مفروضات زیر، نشریه  مجموعهبه همین منظور  فراهم آید. BOTاستانی به روش 

 ی عمرانی استانی درآورده است.هاپروژهدر  کارگیریبهای برای قالب ساده

را خود تامین  الزمتمام سرمایه  ،گذارسرمایهشده عمرانی استانی، فرض  هایپروژهماهیت  با توجه به کوچکی و -1

مالی و روابط فی  کنندگانتامینموضوع سایر رو ایناز  .وجود نداردمالی  کنندگانتامین نیازی به سایر کند ومی

 اساس اصالح شده است.این بر نامهموافقتمتن  و شدهعان منتفی فمابین با سایر ذین

برای شرکت در  ،در قالب یک گروه گذارسرمایههای بزرگ زیربنایی به طور معمول چند شرکت در پروژه -2

طرف  هاهدارد تا به تنهایی در این پروژ های الزم رانمایند و به ندرت شرکت واحدی تواناییمیمناقصه اقدام 

به  ها شرکتی به عنوان شرکت پروژه تشکیل شده واینگونه پروژه در ،متداولبه طور معمول و  قرارداد قرار گیرد.

شود. و پس از انقضای می گذارسرمایههای جانشین شرکت ،نامهموافقت عنوان طرف دیگر امضا کننده

تمام  فرض بر این است کهی عمرانی استانی هاپروژهدر اما  گردد.میمنحل  شرکت تسویه و ،نامهموافقت

اینرو  بنابراین نیازی به تشکیل شرکت پروژه نخواهد بود از ،شودمیواحدی تامین  گذارسرمایهمایه توسط سر

 جانشین «گذارسرمایه»ذف شده و عنوانح نامهموافقتاز مفاد  عانفبا سایر ذین موضوع شرکت و روابط فی مابین

 شده است. «شرکت»

 شوند.مطرح نمیه ژاجراکننده پروبه عنوان  به طور معمول ،انگذاریهسرمایا  و گذارسرمایه ،های بزرگهدر پروژ -3

به یک  ،و نگهداری از آن برداریبهرهو  (EPCقالب قرارداد  در)طرح و اجرای پروژه معموال  هاپروژهدر این 

 فرض بر ،یی کوچک استانهاپروژهشود. اما در اجرایی الزم واگذار می ی برخوردار از توان فنی ورشرکت پیمانکا

عوامل دیگری در این خصوص  ازاگر از پروژه را داشته و یا  برداریبهرهتوان اجرا و  گذارسرمایهاین است که 

این گنجانده شود. در  نامهموافقتای نیست که روابط فی مابین آنان در مفاد گیرد حجم کارها به گونهبهره می

خود ای با در روابط جداگانه گذارسرمایهب شده و عوامل محسو نامهموافقتطرف  گذارسرمایهصرفاً  صورت

 حذف گردیده است. نامهموافقتاین روابط از مفاد طرف خواهند بود. به این ترتیب  گذارسرمایه
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کاال( در این قالب )ارائه خدمات عمومی بوده و تولید محصول  عمرانی استانی هدف عمدتاً هایپروژهدر  -4

 بر این اساس تنظیم شده است. نامهوافقتمگنجد لذا مفاد نمی

تضمین خرید خدمت توسط  ،باشندمیی استانی که عمدتاً از نوع خدمات عمومی هاپروژهبا توجه به ماهیت -5

 پذیر انجام خواهد گرفت.سرمایه

 مین منابع ارزی وجود نخواهد داشت.منابع مالی مورد نیاز تماماً ریالی بوده و نیاز به تا -6

ی عمرانی به روش فهرست بهایی و به منظور هاپروژههای اجرایی در اجرای عنایت به تجارب طوالنی دستگاهبا -7

تواند میدر انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی ایجاد شفافیت  جویی در زمان وتسهیل و تسریع در امور، صرفه

د اولیه حاصل از فهارس بها تعیین نموده و در های پیشنهادی را بر مبنای برآوردر تعیین برنده مناقصه قیمت

  گذار قرارگیرد.ای سرمایههمالک هزینه ،تایید کارفرما و مشاورمورد های ت وضعیترحین اجرا نیز صو

آماده شدن بسترهای الزم و تدوین  ،BOTدر قالب خودگردان غیری هاپروژهنیاز اجرای بدیهی است پیش

 محصول پروژه خواهد بود.خدمات و بینی و تخصیص اعتبار برای خرید تضمینی های مناسب به منظور پیشرویه
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 بسمه تعالی
 نامهموافقت

 ............ «سال» ............. «ماه» .............. «روز» در ........................................................... «هنامموافقت» این 

نمایندگی  به ،شودمیخوانده  «پذیرسرمایه» که از این پس ............................. بین هجری شمسی

ثبت شده در  ،....................................................از یک سو و شرکت  ،...................................................

و به نمایندگی  ..................................................................در  و دارای دفتر مرکزی ................................................

 پس در اینرا دارند و از این  «نامهموافقت» که به طور قانونی اختیار امضای این ...................................................

 .گرددمیبا شرایط زیر منعقد  ،از سوی دیگر ،شوندمینامیده  «گذارسرمایه» ،«نامهموافقت»

  هاهشگفتیپ

 :کهنظر به این 

 –یبرداربهره -خود را به روش ساخت یهاهان به منظور تدارک پروژگذارسرمایهقصد جذب  «پذیرسرمایه» (الف 

دیگر قوانین و  ایران و با توجه به تمامی اقتصادی جمهوری اسالمی هی توسعهاهطبق برنام (BOT) واگذاری

 مقررات مربوط بر حسب مورد دارد؛ 

در شهر  ........................................................................................................ «هپروژ» تدارک قصد «پذیرسرمایه» (ب

واگذاری طبق قوانین و  -یبرداربهره -را به روش ساخت ..............................در استان  ..............................

 ایران دارد؛  مقررات جمهوری اسالمی

حاضر  «هنامموافقت» ی الزم از مقامات ذیصالح به منظور امضایهانامهموافقتتمام اختیارها و  «پذیرسرمایه» (ج

 را دریافت کرده است؛ 

در  ..................................................... «هپروژ» یبرداربهرهدر احداث و  یگذارسرمایهبه  عالقمند «گذارسرمایه» (د

 واگذاری است؛  -یداربربهره -به روش ساخت ..............................در استان  ..............................شهر 

 .مشخص سازند «پروژه» حقوق و تعهدات خود را در رابطه با این خواهندمی «گذارسرمایه» و «پذیرسرمایه» (ه

 گفته و مفاد و شرایط درج شده در اینبا توجه به مراتب پیش «گذارسرمایه» و «پذیرسرمایه» بدین وسیله 

 :کنندمیح زیر توافق به شر ،«نامهموافقت»
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 و تفسیرها  هاتعریف. 1ماده 

 ها تعریف. 1-1

دارای معانی زیر  ،ی زیر که در داخل گیومه قرار گرفتههاهو کلم هااصطالح ،هاتعبار ،«نامهموافقت» در ایـن

 :هستند

  «ی انتقالهاشآزمای»

 .است (ی پروژه و روش انجام آنهاهاشزمای)ا 4 پیوستو  ،(3-لف)ا 3-23به شرح درج شده در بند 

 «اسناد فنی» 

نصب و  هایلدستورالعم ،تفصیلی بندیزمانجدول  ،هاهمدارک و اطالعات فنی مربوط به طراحی و نقش ،اسنـاد 

و  هادستورالعمل ،«چون ساخت» یهاهنقش ،ی اجراییهاهصورت جلس ،هاشآزمایگزارش  ،هاشآزمای نامهبـر ،اندازیراه

 «مشخصات فنی» ر طبق... ب....و  گیریاندازهی هامسیست ،«ساختگاه» جانمایی کلی ،ی و نگهداریبرداربهرهسوابق 

 .شودمیرا شامل  «پروژه»

 «نامهموافقتاسناد » 
 .است «نامهموافقت» این ،6به شرح درج شده در ماده  

  «اصالح» 

اصالح و رفع شود  ،جبران «قصور» مقصر صورت گیرد تا «طرف» ورد باید از سویاقداماتی که بر حسب م تمامی

 مورد قبول هاینتضمیالزم و  تمهیداتکاسته شود و یا  ،در مواردی که قابل رفع و جبران باشد «قصور» و از پیامدهای

 .که قابل رفع و جبران نباشد فراهم آیددر مواردی  «قصور» برای جلوگیری از تکرار یا تداوم ،بی تقصیر «طرف»

  «نامهموافقت هتصمیم به خاتم هاطالعی» 

 .است ،(لف)ا 3-22به شرح درج شده در بند 

 «جایگزینی هاطالعی» 
 .است، 1-14به شرح درج شده در بند  

  «نامهموافقت هخاتم هاطالعی»

  .است ،()ج 3-22به شرح درج شده در بند 
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  «سنادیاعتبار ا»

  .است ،9-21یک روش پرداخت به شرح درج شده در بند 

  «افزایش هزینه»

و از سوی  شودمیمتحمل  «گذارسرمایه» کـه ،«تغییر در قوانین و مقررات» ناشی از «پروژه»اضافی نههرگونه هزی

و  ،قابل جبران نیست «گذارسرمایه» سوی و جز با تأمین مبالغ اضافی از شودمیدیگری پوشش داده ن ها به وسیلههبیم

 .گرددمی «گذارسرمایه» «کله هزین» به طور مستقیم موجب افزایش

  «انتقال پروژه» 

 .است (انتقال پروژه) 23و ماده  ،8-22به شرح درج شده در بند 

  «بهای انتقال» 

 .محاسبه و پرداخت شود ،1-23و مندرجات بند  ،(پروژهبهای انتقال ) 9 پیوستمبلغی کـه قرار است بر طبق مفاد 

  «پروژه»

از  «نامهموافقت» آمیز موضوعواگذاری برای تحقق موفقیت -یبرداربهره -تمام اقدامات الزم در روش ساخت

 ،«تگاهساخ» در «مشخصات فنی» احداث و نصب طبق ،تجهیزاتتأمین  ،تأمین مالی ،طراحی ،انجام مطالعات جمله

 به «محصول پروژه» تحویل ،و حفظ اعتبار آنها هانامهبیمهدریافت  ،ی و نگهداریبرداربهره ،اندازیراهی هاشآزمای

 به «انتقال پروژه» و ،«نامهموافقت» طبق مفاد و شرایط این «پذیرسرمایه» و خرید آن از سوی «پذیرسرمایه»

 «دوره مجاز» اندر پای «پذیرسرمایه»

 «ی و نگهداریبرداربهرهپیمانكار »
 ه دور» در طول «پذیرسرمایه» و با تأیید «گذارسرمایه» پیمانکار یا پیمانکارهایی که بر حسب مورد توسط 

 .شوندمی انتخاب «پروژه» ی و نگهداریبرداربهرهمتفاوت برای  هاینزمادر  «پروژه» «ی تجاریبرداربهره

  «EPC پیمانكار» 

تا  شوندمیانتخاب  «پذیرسرمایه» و با تأیید «گذارسرمایه» پیمانکار یا پیمانکارهایی که بر حسب مورد توسط

را طبق  «پروژه» ازی و تحویلاندراه ،احداث و آزمایش ،نصب ،حمل ،تجهیزاتتأمین و تدارک  ،تولید ،طراحی ،مهندسی

  .بر عهده گیرند«  EPC  دادقرار» مفاد
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  «تاریخ انتقال»

 .است 8-22به شرح درج شده در بند 

 «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » 
ی برداربهرهآغاز  ،3-16به صورت مشترک و طبق مفاد بند  «پذیرسرمایه» و «گذارسرمایه» تاریخی است که 

 .ندرا به صورت مکتوب تأیید کن «پروژه» تجاری

  «شده ریزیبرنامهی تجاری برداربهرهتاریخ » 

بندی موعدهای زمان) 3 پیوستی تجاری خود به شرح درج شده در برداربهرهبه  «پروژه» تاریخی است که

 شده ممکن است بر طبق مفاد ریزیبرنامهاین تاریخ  .برسد ،(ی پروژه و روش انجام آنهاهاشزمای)ا 4 پیوستو  (کلیدی

 .اصالح شود «نامهوافقتم»

 «تاریخ نفوذ»
  .است «نامهموافقت» این، 4ماده به شرح درج شده در  

 «تغییر در قوانین و مقررات»
ایران  جاری جمهوری اسالمی «قوانین و مقررات» در «نامهموافقت» این «تاریخ نفوذ» هر تغییری که پس از 

  .ذار باشدگرتأثی «نامهموافقت» و در اجرای این آیدمیدیدی که به وجود ایجاد شود و یا قوانین ج

 «توقف»
 .است «شده ریزیبرنامهتوقف » و «توقف اضطراری» به هر دلیل اعم از «پروژه» ارائه خدمتکامل در  ه وقف 

 «توقف اضطراری» 
  .باشد «گذارسرمایهقصور » کـه ناشی از «ی تجاریبرداربهره هدور» در «پروژه» ارائه خدمتکامل در  هوقف 

 «شده ریزیبرنامهتوقف »
و  ،گیرانهپیشتعمیرات اصالحی و  ،هاشآزمای ،ی ادواریهایبازرسبرای  «پروژه» ارائه خدمتکامل در  هوقف 

  .شده است زیریبرنامهکه از پیش  «پروژه» تعویض اجزا و یا ارتقای کیفیت الزم

 «قهریه هحادث»
  .است «نامهموافقت» این ،(قهریه هادث)ح 27به شرح درج شده در ماده  
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 «سیاسی هقهری هحادث»
 .است ،(لف)ا 3-27به شرح درج شده در بند  

 «طبیعی هقهری هحادث» 
 .است ،()ب 3-27به شرح درج شده در بند  

 «خسارت مقطوع» 
  .است ،(سارت مقطوع)خ 8 پیوستشده در به شرح درج  

 «دستگاه اجرایی» 
دولتی و تمام  هایتشرک ،غیردولتی مؤسسات یا نهادهای عمومی ،مؤسسات دولتی ،هاهتمام وزارتخان 

یی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و از اختیارات قانونی برای اقدام از طرف دولت هاهدستگا

  .ایران برخوردار باشد هوری اسالمیجم

 «دوطرف»
 .هستند «گذارسرمایه» و «پذیرسرمایه» 

 «احداث هدور» 

 «نامهموافقت» این ،(لف)ا 1-5به شرح درج شده دربند «  نفوذ تاریخ» پس از «ماهه» ................... هیک دور 

  .است

 «اصالح هدور» 
 .کندمیخود  «قصور» «اصالح» مقصر اقدام به «طرف»، 3-22که طبق بند ای است دوره 

 «ی تجاریبرداربهره هدور» 
 ،()ب 1-5در بند  درج شده به شرح ،«پروژه» «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » از پس «ماهه»................... هدور یک 

 .است «نامهموافقت» این

 «ستنف هدور» 
 هدور» ای است که در هنگام آغاز هرگونه تعهد از جمله شروع بازپرداخت اقساط وام یا شروعمهلت اضافه 

 .شودمیبه طرف متعهد داده  «ی تجاریبرداربهره
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 «گذار هدور» 
 .است ،6-23به شرح درج شده در بند  

 «مجاز هدور» 
 .است «نامهموافقت» این ،(مجاز هور)د 5به شرح درج شده در ماده  

 «روز كاری» 
 .ایران تعطیل نیست هجری شمسی جمهوری اسالمی ههر روزی که در تقویم رسمی ساالن 

 «یبرداربهره یهاروش»
 .است ،(یبرداربهره یهاروش) 2 پیوستبه شرح درج شده در  

 «ایحرفهی سنجیده و هاهروی» 
ی و برداربهره ،اجرا ،ی مهندسیهاتکه در فعالی گرددمیروزآمد اطالق  و رویکردهای هاهشیو ،هاروشبه  

 به کار رفته در تجهیزاتی و نگهداری سازندگان برداربهره هایلدستورالعمو منطبق بر  شودمینگهداری به کار برده 

 .است «پروژه»

 «ساختگاه» 
 است. «پروژه» یبرداربهرهزمین مورد نیاز برای احداث و  

 «ساله» یا «سـال» 
 .ایران است طبق تقویم جمهوری اسالمی ،سال هجری شمسی 

 «سال قراردادی»

آغاز و در  «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » نخستین سال قراردادی همزمان با تحقق .شمسی است «سال» یک 

 در زمـان انقضای ایـن ،«سـال قـراردادی» آخـرین .شمسی به پایان خواهد رسید «سال» همان «روز» آخرین

 .رسدمیبه پایان  «نامهموافقت»

 «پذیرسرمایه» 
ی قانونی آن نیز هاهو نمایند هاجانشیناست که شامل  «نامهموافقت» این هواگذار کننده و امضا کنند «طرف» 

 .شودمی
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 «گذارسرمایه»
  .شودمیی قانونی آن نیز هاهو نمایند هاجانشیناست و شامل  «نامهموافقت» دیگر این «طرف»

 «ب ماهانهحساصورت»  
 .است 1-21به شرح درج شده در بند  

  «اجرا هنامضمانت»

برای تضمین  «گذارسرمایه» است که «نامهموافقت» این ،()ب 1-2ی به شرح درج شده در بند هانامهضمانت

 .دهدمیقرار  «پذیرسرمایه» در اختیار «پروژه» احداث

 «انتقال هنامضمانت» 
برای  «گذارسرمایه» است که «نامهموافقت» این (1-لف)ا 3-23ی به شرح درج شده در بند هاهمناضمانت 

 .دهدمیقرار  «پذیرسرمایه» در اختیار ،«انتقال پروژه» تضمین احراز شرایط

 «فطر» 
 .بر حسب مورد است «گذارسرمایه» یا «پذیرسرمایه» 

  «ظرفیت» 

  .ه و مطمئنپیوستبه صورت میزان ظرفیت ارائه خدمت 

 «قـوانین و مقررات»
 ،یی که از سوی مراجع مسؤول و به موجب قوانین صادر شودهاهو بخشنام هانامهآیین ،هاهتمام قوانین و نیز مصوب 

 .به گونه دیگری تعیین شده باشد نامهموافقتن که در این مگر ای

  «EPC قرارداد» 

تأمین  ،تولید ،طراحی ،به منظور انجام مهندسی « EPCپیمانکار» و «گذارسرمایه» قرارداد یا قراردادهایی که بین 

 .شودمیمنعقد  «پروژه» ازی و تحویلاندراه ،احداث و آزمایش ،نصب ،حمل ،تجهیزاتو تدارک 

 «ی و نگهداریبرداربهرهقرارداد » 
ی و برداربهرهبه منظور  «ی و نگهداریبرداربهرهپیمانکار » و «گذارسرمایه» قرارداد یا قراردادهایی که بین 

 .شودمیمنعقد  «پروژه» نگهداری
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 «قصور» 
 .تاس ،«پذیرسرمایه» یا «گذارسرمایه» اعم از قصور 

 «گذارسرمایهقصور » 
 .است ،1-22هر یک از رخدادهای درج شده در بند  

 «پذیرسرمایهقصور » 
 .است ،2-22هر یک از رخدادهای درج شده در بند  

 «كارشناس» 
 .است 29ماده به شرح درج شده در  

 «ماهه» یا «مـاه»
 .استایران  طبق تقویم جمهوری اسالمی ،ماه هجری شمسی 

 «مجوزهای دولتی»
 ی صادره توسط هرهانامهموافقتو  هاتخفیف ،هایبخشودگ ،هایهگوا ،هاهتأییدی ،مجوزها ،هاهتمام مصوب 

-به روش ساخت «پروژه» ی و نگهداری و انتقالبرداربهره ،تأمین مالی ،که برای احداث ،«دستگاه اجرایی»

 .است «پذیرسرمایه» یا «گذارسرمایه» مورد نیاز «نامهفقتموا» واگذاری طبق این-یبرداربهره

 «ی فنیهاتمحدودی» 
 .است ،(ی فنیهاتحدودی)م 1 پیوستبه شرح درج شده در  

 «مدل مالی» 
ی اربردبهرهی احداث و هاهدر دور «پروژه» شامل ساختار تأمین مالی و گردش نقدینگی «گذارسرمایه» طرح مالی 

 .درج گردیده است ،(دل مالی)م 11 پیوستاست و در  «محصول پروژه» هتعرف هکه مبنای محاسب

 «مشاور فنی»
 تا وظایف درج شده در بند گرددمیانتخاب  «پذیرسرمایه» مهندسی که از سوی شرکتیک مهندس فنی یا یک  

 .انجام دهد «مجاز هدور» را در (ی) 10-1
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 «نیمشخصات ف» 
 .است ،(شخصات فنی)م 12 پیوستبه شرح درج شده در  

 «نامهموافقت» 
 هدور» آن و هرگونه تغییرات و اصالحاتی است که در هر زمانی در طول هایتپیوسشامل متن حاضر به انضمام  

 .توافق شود «دوطرف» و بر حسب نیاز بین «مجاز

 «نهاد جایگزین»
 .است ،1-14بند به شرح درج شده در  

 «كل ههزین»
 .است «نامهموافقت» این ،(کل و تأمین مالی پروژه هزین)ه 12به شرح درج شده در ماده  

 «دوطرف» تعهدات. 2ماده 

 «گذارسرمایه» تعهدات. 2-1
 :نیز خواهد بود شامل موارد زیر ،«نامهموافقت» عالوه بر موارد درج شده در این «گذارسرمایه» تعهدات 

 ،تأمین مالی مهندسی، را طراحی، «پروژه» کند کهتعهد می «گذارسرمایه» ،«نامهموافقت» بر اساس مفاد این (الف

انتقال  «پذیرسرمایه» تعمیر و مدیریت کند و به نگهداری، برداری،بهره اندازی،تحویل و راه آزمایش، احداث،

  دهد.

قابل تمدید و عندالمطالبه به  ،ناپذیربرگشت ،بدون قید و شرط هنامضمانتکه یک  «اجرا هنامضمانت» تسلیم (ب

و طبق  .........................به مبلغ  ،«پذیرسرمایه» صادر شده از سوی یک بانک مورد قبول ،«پذیرسرمایه» نفع

 باید ازکه است  «پذیرسرمایه» به «تاریخ نفوذ» پیش از ،(هاهنامضمانترم ف) 10 پیوستفرم درج شده در 
 .اعتبار داشته باشد «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » تا «تاریخ نفوذ»

آزمایش و  ،تکمیل ،ساخت ،تجهیزاتتدارک و حمل مصالح و  ،تأمین ،بیمه ،تأمین مالی ،مهندسی ،طراحی (ج 

ی سنجیده و هاهروی» و بر اساس «نامهموافقت» ق شرایط اینطب «ساختگاه» در «پروژه» ازی به موقعاندراه

 ؛ کشورو استانداردهای مهندسی قابل قبول  «ایحرفه

ی سنجیده هاهروی» ،مربوط «قوانین و مقررات» بر اساس و ارائه خدمات «پروژه» نگهداری و تعمیر ،یبرداربهره (د

 ؛ «نامهافقتمو» و بر اساس مفاد این «ایحرفهو 
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که برای انجام  «مجوزهای دولتی» دریافت و تمدید اعتبار ،انجام صحیح و به موقع امور الزم برای درخواست (ه

الزم  «نامهموافقت» در این «مجاز هدور» تا پایان «گذارسرمایه» اقدامات مورد انتظار به منظور انجام تعهدات

 باید دریافت کند؛ «نامهموافقت» طبق مفاد این «پذیرسرمایه» به غیر از مجوزهایی که ،است

و  «تاریخ نفوذ» یی که باید پس ازهانامهموافقتمدارک و  ،ی کامل و صحیح هر یک از اسنادهاهتحویل نسخ (و 

تحویل  «یرپذسرمایه» به (تاریخ قراردادسناد و مدارک تحویلی پس از )ا 6 پیوستدر موعدهای تصریح شده در 

 داده شود؛

 هدور» در طی «ساختگاه» امنیت و ایمنی در داخل یا خارج از ،الزم برای تأمین حفاظت تمهیداتانجام تمام  (ز

قوانین و » و «ایحرفهی سنجیده و هاهروی» بر اساس «پروژه» «ی تجاریبرداربهره هدور» و «احداث

و جلوگیری از بروز صدمات و خسارات به اشخاص حقیقی و  «نامهموافقت»که برای اجرای این ،«مقررات

 ی اشخاص ضرورت دارند؛هایحقوقی و یا اموال و دارای

مجوز  ،مجوزهای استخدام ،کار هاجاز ،انجام صحیح و به موقع امور الزم برای درخواست و دریافت روادید (ح

 ضروری است؛ و  «پروژه» تمام افراد مورد نیازو مجوزهای دیگری که برای  هاهپروان ،همراهان

یا در تاریخ دیگری که طبق شرایط درج شده در  «مجاز هدور» پس از انقضای «پذیرسرمایه» به «انتقال پروژه» (ط

 .یابدمیخاتمه  «مجاز هدور» در آن تاریخ ،«نامهموافقت» این

 «پذیرسرمایه» تعهدات. 2-2 
 :شامل موارد زیر نیز خواهد بود ،«نامهموافقت» عالوه بر موارد درج شده در این «پذیرسرمایه» اتتعهد 

 3الزم که باید طبق مفاد ماده  «مجوزهای دولتی» درخواست به موقع و صحیح و همچنین دریافت و تمدید (الف 

 «نامهموافقت» در این «مجاز هدور» تا پایان «پذیرسرمایه» توسط ،(جوزها)م 5 پیوستو  (مجوزهای دولتی)
اطالعات یا همکاری متعارف را به  ،نیز هرگونه اسناد و مدارک «گذارسرمایه» به شرط آن که ،دریافت گردد

 قرار دهد؛ «پذیرسرمایه» بیدرنگ در اختیار ،«مجوزهای دولتی» منظور دریافت و تمدید این

 که ()ه 1-2به شرح درج شده در بند  «مجوزهای دولتی» در تحصیل «گذارسرمایه» معقول باهمکاری در حد  (ب 

طبق  هاتو پشتیبانی از این گونه درخواس ،درخواست خود را به مراجع مربوط ارایه کرده است «گذارسرمایه»

 ؛ «نامهموافقت» مفاد این

طبق مفاد  ،«گذارسرمایه» قع مبالغ و سایر وجوه قابل پرداخت دیگر بهو پرداخت به مو «محصول پروژه» خرید (ج

 ؛ «نامهموافقت» این

طبق مفاد  «گذارسرمایه» گونه هزینه به هیچبدون  ،«مجاز هدور» در طول «پروژه» «ساختگاه» تأمین و تحویل (د

 ؛ «نامهموافقت» این
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 «مجوزهای دولتی » .3 ماده

 و تولید «پروژه» یبرداربهرهتکمیل و  ،ساخت ،الزم را برای شروع «مجوزهای دولتی» باید «گذارسرمایه»1-3. 

 .دریافت کند «محصول پروژه»

 ،است «پذیرسرمایه» هدریافت آنها بر عهد «نامهموافقت» که در این «مجوزهای دولتی» به غیر از. 3-2

الزم از جمله درخواست برای  «مجوزهای دولتی» در خصوص مورد نیازموظف است اقدامات  «گذارسرمایه»

 هدریافت مجوز و همچنین تمدید یا تجدید اعتبار آنها و دیگر اقدامات الزم را به هزین ،پرداخت هزینه ،صدور مجوز

ی الزم را هاهمکاتب «مجوزهای دولتی» امرتبط ب «دستگاه اجرایی» موظف است با «گذارسرمایه» .خود انجام دهد

 .مربوط میسر سازد «مجوزهای دولتی» طبق ضوابط «پروژه» انجام داده و امکان دسترسی و بازرسی آنها را به

 را در «گذارسرمایه» تا حد ممکن «گذارسرمایه» طبق درخواست «پذیرسرمایه» ،()ب 2-2با توجه به مفاد بند  3-3.

مجوزهای » کمک خواهد کرد ولی در هر صورت مسئولیت دریافت و برقراری اعتبار «مجوزهای دولتی» دریافت

 .است «گذارسرمایه» هبه عهد «دولتی

ضمن همکاری با یکدیگر تمام  «دوطرف» ،«نامهموافقت» این «تاریخ نفوذ» از «ماه» یک هبه فاصلحداکثر  4-3. 

 به طور مشترک فهرست کامل ،«دوطرف» د را به کار خواهند برد تا بر اساس اطالعات و دانشتالش خو

  .کنند تهیهدریافت شود  «دوطرف» را که باید از سوی هر یک از «مجوزهای دولتی»

از  2-5دریافت شوند به شرح درج شده در جدول  «گذارسرمایه» که باید توسط «مجوزهای دولتی» فهرست 

شود در  تهیه «پذیرسرمایه» که باید توسط «مجوزهای دولتی» فهرست .است «نامهموافقت» این (جوزها)م 5 پیوست

درنگ هرگونه اسناد و موظف است بی «گذارسرمایه» .آمده است «نامهموافقت» این (جوزها)م 5 پیوستاز  1-5جدول 

 در اختیار ،«مجوزهای دولتی» اری متعارف را برای دریافت و تمدید ایناطالعات مورد نیاز و یا همک ،مدارک

 .قرار دهد «پذیرسرمایه»

 «نفوذ تاریخ» .4ماده  

 نافذ است و با رعایت شرایط درج شده در ،آن را امضا کنند «دوطرف» از زمانی که «نامهموافقت» این

 .(«تاریخ نفوذ»)تعهدآور خواهد بود  «دوطرف» مفاد آن برای ،«نامهموافقت»

 «مجاز هورد» .5ماده 

 «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » پس از «ماه» ............و  شودمیشروع  «تاریخ نفوذ» از «نامهموافقت» این .5-1 

 هدور» .(«مجاز هدور»)گردد تمدید  «نامهموافقت» منقضی خواهد شد مگر آن که زودتر خاتمه یابد و یا طبق مفاد

  : ی زیر استهاهشامل دور «مجاز
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 در «شده ریزیبرنامه تاریخ قرارداد» که از «پروژه» احداث طراحی و برای «ماهه» ..............مجزای  هیک دور (الف

 مگر آن که طبق مفاد این کندمی خاتمه پیدا «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » و در شودمیشروع  «نامهموافقت»

 .(«احداث هدور»)تمدید شود و یا پیش از موعد به پایان رسد یا خاتمه داده شود  «نامهموافقت»

و این  شودمیشروع  «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » که از «پروژه» یبرداربهرهبرای  «ماهه» .............. هیک دور (ب 

تمدید شود و یا پیش از موعد به پایان رسد یا خاتمه داده شود  «نامهموافقت» ت طبق مفاددوره ممکن اس

 .(«ی تجاریبرداربهره هدور»)

 ،«نامهموافقت» این (انتقال پروژه) 23 هرا بر اساس شرایط ماد «پروژه» «گذارسرمایه» ،«مجاز دوره» پایاندر . 5-2

 جز در مواردی که توافق دیگری از سوی .کندمیمنتقل  «پذیرسرمایه» به ایهزینهو دریافت  گونه ادعا هیچبدون 

 ،تمام حقوق ،بر آن تصریح شود «نامهموافقت» صورت گیرد و یا به شکل خاص دیگری در این «دوطرف»

جز موارد خاتمه خواهند یافت به «مجاز ورهد» در پایان «نامهموافقت» در این «گذارسرمایه» و تعهدات هاتمسئولی

 .«نامهموافقت» این (1-الف) 3-23به شرح درج شده در بند  «انتقال نامهضمانت» مربوط به

طی  ،«ی تجاریبرداربهرهتاریخ » پیش از انقضای «روز»...................... تواندمی «دوطرف» یک ازهر . 5-3 

طی مدت  «طرف دو» اگر .دیگر اعالم نماید «طرف» ی را بهبرداربهره دورهای تمدید تقاض ایاطالعیه

ی آن به توافق دوجانبه هاهضوابط و هزین ،پس از اعالم چنین درخواستی در مورد اصول «روز» ......................

 .دادامه یاب تواندمیی با شرایط جدید برداربهره دورهدر آن صورت  ،برسند

 «نامهموافقتاسناد  » .6ماده  

 :شامل اسناد زیر است «نامهموافقت» این. 6-1 

 .آن پیوست 12به همراه تعداد  «نامهموافقت» متن این 

  .حاکم هستند ،اندمدارکی که پیشتر توافق شده ،صورت اختالف یا تناقض در مدارک پیشگفتهدر . 6-2

موظف است تا پیش  «گذارسرمایه» ،آن وجود داشته باشد پیوستو  «نامهموافقت» ادیی بین مفهاناقضهرگاه ت. 6-3

در غیر این  .به توافق برسد هاناقضدر مورد رفع این ت «پذیرسرمایه» آنها را مشخص کند و با ،«تاریخ نفوذ» از

 .الزم االجراست «پذیرسرمایه» دستورها و نظرهای ،صورت

 «اسناد فنی » .7ماده  

پنج  هدر هر مورد به فاصل تواندمی «پذیرسرمایه» نگهداری شود و «پروژه» «ساختگاه» باید در «اسناد فنی» .7-1

 .به آنها دسترسی داشته باشد «گذارسرمایه» پس از ارسال اطالعیه به «روز» (5)
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 هنسخ (3)سه  ،«پروژه» «هشد ریزیبرنامهی تجاری برداررهبهتاریخ » موظف است پیش از «گذارسرمایه» .7-2 

را طبق  «پروژه» ی و نگهداری ازبرداربهرهفنی  هایلدستورالعم هالکترونیکی از کتابچ هنسخ (3)چاپی و سه 

 .قرار دهد «پذیرسرمایه» برای اطالع در اختیار ،سازنده هآخرین نسخ

 تمامی ،«پروژه» «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » پس از ماه (2) دوظرف مدت  موظف است «گذارسرمایه» .7-3

ی و نگهداری برداربهرهی راهنمای اینهی هاهو نمودارهای کنترل و حفاظت و نسخ «چون ساخت» یهاهنقش

 .قرار دهد «پذیرسرمایه» سازنده در اختیار هرا طبق آخرین نسخ «پروژه» مربوط به

 ی و نگهداریبرداربهرهو در  آیدمیبه وجود  «اسناد فنی» موظف است هرگونه تغییراتی را که در «گذارسرمایه» .7-4

 .برساند «پذیرسرمایه» به اطالع ،تأثیر گذار است ،«نامهموافقت» طبق مفاد این «پروژه»

 نمایندگان. 8ماده 

 «پذیرسرمایه» نمایندگان. 8-1 

خود در  هحقیقی یا حقوقی را با تعیین حدود اختیار به عنوان نمایند «شخص» هر تواندمی «پذیرسرمایه» .8-1-1

باید دارای اختیار تام برای  «پذیرسرمایه» این نماینده از جانب .معرفی کند «گذارسرمایه» به «مجاز دوره» طول

 «گذارسرمایه» قبل به اطالع  «روز» 15اشد و مراتب انتصاب او حداقل ب ،تمام مواردی که به او واگذار شده است

 .برسد

 پانزدهخود را تغییر دهد و این تغییر را به صورت کتبی  هنمایند تواندمی «مجاز دوره» در طول «پذیرسرمایه» .8-1-2

 اطالع دهد «گذارسرمایه» قبل به «روز» (15)

 «گذارمایهسر» نمایندگان. 8-2

 «پذیرسرمایه» خود به های را به عنوان نمایند«شخص» ،«نامهموافقت» «نفوذتاریخ » از «گذارسرمایه» .8-2-1

 از جانب ،این نماینده باید دارای اختیار تام برای تمام مواردی که به او واگذار شده است .کندمیمعرفی 

صاحب اختیار  «مجاز دوره» در طول «گذارسرمایه» ،با این وجود .باشد «نامهوافقتم» در چارچوب «گذارسرمایه»

 .شودمیانجام  «پروژه» یبرداربهرهو مسئول تمام اقداماتی خواهد بود که برای احداث و 

قرارداد » و « EPCدادقرار» برای انجام کارهای مختلفی از جملهاحتماالً  «گذارسرمایه» پیمانکارانی که .8-2-3

 .نخواهند بود «گذارسرمایه» هکارها هستند و نمایند هتنها انجام دهند ،کندمیانتخاب  «ی و نگهداریبرداربهره

 أییدات و الزاماتت. 9ماده  

 :که دهدمیتضمین  «پذیرسرمایه» و به کندمیموارد زیر را تأیید  «گذارسرمایه» .9-1 

 مبادله و اجرای این ،ی الزم را برای امضاهایاختیارات قانونی داخلی و درون سازمانی و توانای «گذاررمایهس» (الف 

 .و امور مربوط به آن داراست «نامهموافقت»



  واگذاری   -برداری بهره –نامه ساخت موافقت(BOT) یهای عمرانی در مقیاس استانویژه پروژه  

16 

 رهدو» در طول «گذارسرمایه» آورالزامو وظایف در حکم تعهد قانونی و  هاتاز نظر مسئولی «نامهموافقت» این (ب

 .و بر طبق مفاد آن قابل اجرا خواهد بود ماندمیباقی  «مجاز

 نامهموافقت هیچطبق  «گذارسرمایه» ناقض شرایط و یا باعث تخلف ،«نامهموافقت» مبادله و اجرای این ،امضا (ج 

و یا  «گذاریهسرما» آن باشد و از آن جهت تعهداتی برای «طرف» یک «گذارسرمایه» یا سند دیگری که

 .گرددمین ،ایجاد کند «گذارسرمایه» یهایدارای

 هیچاقامه یا تسلیم شده در  ،گونه دعوی یا اختالف حقوقی و یا دادخواست در حال رسیدگی هیچ «گذارسرمایه» (د 

 یهاتمسئولی که بر رودنمیدیوان داوری یا دستگاه اداری ندارد و یا احتمال اقامه یا تسلیم آن  ،دادگاه

 .تأثیر سوء بگذارد «نامهموافقت» در انجام این «گذارسرمایه»

قوانین و » تمامی ،(ی فنیهاتحدودی)م 1 پیوستشرایط درج شده در  ضمن رعایت تمامی «گذارسرمایه» (ه 

تغییر » و در صورت نمایدمی رعایت «پروژه» ی و نگهداریبرداربهرهرا نیز در  کشورجاری و مرتبط در  «مقررات

در این خصوص اقدام  «نامهموافقت» این (غییر در قوانین و مقررات)ت 26مطابق مفاد ماده  «در قوانین و مقررات

 .کندمی

  :که دهدمیتضمین  «گذارسرمایه» و به کندمیموارد زیر را تأیید  «پذیرسرمایه» .9-2 

را دارد و همچنین  «نامهموافقت» اختیار امضا و اجرای این ،«و مقررات ینقوان» موجب به «پذیرسرمایه» (الف

  .توانایی انجام تعهدات خود را داراست

را به صورت معتبر تحصیل کرده است و سایر  «پروژه» تمام مجوزهای الزم برای تدارک «پذیرسرمایه» (ب

 .کندمیتحصیل « نامهموافقت»مجوزها را در موعدهای مشخص شده در 

 دوره» در طول «پذیرسرمایه» آورالزامو وظایف در حکم تعهد قانونی و  هاتاز نظر مسئولی «نامهموافقت» این (ج 

 .و بر طبق مفاد آن قابل اجرا خواهد بود ماندمیباقی  «مجاز

یا  نامهموافقت هیچطبق  «پذیرسرمایه» یا باعث تخلفناقض شرایط و  ،«نامهموافقت» مبادله و اجرای این ،امضا 

 یهایو یا دارای «پذیرسرمایه» آن باشد و از آن جهت تعهداتی برای «طرف» یک «پذیرسرمایه» سند دیگری که

 .گرددمین ،ایجاد کند «پذیرسرمایه»

 اصول طراحی و احداث .10ماده  

 :و با رعایت اصول زیر انجام شود «مشخصات فنی» باید طبق «پروژه» طراحی و احداث .10-1

 «پروژه» آغاز کند و «نامهموافقت» «تاریخ نفوذ» را از «پروژه» متعهد است که عملیات اجرایی «گذارسرمایه» (الف 

 :احداث و تکمیل نماید که ،را طوری طراحی

 مورد نظر در ابنیه و تأسیسات هدارای کیفیت مناسب برای استفادنو و دست اول و  تجهیزاتز مصالح و ا -1

 و توافق و تصریح شده باشد؛« نامهموافقت»مگر به نحو دیگری در  ،استفاده شود «پروژه»
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 .عمل شود «ایحرفهی سنجیده و هاهروی» از هر نظر بر اساس اصول متقن مهندسی و -2

 ،احداث ،را طراحی «پروژه» به نحوی «ایحرفهی سنجیده و هاهروی» اساسبر  ،موظف است « گذارسرمایه» (ب 

تاریخ » از «سال» ............................. «پروژه» هی و نگهداری کند که حداقل عمر طراحی شدبرداربهره

 .باشد «ی تجاریبرداربهره

شخصات )م 12 پیوستدر  «پروژه» «مشخصات فنی» طبق طراحی و احداث را ،موظف است «گذارسرمایه» (ج 

فرض بر  ،«پروژه» در طراحی .قوانین و استانداردهای توافق شده انجام دهد ،و ضوابط «نامهموافقت» این (فنی

ری توپوگرافی و زلزله نگا ،جغرافیایی ،شناسیزمین ،محیطی تمام اطالعات زیست «گذارسرمایه» این است که

 ،موظف است «گذارسرمایه» .مربوط را در نظر گرفته و تمام تحقیقات و مطالعات ضروری را انجام داده است

 «پذیرسرمایه» ،در این مورد .تحویـل دهد «پذیرسرمایه» ای از مطالعات انجام شده را برای اطالع بـهنسخه
  .مایدارائه ن «گذارسرمایه» اطالعاتی را به تواندمی

مطلع  «پروژه» دیگر را از هرگونه تغییر در طراحی و احداث «طرف» ترموظف است پیش «دوطرف» هر یک از (د 

دون دلیل موجه ارائه نگردد این تأیید نباید ب .نباید انجام شود «پذیرسرمایه» گونه تغییری بدون تأییدهیچ .سازد

 .آن تأخیر شود هدلیل در ارائیا بی

سی کنترل کند و ظرف مدت  «نامهموافقت» را با مفاد این «پروژه» حق دارد که انطباق طراحی «پذیرسرمایه» 

طراحی  «گذارسرمایه» .در نظر گرفته شود «پروژه» اعالم نماید تا در طراحی «گذارسرمایه» نظر خود را به «روز» (30)

 «پذیرسرمایه» و کندمیارسال  «پذیرسرمایه» را دوباره به منظور تأیید برای «پذیرهسرمای» اصالح شده بر اساس نظر

 نظر از جانبهرگونه درخواست تغییر یا اظهار .اعالم نماید «روز» (15)موظف است تأیید طراحی را ظرف مدت پانزده 

 احداث ،در هر صورت .پاسخ داده شود «پذیرایهسرم» از سوی «روز» (15)باید ظرف مدت پانزده  «گذارسرمایه»

 .آغاز خواهد شد ،()ط 1-10بر اساس مفاد بند ، «پذیرسرمایه» از سوی «پروژه» متعاقب تأیید طراحی «پروژه»

طراحی و  دورهرا در  هاشآزمایموعدهای کلیدی و  ،هاتموظف است گزارش مربوط به فعالی «گذارسرمایه» (ه 

 19به شرح درج شده در ماده  «گذارسرمایه» نهی ماهاهاتو به همراه گزارش فعالی تهیه «پروژه» داثاح

 .تحویل دهد «پذیرسرمایه» به ،(هاشوابق و گزار)س

 ی و نگهداری مورد نیازبرداربهره ،خدمات ساخت ،تجهیزات ،موظف است در تأمین مواد و مصالح «گذارسرمایه» (و 

 .را رعایت نماید ،3-11مفاد بند  «پروژه»

ی الزم را در هایهمکار «گذارسرمایه» ،انجام شود «پذیرسرمایه» توسط «پروژه» هرگاه نیاز باشد بخشی از این (ز 

 .دهدمیانجام  «پذیرسرمایه» طراحی و احداث آن بخش با

 6 پیوستو  (جوزها)م 5 پیوستمورد نیاز را به شرح درج شده در اسناد و مدارک  ،موظف است «گذارسرمایه» (ح 

قرار دهد تا نشان دهد  «پذیرسرمایه» کند و در اختیار تهیه (تاریخ قراردادسناد و مدارک تحویلی پس از )ا

 .صورت گرفته است «نامهموافقت» بر اساس مفاد این «پروژه» طراحی و احداث
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 «دوطرف» ،«پروژه» در مورد طراحی «پذیرسرمایه» و «گذارسرمایه» ه اختالف بیندر صورت بروز هرگون (ط
نتوانند  «دوطرف» هرگاه .تطبیق دهند و توافق نمایند «نامهموافقت» انتظارات خود را با مفاد این کنندمیتالش 

به مرجع حل اختالف  (ل اختالف)ح 34موضوع اختالف برای حل و فصل طبق مفاد ماده  ،به توافق برسند

اختیار دارد که  «گذارسرمایه» ،در حال پیگیری است «دوطرف» در خالل مدتی که حل اختالف .گرددمیارجاع 

 .ادامه دهد «نامهموافقت» را طبق مفاد «پروژه» طراحی و احداث ،با حفظ مسئولیت

پیشرفت عملیات اجرایی و  ،خود برای پایش هزینه نهرا به هزی «فنی مشاور» یک تواندمی «پذیرسرمایه» (ی 

 .معرفی کند «گذارسرمایه» ازی تعیین و بهاندراهو  هاشآزمای ،نصب ،ساخت ،طراحی ،کیفیت مهندسی

کار را  که مقدمات و امکانات الزم از جمله دفتر مجهز دهدمیاطمینان  «پروژه» در ارتباط با «گذارسرمایه»

هرگونه  ،بتواند با اطالع قبلی «مجاز دوره» در «پذیرسرمایه» طوری فراهم آورد که مشاور تعیین شده از سوی

 .داشته باشد «پروژه» و اطالعات «ساختگاه» دسترسی منطقی و مناسبی را به

ی هاتازی و دیگر فعالیاندراه ،هاشآزمای ،در عملیات اجرایی «پذیرسرمایه» هیا نمایند «مشاور فنی» حضور (ک 

اطالعات طراحی و دیگر اطالعات تحویل  ،هاهنقش ،و نیز هرگونه بازبینی و یا تأیید اسناد «پروژه» مربوط به

ید و یا تأی «پروژه» تصدیق هبه منزل ،«پذیرسرمایه» از سوی «پروژه» در ارتباط با «گذارسرمایه» شده از سوی

 «نامهموافقت» در این «گذارسرمایه» یهاتنیست و رافع مسئولی «پروژه» قابلیت اطمینان و دوام پذیری ،ایمنی

 .نخواهد بود

قطعات یدکی و مواد  ،ابزارآالت ،وسایل ،آالتماشین گمرک و انتقال تمامی ،انبارداری ،بیمه ،امور حمل تمامی .10-2 

 .است «گذارسرمایه» هی مربوط بر عهدهاهو همچنین تمامی هزین «ساختگاه» و مصالح به

 «پذیرسرمایه» پس از حمل هر محموله باید یک نسخه از مدارک زیر را جهت اطالع به «گذارسرمایه » .10-3 
 :تحویل دهد

 حمل نامهبار (الف

 مبدأ؛  گواهی (ب

 در آنها مشخص باشد؛  «پروژه» و محتویات هر محموله و نام ،حجم ،ابعاد ،اسنادی که وزن خالص و ناخالص (ج

 سازنده؛ و  شرکتآزمایش  نامهگواهی (د

 .حمل نامهبیمه (ه

قطعات یدکی و مواد و  ،ابزارآالت ،وسایل ،آالتاطالعات مربوط به حمل ماشین ،موظف است «گذارسرمایه» 

 «پذیرسرمایه» به ،(هاشوابق و گزار)س 19ح درج شده در ماده خود به شر نهی ماهاهاتمصالح را در گزارش فعالی

 .تسلیم کند
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 «پروژه» احداث. 11ماده  

آزمایش و ، تکمیل ،مواد و مصالح و احداث ،تجهیزاتخود مسئولیت طراحی و تدارک  نهبه هزی «گذارسرمایه» .11-1 

 «تاریخ نفوذ» را از هاتموظف است این فعالی «گذارمایهسر» .را بر عهده خواهد داشت «پروژه» ازیاندراه

 .آغاز کند «نامهموافقت»

 :ی زیر را نیز بر عهده خواهد داشتهاتمسئولی ،1-11عالوه بر مفاد بند  «گذارسرمایه» .11-2

 .«نامهموافقت» ندر ای «گذارسرمایه» مذاکره و انعقاد قراردادهای مربوط به تعهدات ،ازیسهآماد (لفا

سناد و مدارک تحویلی پس از )ا 6 پیوستو ، (بندی موعدهای کلیدیزمان) 3 پیوستتأمین تمام مدارکی که در  (ب

 «پذیرسرمایه» تعیین شده است و تسلیم آنها در موعد مقرر به (نفوذتاریخ 

 .«ذارگسرمایه» و راهبری پرسنل و افراد و کارکنان یهسازماند ،انتصاب (ج

 .«پروژه» مدیریت و نظارت بر (د

 12 پیوستدرج شده در  «مشخصات فنی» و طبق «پروژه» انجام هر عمل دیگری که برای تکمیل به موقع (ه

 .الزم است «ایحرفهی سنجیده و هاهروی» و بر اساس «نامهموافقت» این ،(مشخصات فنی)

بندی موعدهای زمان) 3 پیوسترا در موعدهای کلیدی مشخص شده در  «روژهپ» موظف است «گذارسرمایه» (و

 .تکمیل کند ،(کلیدی

 مالی و فنی ،تجاری ،موظف است به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی «گذارسرمایه» .11-3

موجود  کشورکه در  «پروژه» نیاز ی و نگهداری موردبرداربهره ،خدمات ساخت ،تجهیزات ،مواد و مصالح ،«پروژه»

 .نیز مطابقت دارد را تا حد امکان از بازار داخلی تأمین کند «نامهموافقت» است و یا قابل اجراست و با مفاد این

 «پروژه» ،یا پیمانکاران وی باشد «گذارسرمایه» هرگاه به هر دلیلی که منتسب به کندمیتأیید  «گذارسرمایه» .11-4

به  ،تعیین شده است «دوطرف» یا هر تاریخی که طبق توافق «شده ریزیبرنامهی تجاری برداربهرهتاریخ » در

تأخیر را به عنوان تنها  «خسارت مقطوع» باید «گذارسرمایه» و شودمیمتضرر  «پذیرسرمایه» ،ی نرسدبرداربهره

 .پرداخت کند «پذیرسرمایه» به ،(رت مقطوعسا)خ 8 پیوستطبق  ،غرامت ناشی از تأخیر

بندی موعدهای زمان) 3که در پیوست  «پروژه» هایی ازبخشمسئولیت طراحی و احداث  «پذیرسرمایه» .11-5

 .پذیردمی «پروژه» «مشخصات فنی» خود و بر اساس نهرا با هزی، اندکلیدی(، مشخص شده

در تکمیل  «پذیرسرمایه» به دلیل تأخیر «پروژه» «شده ریزیبرنامهی تجاری بردارهرهبتاریخ » در صورتی که .11-6

در آن  ،به تعویق افتد «پروژه» در تکمیل «گذارسرمایه» و یا تأخیر ،5-11کارهای مورد تعهد خود طبق بند 

در مورد اثرات تأخیر و  .گرددمیاصالح  «دوطرف» با توافق ،(بندی موعدهای کلیدیزمان) 3 پیوستصورت مفاد 

 .عمل خواهد شد «نامهموافقت» مسبب آن طبق مفاد
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را به شرح درج  «پروژه» به دالیل زیر نتواند «گذارسرمایه» از نظر فیزیکی تکمیل گردد ولی «پروژه» هرگاه .11-7

ی تجاری برداربهرهتاریخ » به ،احتمالی آنی هاهیا اصالحی ،(بندی موعدهای کلیدیزمان) 3 پیوستشده در 

  :برساند «شده ریزیبرنامه

ی مورد هاشو یا تأخیر در تکمیل بخ «نامهموافقت» در انجام تعهدات خود طبق مفاد این «پذیرسرمایه» تأخیر (الف

 ؛ 5-11تعهد خود به شرح درج شده در بند 

 ؛ و «سیاسی هقهری هحادث» (ب

 تأثیر بگذارد ،«نامهموافقت» در این «پذیرسرمایه» ای که تنها بر اجرای تعهدات«قهریه هثحاد» (ج

ا )ببه ظرفیت ارائه خدمت به میزانی که تعهد کرده است پرداخت مربوط  ،موظف است «پذیرسرمایه» در آن صورت

 پرداخت کند.گذار را به سرمایه در نظر گرفتن ظرفیت حداکثر خدمت قابل ارائه(

گذار باشد، تجاری، ظرفیت خدمات کمتر از میزان تعهد شده ازسوی سرمایه برداریبهرهتاریخ هرگاه پس از تحقق 

 گذار نسبت به بازگرداندن مبالغ اضافی که دریافت داشته اقدام خواهد کرد.سرمایه

 «پروژه» و تأمین مالی «کل نههزی» .12ماده  

 .شودمی «مجاز دوره» تا پایان «تاریخ نفوذ» پس از «پروژه» ی اجرایهاهامل تمامی هزینش «کل نههزی» .1 -12

 ،نصب ،ساخت ،«ساختگاه» حمل و نقل به ،تأمین کاال ،مهندسی ،طراحی ،یهاهشامل هزین «کل نههزی»

یی است که هاهبیمه و دیگر هزین ،اتمالی ،مدیریت پروژه ،ی و نگهداریبرداربهره ،تعمیرات ،ازیاندراه ،آزمایش

 .گرددمیمتحمل  «گذارسرمایه» ،«نامهموافقت» طبق مفاد این

است و هزینه و ریسک آن نیز بدون  «گذارسرمایه» هتنها به عهد ،«پروژه» «کل نههزی» مسئولیت تأمین مالی. 12-2

 مگر در مواردی که به روشنی در ،تحمل خواهد شد «گذارسرمایه» تنها از سوی بهای خدماتایجاد تغییری در 

 .شده باشد بینیپیشبه نحو دیگری  «نامهموافقت»

 تأمین مالی اضافی  .13ماده 

 دوره» ای که در طول«قهریه هحادث» ناشی از «کل نههزی» موظف است هرگونه افزایش در «گذارسرمایه» .13-1

و  «گذارسرمایه» باید از سوی هاهاین گونه هزین .گزارش دهد «پذیرسرمایه» ه طور جامع بهرا ب دهدمیرخ  «مجاز

 :از منابع مالی زیر تأمین گردد

 ؛ و «پروژه» یهانامهبیمههرگونه غرامت دریافتی از  (الف 

خود منبع آن را تعیین  ،«گذارایهسرم» فراهم شود و «گذارسرمایه» هرگونه تأمین مالی اضافی که باید از سوی (ب

 .کندمی
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 «قهریه هحادث» ی اضافی ناشی ازهاههزین هانامهبیمهغرامت دریافتی از  ،(لف)ا 1-13در مواردی که طبق بند  .13-2

ورت تحقق ولی در ص شودمیتغییری داده ن «گذارسرمایه» به «پذیرسرمایه»  ی«هاتپرداخ» در ،کندمیرا تأمین 

 .کندمیبر حسب مورد تغییر  «گذارسرمایه» به «پذیرسرمایه» ی«هاتپرداخ» ،()ب 1-13بند 

 :عوامل زیر ایجاد شود هکه در نتیج ایهنهرگونه افزایش هزی .13-3

 .«سیاسی هقهری هحادث» (الف 

 .اشدمؤثر ب «پذیرسرمایه» که بر تعهدات «طبیعی هقهری هحادث» (ب 

به نحوی  «گذارسرمایه» را به «نامهموافقت» ی خود در این«هاتپرداخ» باید «پذیرسرمایه» ،در این شرایط 

 .جبران کند ،()ب 1-13بتواند مبلغ الزم را طبق بند  «گذارسرمایه» اصالح کند تا

خود را تنها در صورت تحقق هر  ،3-13و  2-13ی ی مربوط به بندهاهاهادعای افزایش هزین «گذارسرمایه» .13-4

 :کندمیمطرح  ،هر کدام که زودتر محقق شوند ،یک از شروط زیر

 .ریال بیشتر شود ..........................از معادل  ،3-13و  2-13جمع تمام مطالبات مربوط به بندهای  (الف 

یک  «ماه» .............. هر «ی تجاریبرداربهره دوره» بار و در یک «ماه» ..............هر  «احداث دوره» در (ب 

 .بار

 .نیز رعایت خواهد شد ،3-13و  2-13همین قاعده در مورد ادعاهای مشابه بعدی مربوط به بندهای  

 هبرعهد «گذارسرمایهقصور » ناشی از اهمال کاری یا «پروژه» «کل نههزی» تأمین مالی هرگونه افزایش در. 13-5

داده ها هزینهو تغییری در  گیردنمیصورت  «گذارسرمایه» گونه پرداختی به هیچاست و بابت آن  «گذارسرمایه»

 .شودمین

 واگذاری و جایگزینی . 14ماده  

افتد به تأخیر نمیکه صدور آن بدون دلیل متعارف  ،«پذیرسرمایه» بدون موافقت کتبی تواندمین «گذارسرمایه» .14-1

 منافع و تعهدات خود را به دیگری واگذار کند  ،تمام یا قسمتی از حقوق ،شودمیو از صدور آن خودداری ن

 :مخالفت نخواهد کرد «نهاد جایگزین» برای تأیید، در صورت تحقق شرایط زیر «پذیرسرمایه»

 .پرداخت شده باشد «نامهموافقت» در این «پذیرسرمایه» به «گذارسرمایه» یهایهبد تمامی (الف 

 «احداث دوره» بدین منظور اگر جایگزینی در .توان اجرایی الزم را داشته باشد ،پیشنهاد شده «نهاد جایگزین» (ب 

پیمانکار باشد و یا تعهد کند که از خدمات یک  «پروژه» باید یا یک پیمانکار مجرب «نهاد جایگزین» ،رخ دهد

 از یک ،یبرداربهرهاستفاده خواهد کرد و همچنین تعهد نماید در زمان  «پذیرسرمایه» مجرب مورد تأیید

 «ی تجاریبرداربهره دوره» اگر جایگزینی در .استفاده کند «پذیرسرمایه» با تأیید «پروژه» «ر مجرببردابهره»
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 باشد و یا تعهد کند که از خدمات یک «پروژه» «ر مجرببردابهره» یکباید یا  «نهاد جایگزین» ،رخ دهد

 .استفاده خواهد کرد «پذیرسرمایه» مورد تأیید «ر مجرببردابهره»

تعهدات و  ،تأییدات ،تمامی وظایف ،«پذیرسرمایه» به صورت کتبی و روشن و در راستای منافع «نهاد جایگزین» (ج 

 «پروژه» ی و نگهداریبرداربهرهی هاتاز جمله مسئولی «پذیرسرمایه» به «گذارسرمایه» قراردادی هاینتضمی

 .را به عهده گیرد

 «نامهموافقت» نسبت به «گذارسرمایه» فراهم شود و حقوق «نهاد جایگزین» شرایط برای شروع به کار تمامی (د 

 .وجود نداشته باشد «نهاد جایگزین» حقوق یاد شده از سوی ساقط گردد و مانعی برای استیفای

الزامات  ،مدارک و اسنادی نشان دهد که در جایگزینی هبا ارائ ،«جایگزینی هاطالعی» باید همراه با «گذارسرمایه» 

 هاطالعی » دریافتپس از  «روز کاری» (21)نیز باید بیست و یک  «پذیرسرمایه» رعایت شده است و، این ماده

پس از مدت پیشگفته به  «پذیرسرمایه» نظرعدم اظهار .اعالم کند «نهاد جایگزین» نظر خود را در مورد ،«جایگزینی

 .معنای تأیید جایگزینی است

 و یا تطویل زمان انجام تعهدات «نامهموافقت» حق تغییری در شرایط این، بنداین هرگونه جایگزینی طبق  

 .توافق شود «پذیرسرمایه» مگر آن که به طور مشخص با ،کندمیرا ایجاد ن «نهاد جایگزین» یا «گذارسرمایه»

 منافع و تعهدات خود را که در این ،حقوق ،«گذارسرمایه» بدون موافقت کتبی تواندمین «پذیرسرمایه» .14-2

در  .الزامی باشد «قوانین و مقررات» مگر آن که به سبب ،ر کندبه شخص دیگری واگذا ،آمده است «نامهموافقت»

قوانین و » به موجب به دیگری از جمله انتقال الزامی «پذیرسرمایه» صورت هرگونه واگذاری و یا انتقال تعهدات

مگر این که انتقال را خاتمه دهد  «نامهموافقت» این ،()ب 2-22طبق بند  تواندمی «گذارسرمایه» ،«مقررات

 :گیرنده

 .دارا باشد «نامهموافقت» اولیه را در «پذیرسرمایه» تعهدات و وظایف ،مجوز و توانایی انجام تمامی شرایط (الف 

 .را بپذیرد «نامهموافقت» اولیه در این «پذیرسرمایه» یهاتبه صورت کتبی تمام مسئولی (ب 

اولیه و برقراری  «پذیرسرمایه» طبق روش تعهد شده از سوی «گذارسرمایه» ختی بهانجام تمام تعهدات پردا (ج 

 .متعهد شود ،(هاهناممانتض) 20 همربوط را طبق مفاد ماد هاینتضمی

 «پروژه» نیازهای. 15ماده  

 .است «گذارسرمایه» هبه عهد ،یبرداربهره دورهو  «احداث دوره» در «پروژه» مسئولیت تأمین نیازهای 

و  «احداث دوره» نسبت به تأمین آب مورد نیاز در ،متولی تأمین آب هاینزمامکلف است از سا «گذارسرمایه» .15-1

برای تأمین آب مورد نیاز اقدام به  ،هرگاه ضروری باشد .خود اقدام کند نهبه هزی «ی تجاریبرداربهره دوره» در

ی و نگهداری از تمام برداربهرهتحصیل مجوزهای الزم و احداث و  ،رودخانه یا دریا نمایدحفر چاه یا برداشت از 

 .خواهد بود «گذارسرمایه» نهبا مسئولیت و هزی ،تأسیسات مربوط
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 «احداث دوره» نسبت به تأمین برق مورد نیاز در ،متولی تأمین برق هاینزمامکلف است از سا «گذارسرمایه» .15-2

 ،«پروژه» در صورت اقتضای تواندمی «گذارسرمایه» .خود اقدام کند نهبه هزی «ی تجاریبرداربهره دوره» و در

تحصیل مجوزهای الزم و احداث و  ،در هر صورت .از ژنراتور اختصاصی نیز استفاده کند ،برای تأمین برق مورد نیاز

 .خواهد بود «گذارسرمایه» نهمسئولیت و هزی با ،ی و نگهداری از تمام تأسیسات مربوطبرداربهره

 ،تأمین شود «پذیرسرمایه» ی از سویبرداربهرهازی و اندراه دورهدر  «پروژه» در صورتی که انرژی مورد نیاز .15-3

 .صنعتی بپردازد هانرژی مصرفی را بر اساس تعرف نهمانند یک مشترک صنعتی باید هزی «گذارسرمایه»

 هبر عهد کشورفاضالب و پسماندها طبق مقررات سازمان حفاظت محیط زیست  همسئولیت تخلی .15-4

 .خواهد بود «گذارسرمایه»

 ی مورد نیازهایالزم برای تدارک یا خرید انرژ «مجوزهای دولتی» در تحصیل هرگونه «پذیرسرمایه» .15-5

الزم برای صدور و تمدید این  نههرگونه هزی .مساعدت خواهد کرد را «گذارسرمایه» ،«مجاز دوره» در «پروژه»

 .خواهد بود «گذارسرمایه» هی استفاده از آنها بر عهدهاهو همچنین هزین «مجوزهای دولتی» گونه

 ازی اندراهآزمایش و . 16ماده 

ی هاهطی جلس ،رعایت کند هاشآزمایرای باید ب «گذارسرمایه» استانداردها و تنظیماتی که، روش کار ،برنامه. 16-1

توافق خواهد  ،(ی پروژه و روش انجام آنهاهاشزمای)آ 4 پیوستو بر اساس مفاد درج شده در  «دوطرف» مشترک

 .شد

 یا زودتر به اطالع «روز»....................را حداقل  «ساختگاه» زمان آغاز هر آزمایش در «گذارسرمایه» .16-2

 .وی حق حضور در هنگام آزمایش را خواهند داشت هیا نمایند «پذیرسرمایه» .رساندمی «پذیرایهسرم»

پروژه و های زمایشآ) 4 پیوست 1ی قبولی درج شده در بند هاشآزمایآمیز پس از انجام و تکمیل موفقیت. 16-3

تاریخ » .کنندمیرا امضا و صادر  «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » تأیید تحقق گواهی «دوطرف» ،(روش انجام آنها

 پیوست 1ی درج شده در بند هاشآزمایآمیز انجام موفقیت «روز» به طور دقیق فردای آخرین «ی تجاریبرداربهره

 .یابدمیتحقق  «دوطرف» و امضا تأیید آن توسط ،(پروژه و روش انجام آنهاهای زمایشآ) 4

 «محصول پروژه» تعهدی در مقابل خرید یا فروش هیچ «دوطرف» ،«ی تجاریبردارهرهبتاریخ » پیش از. 16-4

 ریزیبرنامهی تجاری برداربهرهتاریخ » را پیش از «پروژه» موفق شود «گذارسرمایه» ندارند اما در صورتی که

پیش از  «ماه» ) 2)را حداقل دو  «پروژه» ملزم است مراتب تکمیل زودتر ،تکمیل کند «نامهموافقت» در «شده

 ی تعهد شده از سویهاشاطالع دهد و هرگاه بخ «پذیرسرمایه» تاریخ مورد نظر به صورت کتبی به

 نیز قابل انجام باشد و «پذیرسرمایه» تکمیل شود و دیگر تعهدات ،5-11به شرح درج شده در بند  «پذیرسرمایه»

 را نسبت به دریافت «گذارسرمایه» تواندمی «پذیرسرمایه» ،نیاز داشته باشد «محصول پروژه» به «پذیرسرمایه»

 هنرخ تعرف ،در این صورت .مطلع نماید «شده ریزیبرنامهی تجاری برداربهرهتاریخ » پیش از «محصول پروژه»
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توافق  «دوطرف» بین ،«نامهموافقت» در «شده ریزیبرنامهی تجاری برداربهرهتاریخ » تا «محصول پروژه»

 .خواهد شد

 و یا ایمنی هیبازد ،تغییراتی اعمال کند که منجر به تغییر در ظرفیت «پروژه» در تواندمین «گذارسرمایه» .16-5

بدون دلیل موجه  «پذیرمایهسر» .را کسب کند «پذیرسرمایه» مگر آن که پیش از آن موافقت کتبی ،شود «پروژه»

 .اندازدو یا آن را به تأخیر نمی کندمیاز صدور چنین موافقتی خودداری ن

 به اتفاق «پذیرسرمایه»، 3-16به شرح بند  «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » تأیید تحقق گواهیپیش از امضای . 16-6

 که در آن تمام انحرافات از کنندمی تهیهرا  «پروژه» نقایص و هایفهرست کاست ،«مشاور فنی» و «گذارسرمایه»

ی برداربهرهتاریخ » این فهرست نباید تا شروع هتهی .شودمیدرج  «پروژه» ی احداثهایو کاست «مشخصات فنی»

را  «پروژه» ص فنیی احداث و نقایهایباید تمام کاست «گذارسرمایه» .به تأخیر بیفتد «شده ریزیبرنامهتجاری 

در برطرف کردن  «گذارسرمایه» هیدر صورت کوتا .برطرف کند نمایدمیتوافق  «پذیرسرمایه» طی مدتی که با

و  هایرفع این کاست نهحق دارد تا معادل هزی «پذیرسرمایه» ،و نقایص در طی مدت توافق شده هایاین کاست

 .کسر کند «گذارسرمایه» به «هاتپرداخ» از «مشاور فنی» هنقایص را طبق محاسب

 ی و نگهداری برداربهره. 17ماده  

را تا  «پروژه» نگهداری و تعمیرات ،یبرداربهره ،مدیریت ،اندازیراهخود مسئولیت  نهبه هزی «گذارسرمایه» .17-1

در وضعیت  «پروژه» که کندمیطوری عمل  «ربمج برداربهره» بر عهده دارد و به عنوان یک «مجاز دوره» پایان

 «محصول پروژه» قرار گیرد و بتواند «نامهموافقت» و مفاد این «مشخصات فنی» ی طبقبرداربهرهسالم و مناسب 

 .دهد «پذیرسرمایه» مطمئن و پایدار تولید نماید و تحویل ،متداول ،را با روشی بی خطر)خدمت مورد نظر( 

 :ی زیر را نیز بر عهده داردهاتمسئولی ،هاتعالوه بر سایر مسئولی «گذارسرمایه»

 طبق این «پروژه» ی مطمئن ازبرداربهرهو قطعات یدکی مورد نیاز برای  تجهیزاتخرید و تعویض  (الف

  «نامهموافقت»

نان از انعقاد قراردادهای الزم برای مواد مصرفی و خدمات مورد نیاز و یا حصول اطمی ،تأمین مواد و مصالح (ب

 ؛ «ی و نگهداریبرداربهرهپیمانکار » تأمین این اقالم از سوی

 ؛ «پروژه» بردای و نگهداریو راهبری کارکنان برای مدیـریت و نظـارت بر بهره هیسازماند ،انتصاب (ج

 ؛ و «پروژه» ات اساسینگهداری و تعمیر ،ی منظم بازرسیهاهتنظیم و برقراری روی ،تدوین (د

 یهاروش) 2 پیوستطبق مفاد  «پروژه» ی و نگهداریبرداربهرهانجام دیگر اقداماتی که به طور متعارف برای  (ه

 .ضروری است «ایحرفهی سنجیده و هاهروی» و بر اسـاس ،(یبرداربهره

 «یبرداربهره یهاروش» رک نحوه و مراحلموظف هستند به طور مشت «پذیرسرمایه» و «گذارسرمایه» .17-2

باید  «یبرداربهره یهاروش» .با هم توافق کنند «شده ریزیبرنامهی تجاری برداربهرهتاریخ » را پیش از «پروژه»
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تعیین و تدوین شود و با پارامترهای  «نامهموافقت» شده در بینیپیشبه شرح  «پروژه» بر اساس طراحی

 و «پذیرسرمایه» های کارکردی بینی مطابقت و سازگاری داشته باشد و در آن به تمام فصل مشترکبرداررهبه

 هاینزمافهرست کارکنان کلیدی و  ،ی روزانههاارتباطروش برقراری  (اما نه محدود به)از جمله  «گذارسرمایه»

  .اشاره شود «پروژه» یبرداربهرهگزارش و ، آن «توقف اضطراری» و «شده ریزیبرنامهتوقف »

و استانداردهای  ،(یبرداربهره یهاروش) 2 پیوستیی بین مفاد هاناقضت ،«گذارسرمایه» هرگاه به اعتقاد. 17-3

آنها را مشخص کند  ،«تاریخ نفوذ» موظف است تا پیش از «گذارسرمایه» ،وجود داشته باشد «پروژه» یبرداربهره

 .به توافق برسد هاناقضدر مورد رفع این ت «پذیرسرمایه» با و

 «ی و نگهداریبرداربهرهپیمانکار » موظف است تنها کارکنانی را به طور مستقیم یا توسط «گذارسرمایه» .17-5
 ،یبردارهبهرالزم و مناسب برای  هاستخدام کند که از تخصص الزم برخوردار بوده و آموزش دیده و دارای تجرب

  .باشند «پروژه» یهاتنگهداری و نظارت بر کارها و هماهنگ سازی فعالی

 تعمیرات و نگهداری  ،بازرسی. 18ماده 

 دوره» ی تعمیر و نگهداری انجام شده درهاشه با ارسال یک نسخه از گزارپیوستبه صورت  «گذارسرمایه» .18-1

 .سازدمطلع می «پروژه» را از وضعیت «پذیرسرمایه» ،«ی تجاریبرداربهره

 ،«پروژه» «مشخصات فنی» موظف است با در نظر گرفتن «ر مجرببردابهره» به عنوان یک «گذارسرمایه» .18-2

ی و نگهداری برداربهرهفنی  هایلدستورالعماستهالک معمول و  ،«نامهموافقت» استانداردهای تعیین شده در این

تعمیر و نگهداری کند و به طور  ،را به درستی بازرسی «پروژه» ،(یبرداربهره یهاروش) 2 پیوستدر  درج شده

 ،«مجاز دوره» انتهایری قرار دهد به طوری که در بردابهرهمورد  ،«ی تجاریبرداربهره دوره» صحیح تا پایان

 ،(پروژه و روش انجام آنهاهای زمایشآ) 4 پیوستو  (هانتقال پروژ) 23را طبق شرایط درج شده در ماده  «پروژه»

 .انتقال دهد «پذیرسرمایه» به

 توسط ،1-2به شرح درج شده در بند  «گذارسرمایه» از ایفای تعهدات آگاهیبه منظور  تواندمی «پذیرسرمایه» .18-3

 «گذارسرمایه» بازرسی را برای هل آورد و نتیجبـازرسی منظم بـه عم «پروژه» یا نمایندگان خود از «مشاور فنی»

  .(«یبرداربهرهگزارش »)ارسال نماید 

  هاشسوابق و گزار. 19ماده 

 «نامهموافقت» باید سوابق کامل و دقیق و اسناد و مدارکی را که برای انجام صحیح این «دوطرف» هر یک از. 19-1

موظف است گزارش و اطالعات  «گذارسرمایه» همچنین .گهداری نمایدمورد نیاز است به طور کامل و صحیح ن

  .ثبت و نگهداری کند «پذیرسرمایه» را به طور صحیح و طبق نظر «پروژه» یبرداربهرهدقیق و به روز از 
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 هاهنامضمانت. 20ماده  

 خواهد بود. 10رح پیوست دیگر به ش «طرف» برای ارائه به «طرف دو» های هریک ازنامهضمانت. 20-1

را در اسناد فراخوان عمومی به اطالع متقاضیان خواهد  ی الزمهانامه، تعداد و نوع ضمانت«پذیرسرمایه» .20-2

 رساند. 

 ب و روش پرداخت حساصورت .21ماده 

روز » ) 3)ظرف مدت سه  موظف است حداکثر «گذارسرمایه» ،به بعد «پروژه» «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » از. 21-1

 .تحویل دهد «پذیرسرمایه» و به تهیهپیشین را » ب ماهانهحساصورت» ،«ماه» پس از هر «کاری

تـاریخ »پیش از ، شود تهیه «نامهموافقت» که باید طبق مفاد این ،آن هایتپیوسو  «صورتحساب ماهانه» فرم 

 .تـوافق خواهد شد «دوطرف» از سوی «شده ریزیبرنامهی تجـاری برداربهره

پس از  «روز» (10)موظف است حداکثر ده  «گذارسرمایه» ،به بعد «پروژه» «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » از. 21-2

 .تحویل دهد «پذیرسرمایه» سال پیش را آماده کند و به «گزارش تلفیق» ،«سال قراردادی» پایان هر

سارت )خ 8 پیوستی مشخص شده در هاهباید با توجه به تغییرات ناشی از اعمال جریم، «گزارش تلفیق» رد 

یا از  «گذارسرمایه» به «پذیرسرمایه» مبلغ قابل پرداخت از سوی در محاسبات،ی یهاتتفاو در صورت وقوع ،(مقطوع

 .دتعیین گرد «پذیرسرمایه» به «گذارسرمایه» سوی

 این مبلغ در صورت تأیید ،مبلغی را طلبکار یا بدهکار گردد «گذارسرمایه» ،«گزارش تلفیق» اعم از این که طبق 

 گرددمیبعدی منظور  «سال قراردادی» «ماه» شده برای نخستین تهیه «ب ماهانهحساصورت» در اولین «پذیرسرمایه»

ب حساصورت» تفاوت مبلغ از ،ب پیشگفته بیشتر باشدحساصورتاز مبلغ اولین  «گذارسرمایه» هیو اگر میزان بد

 .بعدی کسر خواهد شد «هماهان

 از سوی «شده ریزیبرنامهی تجـاری برداربهرهتـاریخ »پیش از آن باید  هایتپیوسو  «گزارش تلفیق» فرم 

 .تـوافق شود «دوطرف»

مراتب  ،ها اختالف نظری داشته باشدحسابنسبت به مبلغ درج شده در هر یک از صورت «پذیرسرمایه» هرگاه. 21-3

 به اطالع ،بحساصورتپس از دریافت آن  «روز» (15)نظر و مبلغ مورد اختالف را تا پانزده اختالف

 ،ب برطرف نشودحساصورتپس از دریافت آن  «روز» (30)اگر اختالف نظر تا مدت سی  .رساندمی «گذارسرمایه»

 مبلغ مورد اختالف را پس از کسر (%70)هفتاد درصد  همبلغی که مورد اختالف نیست به عالو «پذیرسرمایه»

 «گذارسرمایه» یا پیش از آن در وجه «روز» الحساب در همانبه صورت علی ،بر حسب مورد «خسارت مقطوع»
اگر  .شودمیبه مرجع حل اختالف ارجاع  ،(ل اختالف)ح 29طبق ماده و مبلغ مورد اختالف نیز  کندمیپرداخت 

 ،حق دریافت کل مبلغ مورد اختالف یا بخشی از آن را نداشته باشد «گذارسرمایه» ،طبق رأی مرجع حل اختالف

 .کسر کند «گذارسرمایه» ی بعدی«هاتپرداخ» مبلغ یاد شده را از ،حق دارد «پذیرسرمایه»



 های عمرانی در مقیاس استانیویژه پروژه (BOT)واگذاری   -برداری بهره –نامه ساخت موافقت
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الحساب علی (%70)پرداخت هفتاد درصد  ،«پروژه» «مجاز دوره» پیش از پایان «سال قراردادی» ر آخریند 

انجام خواهد  «گذارسرمایه» از سوی «پذیرسرمایه» مورد قبول نامهضمانت هدر مقابل ارائ «گذارسرمایه» پیشگفته به

 .شد

پس  «روز» (30)حداکثر تـا سی  ،هایی را که مورد اختالف نیستبحساصورتمبلغ هر یک از  «پذیرسرمایه» .21-4

پرداخت خواهد  ،(سارت مقطوع)خ 8 پیوستطبق  «خسارت مقطوع» از دریافت آنها و بر حسب مورد پس از کسر

 .کرد

جز در مواردی که به نحو  ،«ی تجاریبرداربهره دوره» تا پایان «پروژه» «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » از. 21-5

تعهدات مالی  «پذیرسرمایه» ،زودتر خاتمه پیدا کند «نامهموافقت» تصریح شده است یا «نامهموافقت» دیگری در

 «خسارت مقطوع» و بر حسب مورد پس از کسر ،(هاتپرداخ) 7 پیوست ،4-21و  3-21طبق مفاد بندهای  خود را

 «گذارسرمایه» به «ماه» بابت کسری از ،«ماه» یا به نسبت «ماه» برای آن ،(وعسارت مقط)خ 8 پیوستطبق 

 .کندمیپرداخت 

، است «گذارسرمایه» موظف به پرداخت به «پذیرسرمایه» ،«نامهموافقت» بر موارد دیگری که طبق اینعالوه. 21-6

تعهدات باید  «پذیرسرمایه» ،شودمیی نبرداربهرهست ولی به دالیل زیر ی ابرداربهره هآماد «پروژه» در مواقعی که

 :بپردازد «گذارسرمایه» را بهمالی خود 

 ؛ «پذیرسرمایه» به علت درخواستارائه خدمات توقف  (الف 

 «پذیرمایهسر» در تعهد 5-11به علت عدم تکمیل یا عدم عملکرد تأسیساتی که طبق بند ارائه خدمات توقف  (ب

 است؛ و 

 .(ب) 5-27و  (1-لف)ا 5-27مطابق بند  «قهریه هحادث» به علت وقوعارائه خدمات توقف  (ج

در  ،«نامهموافقت» در این «پذیرسرمایه» تمام یا بخشی از مبلغ قابل پرداخت از سوی ،هرگاه و به هر دلیلی. 7 -21

تأخیر برای بخش  هموظف است جریم «پذیرسرمایه» ،پرداخت نگردد «رگذاسرمایه» به ،4-21مهلت مقرر در بند 

 ،شودمیپرداخت  «گذارسرمایه» پرداخت نشده را از تاریخ سررسید پرداخت تا تاریخی که بخش پرداخت نشده به

 به ،شودهای دولتی که تحت نظارت بانک مرکزی کشور تعیین و ابالغ میوام تجاری بانک هطبق نرخ بهر

 .پرداخت کند «گذارسرمایه»

 شودمیمبلغی کسر ن هیچ ،«نامهموافقت» در این «گذارسرمایه» به «پذیرسرمایه» مبالغ پرداختی از تمامی. 21-8 

 :مگر اقالم زیر

 به «گذارسرمایه» محاسبه و باید از سوی ،(سارت مقطوع)خ 8 پیوستکه طبق  «خسارت مقطوع» مبالغ (الف 

 پرداخت شود؛  «پذیرسرمایه»

 قابل کسر است؛  3-21مبالغی که طبق بند  (ب
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 تعلق گرفته است؛ و  ،28و  23ی هاهطبق ماد «پذیرسرمایه» مبالغی که به (ج

 هایبحساصورتحق کسر آن را از  «پذیرسرمایه» ،«نامهموافقت» سایر مبالغی که طبق مفاد این (د

 .دارد «گذارسرمایه»

ریالی  «اعتبار اسنادی» هبه صورت مستقیم و یا به وسیلا ر «گذارسرمایه» به «هاتپرداخ» مبالغ «پذیرسرمایه» .21-9

موظف است  «پذیرسرمایه» ،«اعتبار اسنادی»در صورت پرداخت به وسیلة  .کندمیپرداخت  «گذارسرمایه» به

 .واریز نماید های کشوربانک ی ازآن را در یک ،«ی تجاریبرداربهرهتاریخ » پیش از «ماه» (1)ظرف مدت یک 

  .خواهد بود «ب ماهانهحساصورت» مبلغ برآوردی «ماه» (3)معادل سه  ،«اعتبار اسنادی»مبلغ 

 «نامهموافقت» خاتمه دادن به. 22ماده  

 این ،زودتر خاتمه یابد «نامهموافقت» شودمیه است و باعث به استثنای مواردی که در این ماده بیان شد 

 .منقضی خواهد شد «مجاز دوره» «روز» در آخرین «نامهموافقت»

 طبق این «پروژه» در رابطه با «دوطرف» آن است که حقوق و تعهدات «نامهموافقت» منظور از خاتمه دادن به 

طبق توافق به عمل  ،آن هتسوی هو نحو(Transfer Fee)  «بهای انتقال» توافق در خصوصپس از  ،«نامهموافقت»

 .آمده خاتمه یابد

به حساب خواهد آمد و در صورتی که در مهلت معین  «گذارسرمایهقصور » وقوع هر یک از رخدادهای زیر. 22-1

را طبق بند  «نامهموافقت» حق خواهد داشت این «پذیرسرمایه» ،نشود «اصالح» (در صورت وجود)مربوط  هشد

 :خاتمه دهد، 22-3

 «پذیرسرمایه» و یا در تاریخی که ،تعیین شده است «دوطرف» هر تاریخی که طبق توافق در «گذارسرمایه» (الف 

نتواند  ،کندمیرا دریافت  ،(خسارت مقطوع) 8 پیوستتعیین شده در  «خسارت مقطوع» هبیشترین جریم

 را آغاز نماید؛  «پروژه» ی تجاریبرداربهره

 رها کند؛  «روز» .................بیش از مدت  «احداث دوره» را در «پروژه» «گذارسرمایه» (ب

 منصرف شناخته شود؛  «پروژه» از اجرای آیدمیطبق شرایطی که در زیر  «گذارسرمایه» (ج

 :منصرف شده است «پروژه» از اجرای «گذارسرمایه» شودمیفرض  ،ز شرایط زیربا تحقق هر یک ا

یا هر تاریخی که  «نامهموافقت» شده در بینیپیش «تاریخ نفوذ» ی احداث پس ازهاتفعالی هپیوستعدم شروع 1. 

 .تعیین شده است «دوطرف» طبق توافق

و یا به  «پذیرسرمایه» پس از رفع مشکلی که از سوی «روز» (15) زدهپان هبه فاصل هاتعدم شروع مجدد فعالی .2

 .وقوع یافته است «قهریه هحادث» دالیل
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در مواد و مصالح و یا در کارهای انجام شده در مهلتی که تحقق موعدهای  ،عدم اصالح نقایص در طراحی3. 

 .دهدمیازه اج (بندی موعدهای کلیدیزمان) 3 پیوستکلیدی درج شده در 

 بدون توافق کتبی «گذارسرمایه» ه از سویپیوست «روز» (7)بیش از هفت  «پروژه» یبرداربهرهتوقف یا تعلیق  (د 

قابل  «نامهموافقت» طبق شرایط این «پروژه» در زمانی که ،«ی تجاریبرداربهره دوره» در طول «پذیرسرمایه»

ی به دالیل غیرعمدی اتفاق برداربهرهثابت کند که این توقف در  «گذارسرمایه» ر آن کهمگ .ی باشدبرداربهره

 افتاده است؛ 

تعهده شده  نهی در سطحی کمتر از ظرفیت ساالبرداربهرهبرای  «پروژه» در حفظ و آمادگی «گذارسرمایهقصور » (ه

 ؛ «پروژه» «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » برای دو سال پیاپی پس از

 شصتپس از گذشت  «پذیرسرمایه» به «نامهموافقت» در پرداخت هر مبلغی طبق این «گذارسرمایهقصور » (و

 از تاریخ سررسید آن؛  «روز» (60)

ا در نظر ب ،«پذیرسرمایه» بدون موافقت کتبی «گذارسرمایه» واگذاری یا انتقال تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات (ز

 ؛ «نامهموافقت» این ،1-14گرفتن مفاد بند 

-22در غیر از مواردی که در بندهای  «نامهموافقت» در انجام تعهدات مهم خود طبق این «گذارسرمایهقصور » (ح

 هب «پذیرسرمایه» پس از اعالم کتبی «روز» (30)سی آن تا  «اصالح» آمده است و عدم (ز)تا  (الف) 1

 آن؛ و  «اصالح» مورد نظر و تقاضای «قصور» در مورد جزییات «گذارسرمایه»

 :وقوع هر یک از رخدادهای زیر (ط

 ؛ «گذارسرمایه» های مشابه از سویانحالل و یا اتفاق ،ناتوانی در پرداخت دیون ،تصویب ورشکستگی. 1

در صورتی که این  ،«گذارسرمایه» یگری تأیید ورشکستگیبر انحالل یا به هر نحو د صدور حکم قضایی مبنی. 2

 .لغو و یا به تعلیق در نیاید ،پس از صدور «روز» (60)حکم تا شصت 

به حساب خواهد آمد و در صورتی که در مهلت معین  «پذیرسرمایهقصور » وقوع هر یک از رخدادهای زیر. 22-2

را طبق بند  «نامهموافقت» حق خواهد داشت این «گذارسرمایه» ،شودن «اصالح» (در صورت وجود)مربوط  هشد

 :خاتمه دهد، 22-3

تا  ،«گذارسرمایه» به «نامهموافقت» خود طبق این هی تعهد شد«هاتپرداخ» در «پذیرسرمایه» عدم توانایی (الف 

 ؛ «هاتپرداخ» پس از سرسید «روز» (60)شصت 

 این ،2-14با در نظر گرفتن مفاد بند  «نامهموافقت» در این «پذیرسرمایه» ینی یا انتقال حقوق و تعهداتجایگز (ب

 ؛ و «نامهموافقت»

به غیر از مواردی که در  «نامهموافقت» و تعهدات اساسی خود در این هاتدر مسئولی «پذیرسرمایهقصور » (ج

 هپس از ارسال اطالعی «روز» (60)ده است و عدم جبران آن تا شصت آم (ب)و  (لف)ا 2-22 بندهای
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و جزییات منطقی موضوع نقض شده و  «قصور» مبنی بر اعالم وقوع «پذیرسرمایه» به «گذارسرمایه»

 .درخواست جبران یا رفع آن

، تقصیربی «طرف» بسته به مورد و تمایل «پذیرسرمایه» یا «گذارسرمایه» از جانب «قصور» به محض وقوع. 22-3

 :شودمیبه شرح زیر اقدام  ،«نامهموافقت» به خاتمه دادن به نسبت

تصمیم  هاطالعی»)کتبی  ایاطالعیهبا ارسال  «نامهموافقت» هقصد خود را مبنی بر خاتم ،تقصیربی «طرف» (الف 

را با  «نامهموافقت» هدارد و در این اطالعیه دالیل خاتمعالم میا ،به طرف مقصر («نامهموافقت هبه خاتم

 .کندمیجزییات مشخص 

موظف هستند به منظور کاستن از تبعات  «دوطرف» ،«نامهموافقت هتصمیم به خاتم هاطالعی» پس از ارسال (ب 

 ،شرایط به حالت عادی هو برای اعاد آن با هم مذاکره نمایند «اصالح» و فراهم آوردن شرایط «قصور» مورد

بیش از  تواندمی «قصور» بر حسب مورد «اصالح دوره» .را توافق کنند «روزه» (30)سی  «اصالح دوره» یک

 «اصالح دوره» مقصر باید در مدت «طرف» .تمدید گردد «دوطرف» تعیین شود و با توافق «روز» (30)سی 

 هخاتم هاطالعی» ادامه دهد و اگر تا پیش از تاریخ ارسال «قصور» مورد «اصالح» را برای تمام تالش خود

را با  «نامهموافقت» حق خاتمه دادن به تقصیربی «طرف» ،شود «اصالح» اعالم شده «قصور» «نامهموافقت

 .شده نخواهد داشت «اصالح» «قصور» استناد به

 هتصمیم به خاتم هاطالعی» پایان پذیرد و قصوری که منجر به صدور «اصالح دوره» هرگاه ،مورد بر حسب (ج 

 تواندمی ،«نامهموافقت هتصمیم به خاتم هاطالعی» هصادر کنند «طرف» ،نشود «اصالح» گردیده «نامهموافقت

 هاطالعی» را در تاریخی که در «نامهموافقت» این ،دیگر «طرف» به «نامهموافقت هخاتم هاطالعی» با ارسال

 خاتمه دهد و این ،نمایندمیبعداً توافق  «دوطرف» تعیین کرده است و یا تاریخی که «نامهموافقت هخاتم

توافق  «دوطرف» درنگ خاتمه خواهد یافت مگر در مواردی که بیندر تاریخ تعیین شده بی «نامهموافقت»

 ،گردیده «نامهموافقت هتصمیم به خاتم هاطالعی» یگری حاصل شود و یا قصوری که منجر به صدورخاص د

 .شود «اصالح»

 از انجام تعهدات خود طبق این «طرف» یا هر دو «طرف» ای یک«قهریه هحادث» اگر به علت وقوع. 22-4

 این تواندمی «دوطرف» هر یک از ،والی باز بماندمت «روز» (90) نودبرای مدتی بیش از  ،«نامهموافقت»

 .را خاتمه دهد «نامهموافقت»

در بند  «قهریه هحادث» در نظر گرفته شده برای استمرار «روز» نودمدت  ،6-22ضمن در نظر گرفتن مفاد بند . 22-5

 با ارسال تواندمی «دوطرف» ازدر غیر این صورت هر یک  .افزایش یابد تواندمی «دوطرف» با توافق ،22-4

را مشخص سازد که این  «نامهموافقت» تاریخ خاتمه دادن به این ،دیگر «طرف» به «نامهموافقت هخاتم هاطالعی»

خاتمه  «نامهموافقت» در این تاریخ .یاد شده باشد هپس از تحویل اطالعی «روز» (30) سیمدت نباید کمتر از 

  :مگر آن کهخواهد یافت 
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 برای تمدید تاریخ پیشگفته به توافق برسند؛ یا  «دوطرف» (الف

 .خاتمه یابد ،شده است «نامهموافقت هخاتم هاطالعی» و تأثیرات متعاقب آن که منجر به صدور «قهریه هحادث» (ب

را  بهای ارائه خدماتمتوالی مبالغ  به صورت «ی تجاریبرداربهره دوره» در طول «پذیرسرمایه» کهمادامی. 22-6

 هدر موارد زیر حق خود را مبنی بر خاتم «گذارسرمایه» ،پرداخت نماید «گذارسرمایه» به «نامهموافقت» طبق این

 :کندمیرا اعمال ن ،5-22بر اساس بند  «نامهموافقت» این

 ؛ یا «گذارسرمایه» ر برتأثیرگذا «سیاسی هقهری هحادث» هرگونه استمرار (الف 

 .«پذیرسرمایه» تأثیرگذار بر «قهریه هحادث» هرگونه استمرار (ب

یا هر مدتی  «قهریه هحادث» پس از وقوع «ماه» (12)حداکثر تا دوازده  «گذارسرمایه» محدودیت پیشگفته برای 

مورد نظر هنوز  «قهریه هحادث» ه پس از این تاریخ تأثیردر صورتی ک .اعمال خواهد گردید ،توافق کنند «دوطرف» که

، 4-22را با توجه به شرایط درج شده در بند  «نامهموافقت» هبی درنگ خاتم تواندمی «گذارسرمایه» ،تداوم داشته باشد

 .اعالم کند «پذیرسرمایه» به

 ،«قهریه هحادث» و یا به علت وقوع «دوطرف» هر یک از «قصور» به علت «نامهموافقت» هدر صورت خاتم .22-7

در  ،انجام دهند «نامهموافقت» همتعاقب خاتم «دوطرف» و همچنین اقداماتی که باید «دوطرف» حقوق و تکالیف

را با  «پروژه» ،«پذیرسرمایه» ،بر این اساس .تعیین شده است «نامهموافقت» این (بهای انتقال پروژه) 9 پیوست

 و کندمیتملک  شودمیمحاسبه  (بهای انتقال پروژه) 9 پیوستکه طبق مفاد  «بهای انتقال» پرداخت

 .دهدمیانتقال  «پذیرسرمایه» به «بهای انتقال» را با دریافت «پروژه» نیز «گذارسرمایه»

مستمر ناشی از فعل و یا  «قهریه هحادث» به علت «گذارسرمایه» از سوی «نامهموافقت» هدر موارد ویژه که خاتم 

ی خواهد بود که دو طرف توافق طبق ضوابط «گذارسرمایه» جبران خسارت ،باشد «دستگاه اجرایی» ترک فعل موجه

  کنند.می

 ،یابدمیزودتر خاتمه  «نامهفقتموا» ،(نامهموافقتاتمه دادن به )خ 22به جز در مواردی که طبق مفاد این ماده . 22-8

را  «پروژه» «پذیرسرمایه» ،که متعاقب آن ،منقضی خواهد شد «مجاز دوره» «روز» در آخرین «نامهموافقت» این

 ،(انتقال پروژه) 23و براساس مفاد درج شده در ماده  ،«گذارسرمایه» گونه پرداختی به هیچبدون هزینه و بدون 

 .شودمینامیده  «تاریخ انتقال» گیردمیرا تحویل  «پروژه» «پذیرسرمایه» تاریخی که .گیردمییل تحو

 در حل و فصل مسایل بین (حل اختالف) 29و ماده  (انتقال پروژه) 23ماده  ،8-22 ،7-22مفاد بندهای . 22-9

 .هند بودحاکم خوا «نامهموافقت» این هدر ارتباط با خاتم «دوطرف»

 «انتقال پروژه» .23ماده  

 ،یابدمیزودتر خاتمه  ،(نامهموافقتخاتمه دادن به ) 22طبق مفاد ماده  «نامهموافقت» در حالتی که. 23-1

و طبق  ،(بهای انتقال پروژه) 9 پیوستتعیین شده در  «بهای انتقال» را در مقابل پرداخت «پروژه» «پذیرسرمایه»
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 «گذارسرمایه» حقوق تمامی ،«پذیرسرمایه» به «انتقال پروژه» در صورت .گیردمیتحویل  1-23این بند شرایط 

 .شودمیمنتقل  «پذیرسرمایه» بدون محدودیت و مانع به «پروژه» در مورد

و  «پروژه» به «پذیرایهسرم» شامل امکان دسترسی انحصاری و نامحدود «پذیرسرمایه» به «انتقال پروژه» 

ی برداربهره ،که در مدیریت اینقلیهآزمـایش و ابزار ویـژه و وسـایل  تجهیزاتاز جمله تمـام  تجهیزاتقطعات یدکی و 

و همچنین شامل  ،«پروژه» ی به عمل آمده درهایبه همراه تمام بهساز شودمیاستفاده  «پروژه» و تعمیر و نگهداری

 هایانتضم ،هانامهبیمه ،ی معنویهاتاز جمله تمام حقوق و مالکی «پروژه» در «گذارسرمایه» امی حقوقانتقال تم

در صورتی  .خواهد بود «پذیرسرمایه» به ،مصالح و سایر خدمات ،تجهیزات هیا اشخاص تأمین کنند «شخص» هباقیماند

ملزم به انجام تمام تشریفات الزم برای  «گذارسرمایه» ،دکه اعمال این حق مستلزم انجام تشریفات خاصی باش

 .خواهد بود «پذیرسرمایه» واگذاری حقوق مزبور به

 یهاهنقش ،ی طراحیهاهنقش ،ی و نگهداریبرداربهره هایلدستورالعم ،موظف است «گذارسرمایه» همچنین 

برای  «پذیرسرمایه» و اطالعات دیگری که «تاریخ انتقال» رتأمین لوازم یدکی و مواد مصرفی د هنحو ،«چون ساخت»

 .منتقل کند «پذیرسرمایه» نیاز دارد را به «پروژه» ی و نگهداری و اصالحبرداربهره

 :«پذیرسرمایه» به «پروژه» «تاریخ انتقال» موظف است پیش از «گذارسرمایه» .23-2

 یا هرگونه خسارت به محیط زیست ناشی از عملکرد «ساختگاه» مواد زیانبار در هلیهرگونه نشتی یا تخ (الف 

برطرف یا  ،شده است بینیپیشمحیط زیست  «قوانین و مقررات» را تا حدی که در «پروژه» یا «گذارسرمایه»

 اصالح کند؛ 

 انجام دهد؛  ،امکان بـا توجه بـه شرایط حاکم را تـا حد «پذیرسرمایه» ی درخواستی معقول از سویهاشآزمای (ب

 آموزش دهد؛ و  «پروژه» یبرداربهره نهرا در زمی «پذیرسرمایه» کارکنان انتصابی (ج

با اشخاص  «پروژه» ی و نگهداریبرداربهرهقراردادهایی را که در رابطه با  ،«پذیرسرمایه» بر حسب درخواست (د

 .انتقال دهد «پذیرسرمایه» به ثالث منعقد کرده است

 .تسویه گردد «گذارسرمایه» باید از سوی «تاریخ انتقال» تا پیش از «گذارسرمایه» تعهدات تمامی (ه 

صورت  «تاریخ انتقال» در ،8-22بر اساس مفاد درج شده در بند  «پذیرسرمایه» به «انتقال پروژه» هرگاه. 23-3

 :امات زیر باید انجام گیرداقد ،پذیرد

 :«نامهموافقت» شده در این بینیپیش «تاریخ انتقال» پیش از ماه........................ موظف است  «گذارسرمایه» (الف

طبق فرم  «پذیرسرمایه» قابل تمدید و عندالمطالبه به نفع ،برگشت ناپذیر ،بدون قید و شرط نامهضمانتیک . 1

پیش از  ماه ................که باید از  ................................به مبلغ  «پذیرسرمایه» ورد نظر و توسط بانک مورد قبولم

 ،هرکدام زودتر رخ دهند ،«مجاز دوره» پس از انقضای ماه ................یا  «تاریخ انتقال» تا «مجاز دوره» انقضای

 نامهضمانت» مجاز است از محل مبلغ«پذیرسرمایه» .(«انتقال نامهضمانت»)تسلیم کند  ،اشته باشداعتبار د
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برداشت ، در موارد زیر و بر اساس مقادیر توافق شده «گذارسرمایهقصور » برای جبران خسارت ناشی از «انتقال

درج شده  «ی انتقالهاشآزمای» بر اساس نتایج «ژهانتقال پرو» عدم تحقق شرایط تضمین شده در هنگام :نماید

؛ عدم انجام صحیح بازسازی و یا تعویض قطعات (ی پروژه و روش انجام آنهاهاشآزمای) 4 پیوستدر 

و مواد و مصالح مورد  تجهیزات (Inventories) و عدم تأمین مقدار موجودی «پروژه» (Overhaul)اساسی

 .«پروژه» «تاریخ انتقال» نیاز در

حق خواهد  «پذیرسرمایه» ،را در مهلت مقرر برقرار نکند «انتقال نامهضمانت» «گذارسرمایه» در صورتی که 

 معادل مبلغ «گذارسرمایه» ی ماهانه به«هاتپرداخ» از ،«تاریخ انتقال» پیش از «ماه» .……………داشت از 

تا در  نمایدمیاین مبالغ را در یک حساب مخصوص بانکی ذخیره  «پذیرسرمایه» .مایدکسر ن «انتقال نامهضمانت»

 این حساب در هماند .از محل این حساب غرامت مربوط را برداشت کند ،در موارد پیشگفته «گذارسرمایهقصور » صورت

 .مسترد خواهد شد گذارسرمایهبه  «تاریخ انتقال»

 که با بازرسی «مهندس مستقل» بر اساس گزارش یک ،«پروژه» (Overhaul) و بازسازیآغاز اجرای نوسازی . 2

 کندمیو در این گزارش بررسی  کندمی تهیهی خود را نهایگزارش  ،ها«یبرداربهرهگزارش » و بررسی «پروژه»

بردار بهره» به عنوان یک «ذارگسرمایه» ی پیش از آن کامل بوده وبرداربهرهبا توجه به  «پروژه» که آیا

 در شرایطی منطبق بر تعهدات «پروژه» را تعمیر و نگهداری کرده است و «پروژه» به درستی «مجرب

با در نظر گرفتن استهالک  «نامهموافقت» و استانداردهای تعیین شده در این «مشخصات فنی» ،«گذارسرمایه»

خود اقدام به انجام تعمیرات اساسی و تعویض اجزا و  نهموظف است به هزی «گذارمایهسر» .معمول است یا خیر

 بینیپیشی برداربهرهبرای تداوم شرایط  ،«مهندس مستقل» نهایینماید که در گزارش  «پروژه» یی ازهاتقسم

تاریخ » پیش از «ماه» ................این تعمیرات اساسی باید  .ضروری اعالم شده است «نامهموافقت» شده در

انجام  «پذیرسرمایه» موظف است تعمیرات اساسی را با حضور کارکنان «گذارسرمایه» پایان پذیرد و «انتقال

موظف است تاریخ آغاز انجام بازسازی و  «گذارسرمایه» .دهد تا آنان آموزش حین انجام کار را فرا گیرند

در انجام صحیح  «گذارسرمایهقصور » در صورت .اطالع دهد «پذیرسرمایه» را به «پروژه» تعمیرات اساسی

 تکمیل انجام صحیح تعمیرات اساسی از سوی نههزی ،«تاریخ انتقال» پیش از «پروژه» تعمیرات اساسی

 .بپردازد «پذیرسرمایه» موظف است این مبلغ را به «گذارسرمایه» و شودمیبرآورد  «مهندس مستقل»

طبق مفاد  «نامهموافقت» و در مواردی که «تاریخ انتقال» پیش از «ماه» ................موظف است  «گذارسرمایه» .3

 هاطالعی» در زودترین زمان ممکن پس از صدور یابدمیزودتر خاتمه  ،(نامهموافقتخاتمه دادن به ) 22ماده 

 4 پیوستبه شرح درج شده در  «پروژه» «ی انتقالهاشآزمای» ارزیابی عمر باقیمانده و ،«نامهموافقت هخاتم

به  «تاریخ انتقال» موظف است تا پیش از «گذارسرمایه» .را انجام دهد ،(ی پروژه و روش انجام آنهاهاشآزمای)

ی هاشآزمای» که شرایط «پروژه» یی ازهاتسمخود نسبت به انجام تعمیرات اساسی و تعویض اجزا و ق نههزی

 .اقدام نماید ،را برآورده نسازند ،(ی پروژه و روش انجام آنهاهاشآزمای) 4 پیوستدرج شده در  «انتقال
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خاتمه دادن به ) 22طبق مفاد ماده  «نامهموافقت» و در مواردی که «تاریخ انتقال» پیش از «ماه» (2)دو  

 «گذارسرمایه» ،«نامهموافقت هخاتم هاطالعی» در زودترین زمان ممکن پس از صدور ،یابدمیزودتر خاتمه  ،(نامهموافقت

ی پروژه و هاشآزمای) 4 پیوستدرج شده در  «ی انتقالهاشآزمای» موظف است هر یک از تعمیرات اساسی باقیمانده از

 .را به پایان رساند (روش انجام آنها

 «انتقال پروژه» در عدم تحقق شرایط تضمین شده در هنگام «گذارسرمایهقصور » جبران خسارت ناشی از برای 

 «گذارسرمایه» ،(ی پروژه و روش انجام آنهاهاشآزمای) 4 پیوستدرج شده در  «ی انتقالهاشآزمای» بر اساس نتایج
 بپردازد «پذیرسرمایه» به ،(خسارت مقطوع) 8 پیوسترا بر اساس مفاد  «خسارت مقطوع» ،موظف است

در  «پذیرسرمایه» با «گذارسرمایه» ،«نامهموافقت» شده در بینیپیش «تاریخ انتقال» پیش از «ماه» (6)شش  (ب

و همچنین سطح موجودی اقالم  هاهو ترتیبات دریافت وثیق «انتقال پروژه» خصوص موضوعات مربوط به

 «ماه» (12)وسایط نقلیه و دیگر مواد و لوازم که برای دوازده  ،قطعات ،تجهیزات ،قطعات یدکی ،مصرفی
 .کنندمیتوافق  ،مورد نیاز است «پروژه» پیش «سال» (5)مطابق با شرایط میانگین پنج  «پروژه» یبرداربهره

در سطح توافق شده به  ،خصوص تأمین موجودی اقالم قدامات الزم را درا تمامی ،موظف است «گذارسرمایه»

 .واگذار نماید «پذیرسرمایه» به «تاریخ انتقال» عمل آورد و این اقالم را در

 به «تاریخ انتقال» در تأمین و واگذاری اقالم در سطح توافق شده در «گذارسرمایهقصور » در صورت 

 .بپردازد «پذیرسرمایه» تأمین آنها را به نهموظف است هزی «گذارسرمایه» ،«پذیرسرمایه»

تعمیر و  ،یبرداربهره ،در شرایط مطلوب نگهداری «تاریخ انتقال» را در «پروژه» موظف است «گذارسرمایه» .23-4

 .انتقال دهد «پذیرسرمایه» به «ایحرفهی سنجیده و هاهروی» آراستگی مطابق با

 در صورت تأمین شرایط مربوط به تعهدات .نافذ خواهد شد «تاریخ انتقال» روز از فردای «انتقال پروژه» .23-5

 «تاریخ انتقال» بعد ازروز  از «پروژه» حقوق و مالکیت انحصاری و بدون محدودیت ،«تاریخ انتقال» در «دوطرف»

را بر عهده خواهد  «پروژه» ی و نگهداریبرداربهرهمسئولیت  «پذیریهسرما» منتقل خواهد شد و «پذیرسرمایه» به

 .گرفت

 دوره») «پروژه» «تاریخ انتقال» و «مجاز دوره» زمانی بین انقضای هموظف است در فاصل «گذارسرمایه» .23-6

 :دارداقدامات زیر را معمول  «ایحرفهی سنجیده و هاهروی» بر اساس ،(«گذار

 را بر عهده گیرد؛  «پروژه» ی و نگهداری صحیحبرداربهرهمسئولیت  (الف 

 یهاتتسویه نماید به شرطی که بر مسئولی «گذارسرمایه» یا پیمانکاران «گذارسرمایه» کارکنان با تمامی (ب

 تأثیر نگذارد؛  «گذارسرمایه»

 «پروژه» ی و نگهداریبرداربهره ها یا تعهدی که ممکن است در نتیجرا در مقابل هرگونه ادع «پذیرسرمایه» (ج
 مصون دارد؛ و  ،ایجاد شود
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 «پروژه» ی و نگهداریبرداربهرهیی را که در رابطه با هانامهبیمه ،«پذیرسرمایه» نهبر حسب درخواست و به هزی (د

 .مورد نیاز است تأمین کند

 مالیات . 24ماده  

حقوق دولتی و عوارض جاری و آتی و یا هرگونه عوارض تکلیفی و الزامات مالی دیگری که بر  ،هاتمالیا تمام. 24-1

 باید به موقع از سوی ،باشد «گذارسرمایه» هبر عهد «نامهموافقت» یا مفاد این «قوانین و مقررات» اساس

 .پرداخت گردد «گذارسرمایه»

باعث کاهش یا افزایش الزامات مالی از جمله عوارض و مالیات و  «در قوانین و مقرراتتغییر » در صورتی که. 24-2

 موظف است این تغییرات را به «گذارسرمایه» ،شود «گذارسرمایه» یا ایجاد عوارض تکلیفی دیگری برای

 .گرددمیاعمال  ،(تغییر در قوانین و مقررات) 26اطالع دهد و متعاقب آن مفاد ماده  «پذیرسرمایه»

 بیمه . 25ماده 

تحصیل شود و از بقای  «پروژه» ضروری برای یاهمبیی هاشباید به نحوی عمل کند که پوش «گذارسرمایه» .25-1

 .مطمئن گردد «مجاز دوره» در طول یاهمبیی هاشاعتبار این پوش

و اطالعات  هانامهبیمهی مربوط به این هاواهیگو  هانامهبیمهموظف است یک نسخه از  «گذارسرمایه» .25-2

 .ارسال کند «پذیرسرمایه» برای ،پس از دریافت آنها «هفته» مربوط بـه تاریخ نفوذ و انقضـای آنها را تا یک

 شودمیمنظور  «پروژه» «کل نههزی» در «گذارسرمایه» از سوی ،الزم یاهمبیی هاشمربوط به پوش هحق بیم. 25-3

مسئول کمبود و نقص  «گذارسرمایه» در هر صورت .خواهد بود «گذارسرمایه» هو پرداخت آنها بر عهد

 .ستهانامهبیمه

 :را به نحوی صادر کنند که هانامهبیمهها خواهد خواست تا گربیمهاز  «گذارسرمایه» .25-4

 شد؛ با هانامهبیمهذینفع مشترک  «پذیرسرمایه» (الف 

 منظور گردد؛  «پذیرسرمایه» و کارکنان «پذیرسرمایه» اسقاط حق جانشینی در مقابل (ب

 شرط قابلیت تفکیک منافع درج شود؛  (ج

 مسئولیتی نسبت به پرداخت حق بیمه نداشته باشد؛ و  هیچ «پذیرسرمایه» (د

گر برای ایفای تعهدات خود به آنها نیاز یی که بیمههاشحق دسترسی بـه هرگونه بازرسی یا گزار «پذیرسرمایه» (ه

 .داشته باشد ،دارد

مراتب  ،هانامهبیمهعدم تمدید یا تغییر اساسی در هر یک از  ،موظف است پیش از هرگونه خاتمه «گذارسرمایه» .25-5

 .اطالع دهد «پذیرسرمایه» تر به صورت کتبی بهپیش «روز» (60)را حداقل شصت 

 :ی زیر باشدهاشباید شامل اما نه محدود به پوش «گذارسرمایه» ی دریافتی از سویهانامهبیمه. 25-6
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 :تمام خطر شامل یامهبیپوشش  (الف 

 .حسب مورد() .تمام خطر حمل دریایی. 1

 . حسب مورد() .تمام خطر حمل زمینی. 2

 .و ماشین آالت هایتمام خطر دارای. 3

 .ای اجرایی و نصبتمام خطر کاره 4.  

 .یبرداربهرهتمام خطر  5 . 

 .ی اقتصادیهاتوقفه در فعالی یامهبیپوشش  (ب

 .غرامت کارگران و مسئولیت کارفرما (ج

 .مسئولیت در مقابل شخص ثالث (د

-27الزم برای حوادث قهریه شامل اما نه محدود به بندهای  یامهبیی هاشموظف است پوش «گذارسرمایه» .25-7

 و با شرایط مورد قبول کشوری معمول هاهبر اساس روی ،کشور رخ دهد را که در داخل (ب) 3-27و  (الف) 3

 .تأمین کند «پذیرسرمایه»

ی هاتصرف جبران خسار ،را بر حسب مورد هانامهبیمهموظف است تمام وجوه دریافتی از  «گذارسرمایه» .25-8

 «گذارسرمایه» ،برای جبران خسارت وارده کافی نباشد هانامهبیمهریافتی از است هرگاه وجوه د بدیهی .وارده نماید

 .پایبند خواهد بود «نامهموافقت» به ایفای تعهدات خود در این

 .«تغییر در قوانین و مقررات» .26ماده  

و  «افزایش هزینه» موجب «ن و مقرراتتغییر در قوانی» ،«نامهموافقت» این «تاریخ نفوذ» در صورتی که بعد از. 26-1

باید طبق مفاد این ماده  ارائه خدماتبابت  «پذیرسرمایه» ی«هاتپرداخ» ،گردد «گذارسرمایه» «کاهش هزینه» یا

به  ،دهدقرار  «تغییر در قوانین و مقررات» را در شرایط اقتصادی پیش از «گذارسرمایه» اصالح شود که ایگونهبه 

 .اتفاق نیفتاده است «تغییر در قوانین و مقررات» صورتی که گویا

باید ظرف  ،اتفاق افتاده است «تغییر در قوانین و مقررات» اعتقاد داشته باشد که «دوطرف» اگر هر یک از. 26-2

 حاوی پیامدهای ناشی از این ایاطالعیهطی  ،«تغییر در قوانین و مقررات» از تاریخ وقوع «روز» (30)مدت سی 

 هاهبه همراه پیشنهاد اصالح متناسب هزین «کاهش هزینه» یا «افزایش هزینه» مبلغ ،«تغییر در قوانین و مقررات»

ها «کاهش هزینه» ها و حداکثر کردن«افزایش هزینه» در حداقل کردن «گذارسرمایه» را به نحوی که مسئولیت

 .اعالم دارد ،نمایان باشد ،«ایحرفهی سنجیده و هاهروی» و استفاده از «مجرب برداربهره» در حد یک

به صورت  «روز» (90) نودبه مدت  «دوطرف» مانع اجرای تعهدات هر یک از «تغییر در قوانین و مقررات» اگر. 26-3

خاتمه دادن به ) 22را طبق فرایند ماده  «نامهموافقت» این تواندمی «دوطرف» هر یک از ،مداوم شود
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طبق مفاد  ،تعهدات مالی خود را مانند زمان ارائه خدمات «پذیرسرمایه» در شرایطی که .خاتمه دهد ،(نامهموافقت

ناشی را خاتمه دهد مگر این که شرایط  «نامهموافقت» نباید این «گذارسرمایه» ،دهدمیادامه  «نامهموافقت» این

  .ادامه یابد «تغییر در قوانین و مقررات» پس از وقوع «ماه» (12)به مدت دوازده  «تغییر در قوانین و مقررات» از

 «قهریه هحادث» .27ماده 

آسیب دیده  «طرف» و خارج از کنترل معقول بینیپیشبه معنی هر واقعه و پیشامد غیر قابل  «قهریه هحادث» .27-1

 :که دارای شرایط زیر باشداست 

آسیب دیده  «طرف» رفع و یا از بین بردن از سوی ،قابل جلوگیری ،ی کافی و مناسبهاششرایطی که با تال (الف 

 نباشد؛ 

و کاستن  «نامهموافقت» آسیب دیده برای اجرای تعهداتش در این «طرف» بر توانایی ایمالحظهبه طور قابل  (ب

 ی آن اثرگذار باشد؛ از شدت پیامدها

 آسیب دیده در اجرای تعهداتش نباشد؛  «طرف» «قصور» مستقیم یا غیر مستقیم هنتیج (ج

 ،دیگر در تأمین خدمات یهاروشی منطقی خود را از جمله استفاده از منابع و هاشهمه تال «دوطرف». 27-2

ممانعت  «قهریه هحادث» تا از هرگونه تأخیر ناشی از وقوع به کار خواهند برد «پروژه» مورد نیاز تجهیزاتمصالح و 

موظف هستند بیشترین تالش خود را به کار برند  «دوطرف» .کنند و یا اثرات آن را به کمترین مقدار کاهش دهند

 این شرایط «قهریه هحادث» تا تعهدات خود را با بیشترین توافق اجرا نمایند و مطمئن شوند که پس از پایان

 «دوطرف» یک از هیچ ،در صورت رعایت شرایط درج شده در این بند .گرددمیبه حالت عادی باز  «نامهموافقت»
مسئولیتی نخواهد  ،باشد «قهریه هحادث» از نظر عدم ایفای هر یک از تعهداتش در صورتی که علت آن وقوع

 .داشت

 :است «طبیعی هقهری هحادث» و «سیسیا هقهری هحادث» شامل «قهریه هحادث» .27-3

وقوع یکی از موارد زیر باشد و شرایط و معیارهای  هبه معنی شرایطی است که نتیج «سیاسی هقهری هحادث» (الف 

 :را نیز تأمین کند ،1-27بند 

 ،انقالب ،ی مسلحانه و یا اقدام دشمن خارجیهایدرگیر ،تجاوزهای مرزی ،وقوع جنگ اعالن شده یا نشده 1. 

  ؛کشوریا محاصره یا تحریم  کشورعملیات نظامی یا غصب قدرت در داخل 

 که منبع آن درون کشور باشد.ای ی یونیزه کنندههاشاکتیویته و یا تابآلودگی به مواد رادیو. 2

 ؛«دستگاه اجرایی» موجه از طرفهرگونه فعل یا ترک فعل غیر. 3

به منظور اعتراض و یا  کاریکمقانونی و یا  هایلکار در حداق ،ایملی یا منطقه ،های صنفیاعتصاب. 4

 اتفاق بیفتد؛ و کشوراعتصاب به دالیل سیاسی که در داخل 



  واگذاری   -برداری بهره –نامه ساخت موافقت(BOT) یهای عمرانی در مقیاس استانویژه پروژه  

38 

 .خرابکاری و عمل تروریستی ،ی داخلیهایناآرام ،شورش ،آشوب اجتماعی 5.

وقوع یکی از موارد  هنیست و نتیج «سیاسی هقهری هحادث» ای است که«قهریه هحادث» «طبیعی هقهری هحادث» (ب 

 :را نیز تأمین کند ،1-27زیر باشد و شرایط و معیارهای بند 

 گردباد و بالیای طبیعی دیگر؛  ،طوفان ،سیل ،زلزله ،سوزیآتش ،حوادث قهریه مانند رعد و برق 1. 

 تصادمات و انفجارها؛ و . 2

 .تفاق بیفتدگیر که در داخل کشور  ای همههایشیوع قحطی و بیمار. 3

 اثر چنین هدر اولین فرصت دربار «دوطرف» ،رخ دهد «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » پیش از «قهریه هحادث» اگر. 27-4

مذاکره  ،(بندی موعدهای کلیدیزمان) 3 پیوستای بر روی موعدهای کلیدی درج شده در «قهریه هحادث»

به  نمایندمیرا توافق  ،(بندی موعدهای کلیدیزمان) 3 پیوست اصالح موعدهای کلیدی در نامهو بر کنندمی

 ،در این حالت .منظور گردد «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » در جابجایی «قهریه هحادث» طوری که اثر ناشی از وقوع

ه انجام توافق شدقیمت با ضوابط  هاینجبران آنها از جمله نوسا هو نحو «قهریه هحادث» تبعات دیگر وقوع

 گیرد.می

بر حسب  «قهریه هحادث» در مورد تأثیر آن ،رخ دهد «ی تجاریبرداربهرهتاریخ » پس از «قهریه هحادث» اگر. 27-5 

 :طبق موارد زیر عمل خواهد شد ،مورد

اثر منفی  «پذیرمایهسر» به «محصول پروژه» در تحویل «گذارسرمایه» بر توانایی «قهریه هحادث» اگر وقوع (الف 

 :گیردمیاقدامات زیر صورت  ،بگذارد

 «سیاسی هقهری هحادث» متأثر از دورهموظف است طی  «پذیرسرمایه» ،رخ دهد «سیاسی هقهری هحادث» اگر 1. 

 به ،(هاتپرداخ) 7 پیوستطبق شرایط  تعهدات مالی خود همانند زمان ارائه خدمات،به پرداخت 

 (12)قابل پرداخت طی دوازده  بهای خدماتمعادل متوسط  «هاتپرداخ» مبلغ این .ادامه دهد «ذارگسرمایه»

 .تمدید نخواهد شد «ی تجاریبرداربهره دوره» در این حالت .است «قهریه هحادث» پیش از وقوع «ماه»

تعهدات  ،«طبیعی هقهری هحادث» متأثر از ورهددر مدت  «پذیرسرمایه» ،رخ دهد «طبیعی هقهری هحادث» اگر 2. 

 نیست با رعایت شرایط «طبیعی هقهری هحادث» که متأثر از «پروژه» تنها برای بخشی ازمالی خود را 

ثابت کند که کاهش درآمد ناشی از توقف و یا  «گذارسرمایه» اگر .پرداخت خواهد نمود «نامهموافقت»

 ،گرددمیتأمین ن، (بیمه) 25ماده ی الزم طبق مفاد هانامهبیمها وجوه دریافتی از ب محصول پروژهکاهش 

ی برداربهره دوره» «پذیرسرمایه» است و «ی تجاریبرداربهره دوره» مستحق افزایش زمان «گذارسرمایه»

 .تمدید خواهد کرد ،است «عیطبی هقهری هحادث» تحت تأثیر «گذارسرمایه» را به تناسب مدتی که «تجاری

 .صورت نخواهد گرفت «گذارسرمایه» به «پذیرسرمایه» گونه پرداختی از سوی هیچدر این حالت 
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 «گذارسرمایه» و به تبع آن بر توان «نامهموافقت» در این «پذیرسرمایه» بر تعهدات «قهریه هحادث» اگر وقوع (ب 

 به خدماتبهای به پرداخت  «پذیرسرمایه» ،اثر منفی بگذارد «پذیرسرمایه» به «پروژهمحصول » برای تحویل

چنین مبلغ  .ادامه خواهد داد «قهریه هحادث» متأثر از دورهطی  (هاتپرداخ) 7 پیوستطبق شرایط  «گذارسرمایه»

 .قابل پرداخت بوده است «قهریه هحادث» است که پیش از وقوع خدماتیبهای معادل با  ییهاتپرداخ

 عذری برای رفع مسئولیت تواندمین ،(قهریه هحادث) 27مفاد ماده  ،«قهریه هحادث» در صورت وقوع یک. 27-6

 :در موارد زیر باشد «دوطرف»

 ؛ «دوطرف» یهاتتوقف یا تأخیر در پرداخ (الف

آالت و یا تأسیسات در مالکیت یا ماشین ،تجهیزاتافتادگی کارتریکی و یا از هرگونه خرابی مکانیکی و الک (ب

 ی و تعمیر آنها؛برداربهره ،غیر صحیح نگهداری هبه علت نحو «دوطرف» ی هر یک ازبرداربهره

 پیش از وقوع «نامهموافقت» در اجرای هر یک از تعهداتش در این «دوطرف» هر یک از «قصور» ناتوانی یا (ج 

 ؛ یا «قهریه هدثحا»

طور هرگونه شرایط نامطلوب دیگر که بهتأخیر ناشی از شرایط نامناسب جوی یا شرایط نامطلوب زمین و یا  (د

 .بینی هستندمنطقی قابل پیش

را کاهش  «قهریه هحادث» باید تمام تالش خود را به کار گیرد تا اثر وقوع «قهریه هحادث» تحت تأثیر «طرف» .27-7

 در برابر تعهدات دیگری که تحت تأثیر وقوع ،«قهریه هحادث» تحت تأثیر «طرف» به هر حال مسئولیت .هدد

نیست نیز  «قهریه هحادث» دیگری که تحت تأثیر «طرف» .نیستند همچنان به قوت خود باقیست «قهریه هحادث»

 .نظیر همین تعهدات را خواهد داشت

 مصونیت . 28ماده 

ی جانی و تمام هاهفوت یا صدم ،هایگونه ضرر و خسارت به اموال و دارای مسئول جبران هر «پذیرسرمایه» .28-1

 در ارتباط با «گذارسرمایه» که ،(متعارف دادرسی نههزی ،محدودیتی هیچاز جمله و بدون )ی مربوط هاههزین

 خواهد بود و ،شودمیمتحمل  «پذیرایهسرم» و ناشی از فعل یا ترک فعل عمدی و یا سهوی «پروژه»

و  «گذارسرمایه» حق رجوع به «پذیرسرمایه» در این رابطه .را از این نظر مصون نگه خواهد داشت «گذارسرمایه»

 ،مدیران ،و کارمندان «گذارسرمایه» در این ارتباط «پذیرسرمایه» .را نخواهد داشت «گذارسرمایه» یا پیمانکاران

 را به طور کامل در برابر خسارات ناشی از «گذارسرمایه» پیمانکاران و پیمانکاران دست دوم ،کارکنان ،نمایندگان

فوت و یا جراحت  ،خسارت ،این مصونیت شامل ضرر .مصون نگه خواهد داشت «پذیرسرمایه» و تقصیر «قصور»

ورتی که به دلیل عملکرد و ی مربوط به این موضوع را در صهاهنه هزینو یا هرگو (یا هرگونه ادعای در این رابطه)

پیمانکاران و پیمانکاران  ،کارکنان ،نمایندگان ،مدیران ،و یا هر یک از کارمندان «گذارسرمایه» انگارییا سهل

ی منطقی برای کاهش هامدر برداشتن گا «گذارسرمایهقصور » به وجود آید و یا به دلیل «گذارسرمایه» دست دوم
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 خسارت .ی مربوط را پرداخت کندهاتباید خسار «گذارسرمایه» در این موارد .شودمین ،خسارت پیش آمده باشد

 یامهبیی هاشیا تحت پوش «نامهموافقت» در مواردی که به نحوی در این ،ی مربوطهاهیا هزین «گذارسرمایه»

 .مشمول مصونیت پیشگفته نیست ،شودمیجبران  «نامهموافقت» به موجب این

ی جانی و تمام هاهفوت یا صدم ،هایمسئول جبران هرگونه ضرر و خسارت به اموال و دارای «گذارسرمایه» .28-2

 در ارتباط با «پذیرسرمایه» که ،(متعارف دادرسی نههزی ،محدودیتی هیچاز جمله و بدون )ی مربوط هاههزین

 خواهد بود و ،شودمیمتحمل  «گذارسرمایه» و ناشی از فعل یا ترک فعل عمدی و یا سهوی «پروژه»

و  «پذیرسرمایه» حق رجوع به «گذارسرمایه» در این رابطه .را از این نظر مصون نگه خواهد داشت «پذیرسرمایه»

 ،مدیران ،و کارمندان «پذیرسرمایه» در این ارتباط «رگذاسرمایه» .را نخواهد داشت «پذیرسرمایه» یا پیمانکاران

 را به طور کامل در برابر خسارات ناشی از «پذیرسرمایه» پیمانکاران و پیمانکاران دست دوم ،کارکنان ،نمایندگان

جراحت و  فوت و یا ،خسارت ،این مصونیت شامل ضرر .مصون نگه خواهد داشت «گذارسرمایه» و تقصیر «قصور»

 انگاریورتی که به دلیل عملکرد و یا سهلرا در ص (یا هرگونه ادعای در این رابطه)ی مربوط هاههرگونه هزین

 پیمانکاران و پیمانکاران دست دوم ،کارکنان ،نمایندگان ،مدیران ،و یا هر یک از کارمندان «پذیرسرمایه»

ی منطقی برای کاهش خسارت هامدر برداشتن گا «پذیرسرمایهور قص» به وجود آید و یا به دلیل «پذیرسرمایه»

 .ی مربوط را پرداخت کندهاتباید خسار «پذیرسرمایه» در این موارد .شودمین ،پیش آمده باشد

 انگاری یا قصد و یا غفلت مشترک یا همزمان هرونه صدمه و یا خسارت ناشی از سهلدر صورت وقوع هرگ. 28-3

 .ی مربوط را جبران کندهاهبه نسبت میزان تقصیر خود باید هزین «دوطرف» هر یک از ،«دوطرف»

پیمانکاران و پیمانکاران دست  ،کارکنان ،نمایندگان ،مدیران ،و مسئولین «پذیرسرمایه» باید از «گذارسرمایه» .28-4

از جمله و بدون )مخارج  ،هزینه ،زیان ،مسئولیت ایجاد ،احکام قضایی ،در مقابل هرگونه ادعا «پذیرسرمایه» دوم

 و خسارت مربوط به مقررات مرتبط زیست محیطی ناشی از وضعیت (متعارف دادرسی نهگونه محدودیت هزی هیچ

 ،انباشت ،توزیع ،پخش ،از جمله تخلیه ،«گذارسرمایه» از سوی «پروژه» یبرداربهرهیا مالکیت و  «ساختگاه»

 ،سازی خاکآلوده ،«پروژه» یا خطرناک تولیدی توسط دفع یا نشت مواد آالینده یا دیگر مواد سمی ،یدتول ،تصفیه

یا اطراف آن و نیز در مقابل هرگونه مسئولیت مربوط به  «پروژه» «ساختگاه» های سطحی یا زیرزمینی درآب ،هوا

تعهدات مربوط به نظارت بر موارد یاد شده دفاع  برطرف سازی یا آلودگی زدایی یا ،تعویض ،کاهش آلودگی هنحو

 هاتمگر در مواردی و تا حدودی که این گونه خسار ،کند و آنان را از هرگونه زیان و خسارتی مصون نگه دارد

 کارکنان و یا پیمانکاران ،نمایندگان ،مدیران ،و مسئولین «پذیرسرمایه» یا سوء رفتار عمدی انگاریسهلناشی از 

 .باشد «پذیرمایهسر»

او بابت جبران ضرر و زیان مصونیت تحت این  هتا زمانی که جمع ادعاهای مطالبه نشد «دوطرف» یک از هیچ .28-5

جبران ضرر و زیان نخواهد  هحق طرح ادعا و مطالب ،بیشتر نشده است ریال................................از مبلغ  ،ماده

تمام ادعای مربوط به جبران ضرر و زیان تحت مصونیت در  تواندمی ،شرط پیشگفتهاما به محض تحقق  ،داشت
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این اصل در مورد مطالبات آتی برای جبران ضرر و زیان مصونیت نیز اعمال  .را مطرح سازد «نامهموافقت» این

به خاطر تأخیر  ،این بند یش طبقهاهدر صورتی که مطالب تواندمی «دوطرف» هر یک از ،با این وجود .خواهدگردید

یا در هر  «مجاز دوره» انتهایبه هر حال در  .ادعا کند ،صرف نظر از مبلغ آن ،در بررسی مشمول مرور زمان شود

باید صرف نظر از سقف مبلغ درج شده در این  «دوطرف» ادعاهای ،یابدمیزودتر خاتمه  «نامهموافقت» زمانی که

 .دبند رسیدگی و تسویه گرد

حالتی شامل ضرر و زیان یا خسارت غیر مستقیم یا  هیچشده در بندهای پیشگفته در  بینیپیشی هاتمصونی .28-6

قوانین و » طبق «دوطرف» یک از هیچ ،عالوه بر این .نخواهد گردید «دوطرف» یا تقصیر یکی از «قصور» تبعی

 یا تبعی ناشی از ایفای تعهدات یا اعمال حقوق در این بابت ضرر و زیان و یا خسارت غیر مستقیم «مقررات

 .دیگر نخواهد داشت «طرف» مسئولیتی در مقابل ،«نامهموافقت»

 «طرف» از سوی ،«قوانین و مقررات» ناشی از عدم رعایت «دوطرف» متعلقه به هر یک از هگونه جریمهیچ .28-7

 ای خواهد بود که طبق«طرف» هیت پرداخت این گونه مبالغ تنها بر عهددیگر بازپرداخت نخواهد شد بلکه مسئول

 .عمل نکرده است «قوانین و مقررات»

 مشخصات یا طراحی پیشنهادی از سوی ،نقشه ،مدرک ،سند ،نامهونه بازنگری و یا تأیید هر توافقگهیچ .28-8

 انگاریسهلیی که به خاطر هاتیک از مسئولی هیچرا از  «گذارسرمایه» ،«پذیرسرمایه» توسط «گذارسرمایه»

قوانین و » یا عدم رعایت هایمشخصات یا طراح ،هاهنقش ،مدارک ،سندها ،هاهاین گونه توافق نام هتهیهنگام 

مبرا  «نامهموافقت» طبق این «گذارسرمایه» در ایفای تعهدات انگاریسهلدر مورد اسناد پیشگفته یا  «مقررات

 ،هاهنقش ،مدارک ،سندها ،هاهنامبه علت بازنگری و تأیید توافق «پذیرسرمایه» ،همچنین .نخواهد ساخت

 .مسئول شناخته نخواهد شد ،دیگر «شخص» یا هر «گذارسرمایه» ی انجام شده در مقابلهایمشخصات یا طراح

 ایاطالعیهدرنگ باید بی ،ه علیه او مصون نگه داشته شودای که قرار است در برابر ادعای مطرح شد«طرف» .28-9

 .دیگر در مورد ادعای اقامه شده صادر کند و مطرح شدن چنین ادعاهایی را به وی اعالم نماید «طرف» خطاب به

یرد دیگر بدهد و در آن مسئولیت جبران غرامت را بپذ «طرف» به ایاطالعیه تواندمیمصون نگهدارنده  «طرف»

دفاع کننده را در  «طرف» معقول در مورد چگونگی دفاع در مقابل ادعای مطرح شده را اعالم و هایلدستورالعمو 

مزبور را دریافت نکرده  هتا زمانی که اطالعی ،ای که قرار است مصون نگه داشته شود«طرف» .آن معرفی نماید

یاد  «طرف» ،به محض وصـول ایـن اطالعیه .بـه عمل آوردتمام اقدامات متعارف را برای دفاع  تواندمی ،است

 .مصون نگهدارنده پیروی کند «طرف» اعالم شده از سوی هایلدستورالعمشده موظف است از 

 .همچنان به اعتبار خود باقی خواهد بود «نامهموافقت» پس از خاتمه یافتن این ،(مصونیت) 28مفاد ماده . 28-10
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 ختالف حل ا. 29ماده 

و یا به علت  «نامهموافقت» در ارتباط با تعریف و تفسیر این «دوطرف» اگر هرگونه اختالفی به هر شکل بین .29-1

 هاز دریافت اطالعی «روز» (30)که ظرف مدت سی  کنندمیتالش  «دوطرف» ،آن بروز کند هنقض و خاتم ،اعتبار

 نهدوستا همذاکر هاین اختالف را ابتدا به وسیل ،ر وجود چنین اختالفیدیگر مبنی ب «طرف» از سوی «طرف» یک

و در صورتی که  شودمیانجام  «دوطرف» مذاکره بین نمایندگان هبه وسیل هاشاین تال .دوطرفه حل و فصل کنند

 تواندمی «دوطرف» هر یک از ،موضوع را حل و فصل کنند «روز» (30)این نمایندگان نتوانند در مدت سی 

تواند به میذینفع  ،ر صورت عدم حصول نتیجهد با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری وموضوع اختالف را 

 ع کند.ومراجع قضایی رج

 :«کارشناس» در مدت رسیدگی مورد اختالف از سوی .29-2

  ؛دهدمیادامه  «نامهموافقت» اجرای تعهدات خود را در این «گذارسرمایه» (الف

 ؛ دهدمیادامه  ،3-21خود طبق مفاد بند  هی سررسید شد«هاتپرداخ» به «پذیرسرمایه» (ب

مورد اختالف خودداری خواهند کرد؛  هاز اقدام به هرگونه عمل دیگری برای احقاق حق خود در مسئل «دوطرف» (ج

 دیگـری از این هبر طبق مفـاد ماد «مهناموافقت» استفاده از حق خـاتمه دادن به ،و با وجود هرگونه داوری

 .محفوظ خواهد بود «دوطرف» برای هر یک از «نامهموافقت»

  ایمنیحفاظت و . 30ماده  

 برداربهره» موظف است تمام اقدامات احتیاطی و الزم را به عنوان یک «گذارسرمایه» ،«مجاز دوره» در .30-1

اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی  ،هرگونه خسارت و صدمات جانی و مالی به عموم بروزبه کار ببندد تا از  «مجرب

قوانین و » یی طبقهاتدر برابر چنین خسار «گذارسرمایه» .جلوگیری کند «ساختگاه» در «گذارسرمایه» از فعالیت

 .مسئول خواهد بود «مقررات

موظف است  «گذارسرمایه» ،و یا ایمنی عمومی را به خطر اندازدکه امنیت  ایحادثهدر صورت وقوع هرگونه  .30-2

انجام دهد تا شدت این  ،رودمیانتظار  «مجرب برداربهره» اقدامات الزم را که از یک هتأخیری هم هیچبدون 

 .خطر را کاهش یابد

 حاکم  «قوانین و مقررات» .31ماده  

 جمهوری اسالمی ایران است و مفاد این «قوانین و مقررات» ،«نامهموافقت» حاکم بر این «قوانین و مقررات» .31-1

 .گرددمیاجرا و تفسیر  ،تنظیم «قوانین و مقررات» طبق این «نامهموافقت»
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 موارد متفرقه . 32ماده 

 هد کرد و روح و فلسفرا طبق اصول اخالقی و با حسن نیت اجرا خواهن «نامهموافقت» شرایط این «دوطرف» .32-1

 .ی آن پایبند هستندهاتطور که به عبارهمان گیرندمیوجودی و نص حاکم بر مفاد و شرایط آن را در نظر 

دیگر در اجرای هر یک از  «طرف» در مورد قصوری از «دوطرف» هر یک از هاسقاط حقی به وسیل هیچ .32-2

دیگری اعم از مشابه یا متفاوت با  «قصور» اط دیگر حقوق او نسبت بهاسق هنباید به منزل ،«نامهموافقت» شرایط

پوشی چشم «دوطرف» یک از هیچاز سوی  تواندمین «نامهموافقت» یک از شرایطهیچ .تلقی شود «قصور» آن

دیگر  «رفط» تلقی شود مگر آن که اسقاط چنین حقی به صورت کتبی به «طرف» شود یا اسقاط شده توسط یک

 .اعالم گردد

به  ،دیگر و یا اعطای مهلت یا تخفیف شرایط به او «طرف» بر ایفای تعهدات «دوطرف» عدم اصرار یکی از 

 دیگر یا پذیرش هرگونه تغییر یا اعراض از چنین حقی طبق این «طرف» یا تقصیر «قصور» عنوان اسقاط حق در مقابل

 .گونه حقوق به قوت و اعتبار خود باقی خواهد مانداهد شد و اینتلقی نخو «نامهموافقت»

قوانین و » به صورت کلی و یا جزئی با «نامهموافقت» اگر مشخص شود که یکی و یا تعدادی از شرایط این .32-3

این مسئله بر  ،دتناقض دار «نامهموافقت» مغایر است و یا قابل اجرا نیست و یا این که با دیگر شرایط «مقررات

 .تأثیری نخواهد داشت هیچ «نامهموافقت» دیگر شرایط

 هجنب هیچبه صورت کامل جداست و  «گذارسرمایه» و «پذیرسرمایه» یهاتتعهدات و مسئولی ،وظایف .32-4

 .ان شده باشدبه صورت مشخص این اشتراک بی «نامهموافقت» که در اینرک و تضامنی با هم ندارند مگر آنمشت

همکاری مشترک و یا  ،نباید به عنوان ایجاد یک مؤسسه «نامهموافقت» یک از مفاد و شرایط این هیچ ،از این رو

به صورت انفرادی و جداگانه متعهد به انجام  «دوطرف» هر یک از .تفسیر و تلقی شود «دوطرف» مشارکت بین

 .است «نامهقتمواف» ی خود طبق اینهاتوظایف و مسئولی

دیگر  «طرف» های ندارد که به عنوان کـارگزار یا نماینداختیار و یا اجازه ،گونه حق هیچ «دوطرف» یک ازهیچ 

 .دیگر باشد «طرف» هو یا توافق و قبول تعهدی نماید که متعهد و ملزم کنند کندمیاقدا

در ارتباط با موضوع  «دوطرف» و یا تأییدات پیشین بین تمهیدات ،هاتوافق جایگزین تمامی «نامهموافقت» این .32-5

 .را در این ارتباط تشکیل خواهد داد «دوطرف» آن است و یک توافق کامل و جامع بین

 هرگونه عدم توافق بین ،«نامهموافقت» بدون توجه به احتمال وجود مفاد و یا شرایط مغایر در این .32-6

 «نامهموافقت» در این «گذارسرمایه» اثری بر تعهدات هیچهای ثالث قراردادی او نباید و طرف «گذارسرمایه»

 .اثر بگذارد «دوطرف» یی نباید بر حقوق و تعهداتهاتوافقداشته باشد و چنین عدم 
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به کار رفته است و به  «نامهموافقت» تنظیم تسهیلتنها برای  «نامهموافقت» ی گوناگون اینهاهعناوین ماد .32-7

مورد استفاده قرار  «نامهموافقت» وجه در تفسیر هیچو نباید به  گرددمیتلقی ن «نامهموافقت» عنوان بخشی از این

 .گیرد

ع تدوین شده است و نه مناف «نامهموافقت» «دوطرف» و شرایط آن تنها برای حفظ منافع «نامهموافقت» این .32-8

 .بیان شده باشد «نامهموافقت» مگر در مواردی که به صراحت در ،اشخاص ثالث دیگر

که حق ندارد در  کندمیآن تأکید  «دوطرف» تجاری است و هر یک از «هنامموافقت» یک «نامهموافقت» ینا .32-9

 ،دعوی هادعای مصونیت در برابر اقام یا درآمدهای خود هایبرای دارای ،قضایی حاضر شود و به نفع خود هحوز هیچ

 .کند «نامهموافقت» قرار توقیف یا هر اقدام قضایی دیگر در ارتباط با این ،صدور اجراییه

  هاارتباطو  هاینشان. 33ماده 

 ،هاهبالغیا تمامی ،بیان شده باشد «نامهموافقت» به جز در مواردی که به صراحت به روش دیگری در این .33-1

یی که بر هاارتباطدرخواست و یا  ،اعالم ،ابالغ ،تصمیم ،رضایت ،گواهی ،از جمله ارائه یا صدور مصوبه هاهمکاتب

باید به صورت کتبی باشند و خطاب به اشخاص و  ،شوندمیمبادله  «دوطرف» بین «نامهموافقت» اساس مفاد این

رسان و ردند و یا با پست سفارشی یا نامهه صورت دستی تحویل گی نامبرده در زیر ارسال شوند و یا بهایبه نشان

 :ارسال شوند «دوطرف» الکترونیکی توافق شده از سوی یهاروشنمابر در زیر و یا به  هیا نمابر با درج شمار

 :«گذارسرمایه»

 :گیرنده 

 :نشانی 

 :شماره تلفن 

 :شماره نمابر 

 :«پذیرسرمایه» 

 :گیرنده 

 :نشانی 

 :شماره تلفن 

 :شماره نمابر 

رسید دریافت را در آن تاریخ صادر  ،تاریخی است که دریافت کننده ،هاهو مراسل هاهتاریخ دریافت مکاتب .33-2

نمابر  هدریافت کننده و به وسیل «طرف» غیر کاری «روز» و یا «ساعت» در هاهو مراسل هاهاگر مکاتب .نمایدمی
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پست  هولی اگر به وسیل شودمیدریافت شده محسوب  ،پس از تاریخ ارسال «روز کاری» اولین در ،ارسال شوند

 .شودمیدریافت شده محسوب  ،پس از تاریخ ارسال «روز» پنج ،دریافت کننده ارسال شود «طرف» سفارشی برای

ده ارسال گردد ولی عدم انجام آن در پست سفارشی برای دریافت کنن هنمابر باید به وسیل هارسال به وسیل هتأییدی

 .کندمیصحت و اعتبار نمابر ارسالی خللی وارد ن

و  هاهاعالم شده برای ارسال اطالعی (های)نشانی ،ایاطالعیهبا ارسال  تواندمی «دوطرف» هر یک از .33-3

 .گیرنده ارسال شود «طرف» به (ها)پیش از تغییر نشانی «روز» (30)این اطالعیه باید سی  .را تغییر دهد هاهمکاتب
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 «نامهموافقت» یهاهنسخ. 34ماده 

 را در «نامهموافقت» این ،«گذارسرمایه» و «پذیرسرمایه» ،تـأیید و تصدیق مراتب پیشگفته نهبـه نشا 
از اعتبار واحدی  هاهنسخ هو هم کنندمیاصل و در تاریخ اعالم شده در صدر آن امضا  هنسخ ..............

 .برخوردارهستند

 

 «گذارسرمایه» یهاهنمایند                                                   «پذیرسرمایه» هنمایند

                                  .......................................................1..........................)............................. 

 امضا                                                                          امضا

 

                                                                               2.......................................................) 

 امضا                                                                                   
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  1پیوست 

 «های فنیمحدودیت»

باید در نظر  «ارگذسرمایه» توسط «پروژه» در طراحی «پذیرسرمایه» که از طرف «های فنیمحدودیت» الف( 

 .گرفته شود

1     . 

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

2     . 

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

3     .

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 برداری شرایط بهرهب( 

ید در این قسمت بیان شوند. میزان و شرایط برداری مؤثر هستند باشرایط خاصی که در میزان و چگونگی بهره

 .باید معین گردد «سال قراردادی» در «هفته» و «روز» برداری دربهره

 1     . 

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

2     . 

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

3     .

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 
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 2یوست پ

 «برداریی بهرههاروش»

 دوره» در «گذارسرمایه» برداریها و استانداردهای بهرهدر هر یک از موارد زیر باید در رویه «پذیرسرمایه» الزامات 

 :رعایت گردد «برداری تجاریبهره

 ؛«پروژه» چگونگی تعمیر و نگهداری 

 ع اضطراری؛ تعمیرات دورهای و در مواق .1

 ؛هید سطح سرویس . 2

 دهی در مواقع اضطراری؛سرویس . 3

 ای و معمول در انجام تعهدات؛ های حرفهویهر . 4

 برداری ؛ بهره نهثبت سوابق روزا . 5

 برداری و نگهداری ؛ ثبت سوابق بهره. 6

 انتصاب افراد و اشخاص؛  . 7

 فتادگی تجهیزات؛ یا از کارا های توقف تولید ورسال اطالعیها . 8

 ؛ «پروژه» نهبازرسی منظم و ساال . 9

 برداری آن باید مورد توجهدر بهره «پروژه» ؛ و موارد دیگری که به تناسب نوع«پروژه» دسترسی به . 10

 .قرار گیرند «گذارسرمایه»
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  3پیوست 

 بندی موعدهای كلیدیزمان

مشخص  ،1-3متعهد به انجام آن در جدول  «طرف» و «پروژه» «احداث رهدو» تاریخ موعدهای کلیدی در

 و یا در تحقق «دوطرف» شود. همچنین وضعیت هر یک از این موعدهای کلیدی در ایجاد خسارت به یکی ازمی

ای، اساسی و ات دورهشامل تعمیر «برداری تجاریبهره دوره» موعدهای کلیدی در. باید بیان شود «تاریخ قرارداد»

 .بینی و اعالم نمایدموظف است آنها را پیش «گذارسرمایه» است که «پروژه» اضطراری

 «دوره احداث»جدول تكمیل موعدهای  -1-3جدول 

 «تاریخ قرارداد» پس از «ماه» طرف مسئول «احداث دوره» موعدهای كلیدی

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 «پروژه» ایبازرسی و تعمیرات دوره .2-3جدول 

دوره »موعدهای کلیدی 
 «برداری تجاری پروژهبهره

توقف مدت 
 ریزیبرنامه
 )روز) شده

 نوع تعمیرات / بازرسی

 4مرحله/واحد 3مرحله/واحد 2مرحله/واحد 1مرحله/واحد

      «سال قراردادی » اولین

      «سال قراردادی» دومین

      «سال قراردادی» سومین

      «سال قراردادی» چهارمین

      «سال قراردادی» اُمین

      «سال قراردادی» اُمین

 «سال قراردادی» اُمین

 )«سال قراردادی» آخرین)
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 4پیوست 

 هاو روش انجام آن «پروژه» هایآزمایش

به منظور حصول  «پروژه» برداری و انتقالهای احداث، بهرههای ضروری در دوره، آزمایش«پروژه» بر اساس نوع

های فنی اعالم شده احداث و مورد بر طبق موعدهای کلیدی و مشخصات و محدودیت «پروژه» اطمینان از این که

به طور معمول موارد زیر را در ها ین آزمایش. اانجام شود «گذارسرمایه» گیرد، باید از سویبرداری قرار میبهره

 :گیردبرمی

1     . 

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

2     . 

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

3     .

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 
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 5یوست پ

 مجوزها

 د.تسلیم شو «پذیرسرمایه»از سوی  «اردادتاریخ قر».مجوزهایی كه باید پیش از  1-5جدول 

 دار دولتیمقام صالحیت «مجوزهای دولتی»

  

  

  

  

  

  

 

 .تحصیل شود «گذارسرمایه».مجوزهایی كه باید از سوی  2-5جدول 

 زمان دریافت دستگاه اجرایی «مجوزهای دولتی»

   

   

   

   

   

   

 

 3طبق مفاد ماده  «مجوزهای دولتی» تمامی ،2-5و  1-5یاد شده در جدولهای  «ای دولتیمجوزه» عالوه بر

 .دریافت گردند که محدود به مجوزهای پیشگفته نیست «دوطرف» ، باید از سوی«نامهموافقت» مجوزهای دولتی()
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  6یوست پ

 «تاریخ قرارداد» اسناد و مدارك تحویلی پس از

 به یا اطالع موظف است، اسناد و مدارک زیر را در مهلت مقرر و بر حسب مورد به منظور تأیید «گذارهسرمای» 

شود تأیید مزبور تحویل داده می «پذیرسرمایه» تحویل دهد. در مواردی که اسناد و مدارک برای تأیید به «پذیرسرمایه»

 (21)نه اظهار نظری بر روی این مدارک ظرف مدت بیست و یک نباید با تأخیر مواجه گردد. در صورتی که هیچ گو

 .اعالم نگردد، این گونه مدارک تأیید شده تلقی خواهند شد «روز کاری»

 تحویل داده شود«تاریخ قرارداد» اسنادی كه باید پس از 1-6جدول 

 

 

 

 

  

 مهلت مقرر یید یا اطالعتا اسناد

 ماهانه اطالع فتبرداری و گزارش پیشراجرایی بهره نامهبر

 در تاریخ مقرر اطالع هابیمه نامه

 در تاریخ مقرر تایید ها و اسناد طراحی تفصیلینقشه

اسناد  برداری و نگهداری و تمامیهای بهرهدستورالعمل هدفترچ

 «پروژه» و مدارک
 در تاریخ ..................................... اطالع

 برداری و نگهداری و تمـامی ی بهرههاهای دستورالعملدفترچه

بــرداری بهــره دوره» کــه در حــین «پــروژه» اســناد و مــدارک

 .اندتغییر یافته و به روز شده «تجاری

 در تاریخ ..................................... اطالع

 «نامـه موافقـت » هرگونه اسناد و مدارک دیگر که برای اجـرای 

بـه   «نامـه موافقت» در مواردی که در ضرورت داشته باشد، جز

 .صراحت به شکل دیگری مشخص گردد

 در تاریخ مقرر اطالع
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   7پیوست 

 «هاپرداخت»

معین شده است، مشخص  «نامهموافقت» که کلیات آن در «خدماتبهای » همحاسب هدر این پیوست، نحو 

 :ودشمیتعیین گردد. موضوعات زیر در این پیوست می

  «خدماتبهای » ی«هاپرداخت» زمان بندی

 .«خدماتبهای » همحاسب هنحو 

 .«هاتعدیل قیمت» 

  .های تعدیلشاخص

 .در صورت کمبود ظرفیت تضمینی «گذارسرمایه» به «بهای ظرفیت» اضافه پرداخت همحاسب

 .«توقف تولید» در ایام «هاپرداخت» 

 .«هاپرداخت» در «گذارسرمایه قصور» جرایم مربوط به

 .های خاصپرداخت هزینه

 .«گذارقصور سرمایه» در صورت وقوع «نامهموافقت» خاتمه دادن به نههزی 
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 «خسارت مقطوع»

به  «گذارسرمایه» هک «خسارت مقطوع» پرداخت و حداکثر مقدار انواع همحاسبه، نحو هدر این پیوست مقدار، نحو

گذاری مشخص و حجم سرمایه «پروژه» بپردازد، در موارد زیر با توجه به نوع «پذیرسرمایه» باید به «قصور» علت

 :شودمی

و موارد منجر به  «ریزی شدهبرداری تجاری برنامهتاریخ بهره» در تحقق «گذارسرمایه» تأخیر «خسارت مقطوع» 

 .«نامهموافقت» دادن به خاتمه

برداری بهره دوره» در «پروژه» هبینی شددر تأمین شرایط فنی پیش «گذارسرمایه» عدم توانایی «خسارت مقطوع»

 .«تجاری

 .«تاریخ انتقال» در «پروژه» هبینی شددر تأمین شرایط فنی پیش «گذارسرمایه» عدم توانایی «خسارت مقطوع»
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 «پروژه» «بهای انتقال»

 (نامهموافقتخاتمه دادن به ) 22بر اساس مفاد ماده  «دوطرف» از سوی یکی از «نامهموافقت» زودتر هدر پی خاتم

مقصر، علت  «طرف» ،«نامهموافقت» هخاتمه دهند «طرف» بر اساس عواملی چون «بهای انتقال» ، مبلغ«نامهموافقت»

 .محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود «نامهموافقت» هو زمان خاتم «نامهموافقت» هخاتم

به صورت اقساط مساوی متوالی  «پذیرسرمایه» شود، از سویکه بدین ترتیب محاسبه می «بهای انتقال» مبلغ 

 هاز زمان خاتم «ماهه» ................................. دوره، و در یک «نامهموافقت» 9-21و  7-21ماهانه طبق بندهای 

 .گرددپرداخت می «گذارسرمایه» توافق گردد، به «دوطرف» و یا به هر روش دیگری که از سوی «نامهموافقت»

یا  صدور هر نوع تأییدیه، مجوز، و طبق قوانین و مقررات مربوط نیاز به «بهای انتقال» هرگاه پرداخت مبلغ 

 .موظف است تمام اقدامات الزم را برای دریافت مجوزهای یاد شده به عمل آورد «پذیرسرمایه» دستوری داشته باشد،

 ، تمامی«مجاز دوره» در پایان «نامهموافقت» بعد از انقضای این «پذیرسرمایه» به «انتقال پروژه» در صورت 

منتقل  «پذیرسرمایه» ای بهبدون محدودیت و موانع و بدون هیچ گونه هزینه «پروژه» در مورد «گذارسرمایه» قحقو

 .شودمی

 «نامهموافقت» ه، به طور معمول مبالغ مربوط به هر یک از موارد زیر در زمان خاتم«بهای انتقال» هدر محاسب    

 :گرددتعیین می «نامهموافقت» هرای هر یک از موارد خاتمبو توافق  «دوطرف» بین

 با نرخ تنزیل توافق شده؛  «گذارسرمایه» همنهای ارزش روز مبلغ بازیافت شد «گذارسرمایه» هارزش روز کل آورد .1

 جبران فرصت از دست رفته؛  نههزی .2

 ؛ «نامهموافقت» ادطبق مف «پذیرسرمایه» دیون()های معوقه کل پرداخت. 3

 ؛ «نامهموافقت» طبق مفاد «گذارسرمایه» دیون()کل پرداختهای معوقه  .4

 جرایم قابل پرداخت  . 5

که ناشی از خاتمه  «نامهموافقت» در ارتباط با تعهداتش در این «گذارسرمایه» متعارف فسخ قراردادهای نههزی . 6

 .ستا «نامهموافقت» دادن به

که ناشی از خاتمه  «نامهموافقت» در ارتباط با تعهداتش در این «پذیرسرمایه» متعارف فسخ قراردادهای نههزی . 7 

 است؛  «نامهموافقت» دادن به

 ؛ «پروژه» احتمالی ههای خسارت دیدبازسازی قسمت نههزی . 8

 ؛ «دوطرف» با نرخ تنزیل مورد توافق «مجاز هدور» در انتهای «پروژه» هایارزش روز دارایی . 9

 در جمهوری اسالمی ایران؛  «گذارسرمایه» متعلق به «بهای انتقال» هرگونه مالیات احتمالی . 10
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 هانامهفرم ضمانت

 دهدمیپذیر ارائه گذار به سرمایهکه سرمایههاییفهرست و فرم هریک از ضمانت الف(
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 دهدمیگذار ارائه پذیر به سرمایهکه سرمایههاییفهرست و فرم هریک از ضمانت ب(
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 «مدل مالی»

ها در دوران ساخت و نیز و معیارهای محاسبه هزینه هاروشتهیه و در آن  پذیرسرمایهتوسط  پروژه مدل مالی

ن شده و نیز معیارهای تعیی و هاروششود. میبرداری تجاری پروژه تعیین ها و درآمدهای پروژه در زمان بهرههزینه

 رسد. می به اطالع مناقصه گران ،در اسناد فراخوان عمومی به شرح این پیوست روش تعیین برنده مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 واگذاری   -برداری بهره –نامه ساخت موافقت(BOT)  های عمرانی در مقیاس استانپروژهویژه 

60 

  12پیوست 

 «مشخصات فنی»
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