زض جٟاٖ حايط ،تأيٗ وطزٖ ٔٙاتغ ٔاِي ٔٛضز ٘ياظت ٝاقىاَ  ٚضٚيٞ ٝاي تؿياض ٔتٛٙػي أىاٖ پصيط اؾت.تُٛضيى ٝتا يه ُٔاِؼٝ
اجٕاِي زضايٗ ظٔي،ٝٙت ٝؾازٌي ٔي تٛاٖ ت ٝزأ ٝٙتٛٙع ٌٚؿتطزٌي ضٚـ ٞاي ٔٛضز تحث پي تطز.اِثت ٝزأ ٝٙتٛٙع ٚتؼسز ضٚـ
ٞاي تأيٗ ٔٙاتغ ٔاِي ظٔيٞ ٝٙاي تؿياض ٔٙاؾثي ضا جٟت تؿطيغ ٔؼأالت ٔاِي ٚاػتثاضي فطأ ٓٞي وٙسچطاو ٝزضٚالغ تؼسز ٚ
تٛٙع ضٚـ ٞاي ٔصوٛضتُٛض لاتُ ٔالحظ ٝاي فطايٙس اذص تؿٟيالت ضا تسِيُ ٚؾيغ تط قسٖ زايط ٜتطضؾي قطايٍ ٔؼأّ ٝتطاي
ٌعيٙف  ٚا٘تراب ٚزض٘تيج ٝافعايف لاتّيت اُ٘ثاق ا٘تظاضات  ٚاٞساف َطفيٗ شيطتٍ آؾاٖ ٔي ؾاظز.تاٚجٛزايٗ ،پطٚايح اؾت
و ٝآٔٛظـ ٚفطاٌيطي وّي ٝضٚـ ٞا ٚف ٖٛٙتأيٗ ٔٙاتغ ٔاِي(زضاقىاَ ٔرتّف آٖ)تس ٖٚضػايت يه َثم ٝتٙسي جأغ ٚفطاٌيط
ٔيؿط٘رٛاٞسقسٔ.جٕٛػ ٝضٚـ ٞاي تأيٗ ٔٙاتغ ٔاِي ضأي تٛاٖ تطاؾاؼ ٔاٞيت،ضٚـ اجطاييٚ،ج ٜٛتكاتٚ ٝافتطاق ٞطيه اظآٟ٘ا
تايىسيٍط،تهٛضت ٔرتّف َثم ٝتٙسي وطز.تطاي ضٚقٗ قسٖ ٔٛيٛع،تسٚا الظْ اؾت تؼاضيف اضاي ٝقس ٜاظ فايٙا٘ؽ يا تأيٗ ٔٙاتغ
ٔاِي ٔٛضز تٛج ٝلطاضٌيطز.
تطاي فايٙا٘ؽ تؼاضيف ٔتؼسز ٚتؿياض ٔتٛٙػي اضاي ٝقس ٜاؾت ؤُ ٝاِؼ ٝآٟ٘ا ت ٝزضن ٔف ْٟٛآٖ وٕه ٔي وٙس.زضفطًٙٞ
تكطيحي ِغات،ػثاضات ٚانُالحات لطاضزازٞاي ضايج زضنٙؼت ٘فت تيٗ إِّّي (ٔآذص ٔٙسضج زضفٟطؾت ٔٙاتغ پيٛؾت)،فايٙا٘ؽ
يا تأيٗ ٔٙاتغ ٔاِي ت ٝقطح ظيط تؼطيف قس ٜاؾت:
 ٔسيطيت ٘مسيٍٙي تؿياضوالٖ(تٛيػ ٜزضقطوت ٞاي زِٚتي ٚتعضي) تااأيٗ ٔٙاااتغ ٔاااِي يااا اػتثاضي(تحهاايُ يااا تااساضن ٚجاا، ٜٛاػتثاااض ٚيااا ٞعيٙااٞ ٝاااي ؾااطٔاي ٝاي تااطاي يااه قاارم ياااقطوتٔ،ؼٕٛالتايه ٔٛيٛع ٔكرم)
 جٕغ آٚضي پ َٛياؾطٔاي ٝتطاي ػّٕيات ٔاِي ػّٓ ٔسيطيت ُٔ ٚاِؼٛٔ ٝيٛػات پِٛي،تا٘ىي،ؾطٔايٌ ٝصاضي،زاضايي ٞا ٚايجاز تسٞي ٞا(تؼٟسات ٔاِي)ُٔ اِؼ ٝي ٔف ْٟٛفايٙاا٘ؽ ياتاأيٗ ٔٙااتغ ٔااِي ضٚقاٗ ٔاي ؾااظز وا ٝفطايٙاس تاأيٗ ٔٙااتغ ٔااِي،زضٚالغ تأ ٝجٕٛػا ٝاي
اظ َطاحااي ٞااا  ٚتط٘أاا ٝضيااعي ٞااا ي ا٘جاااْ قااس ٜتااطاي ٔححااك ؾاااذتٗ اٞااساف اقاارال حميمااي يااا حمااٛلي اقاااضٔ ٜااي
ٕ٘ايسواا٘ ٝتيجاا ٝآٖ ٘اا ٝتٟٙااا تاا ٝتحهاايُ ٔٙاااتغ ٔاااِي ٚاػتثاااضي الظْ واا ٝتاا٘ ٝحاا ٜٛتؼٟااس ٚپطزاذاات تؿااٟيالت اذااص
قااس،ٜچٍٍ٘ٛي پطزاذاات زياا٘ ٖٛاقااي اظ تؿااٟيالت ٔااٛضز تحااث ٚپاايف تيٙااي ٔٙاااتغ الظْ تااطاي آٖ ٔٙتٟااي ٔااي
ٌطزز.تٙاتطايٗ،فطايٙس تأيٗ ٔٙااتغ ٔااِي تاَ ٝاطق ٔرتّفاي لاتاُ تؼطياف اؾات ٚتاطاي قاٙاذت ٔفٟا ْٛزلياك آٖ،تاسٚا الظْ
اؾاات ٔحااٛض ٞاااي وّيااسي يااا اضواااٖ انااّي زض فطايٙااس اذااص تؿااٟيالت ٔاااِي ٚاػتثاااضي ٕٞٚيُٙااٛضضٚـ ٞااا ٚقاايٞ ٜٛاااي
اجطايي ضايج آٖٔ،الحظٌ ٝطزز.
ٔحٛضٞايااأٟطٞ ٜاااي وّيااسي  ٚؾاااظ٘س ٜي ؾاات ٖٛفمااطات ٔااسَ تااأيٗ ٔاااِي تاا ٝؾااازٌي يااه جطياااٖ ٘مااسئ،اِي ٚيااا
اػتثاضي ضا پسيس ٔي آٚض٘س  ٚقأُ اجعاي ٔؿتمُ ظيط ٔي قٛز.:
ٔٙثغٙٔ/اااتغ ِٔٛااس جطياااٖ ٘مااسي يااا ييط٘مااسي تااطاي ذطيااس ٔٛازٔ،هاااِح  ٚذااسٔات ٔااٛضز ٘ياااظ زضفطايٙااس اجااطاي ٔٛيااٛعؾطٔايٌ ٝصاضي (قأُ اقرال حمٛلي يا حميمي  ٚت ٝػثاضت ؾاز ٜتطؾطٔايٌ ٝصاضاٖ ٔاِي)
ٔٙثغٙٔ/اتغ پكتٛا٘ ٝتطاي پٛقف ذُط ػسْ تاظٌكت ٔٙاتغ ٔاِي(قأُ تًأيٗ ٚ ٚثايك ٔرتّف)ٔٙثغٙٔ/اتغ ٔ ِٛاس جطيااٖ زضآٔاسي تاطاي پطزاذات زيا٘ ٖٛاقاي اظ ٔهاطف ٔٙااتغ ٔااِي ؾاطٔايٌ ٝاصاضي قاس ٜزضؾطضؾايسيا ؾطضؾيس ٞاي ٔمطض(قأُ ٞطيه اظا٘ٛاع يا اقىاَ ٔتٛٙع زضآٔسي)
زضَطاحي يه ٔسَ ٔٙاؾاة تاطاي تاأيٗ ٔٙااتغ ٔااِي تاياس ُٔاِؼاات  ٚاضظيااتي ٞااي اِٚيا ٝزض اضتثااٌ تاا ٞطياه اظ اضوااٖ
اقاااض ٜقااس ٜزضتاال،تٛؾااٍ ٔتمايااي تؿااٟيالت ا٘جاااْ ٌيطزٚتااطاي ؾااوٛاالت يااا ٔفطٚيااات اِٚياا ٝتاا ٝقااطح ظيااط پاؾااد ٞاااي
ٔتىي تطٔحاؾثات ٚأىاٖ ؾٙجي ٔٛيٛع،اؾتسالالت ٚالغ تيٙا٘،ٝقطايٍ ٚػطف جاضي زضٔؼأالت ٔطت ٌٛاضائٌ ٝطزز:
ٔٙاؾة تطيٗ ضا ٜتطاي قٙاؾايي ٔٙاتغ ٔاِي ٔٛضز ٘ظط وساْ اؾت؟ -اَالع ضؾا٘ي تطاي اذص پيكٟٙاز ٞاي تأيٗ ٔاِي چٍ ٝ٘ٛتايس ا٘جاْ ٌيطز؟

٘حاأ ٜٛطاجؼاا( ٝيااا زضنااٛضت تطٌااعاضي ٔٙالهاا )ٝتااطاي اذااص پيكااٟٙاز تااأيٗ ٔاااِي جٟاات زؾاات ياااتي تااٙٔ ٝاااتغ ٔااٛضز٘ياظچٍ ٝ٘ٛذٛاٞس تٛز؟
 چٍ ٝ٘ٛيا تاوساْ ضٚـ تايس ٔٙاتغ ٔاِي ٔٛضز ٘ظط ضا تأيٗ وطز؟ٔٙافغ  ٚػٛايس ٔٛضز ا٘تظاض اظاذص ٔ ٚهطف ٔٙاتغ ٔاِي چٍ ٝ٘ٛتمٛيٓ  ٚاضظياتي ٔي قٛز؟ آياػٛايس  ٚؾٛز ٔٛضز ا٘تظاض اظ اجاطاي ٔٛياٛع ؾاطٔايٌ ٝاصاضي ٔاي تٛا٘اس تا ٝػٙاٛاٖ ياه ٔٙثاغ پطزاذات زيا٘ ٖٛاقاي اظٞعيٞ ٝٙاي تأيٗ ٔاِي  ٚاجطايي ٔٛيٛع ؾطٔايٌ ٝصاضي ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاضٌيطز؟
آيا تطاي اذص ٔٙاتغ ٔاِي ٔٛضز ٘ياظ يأٗ/يأٙيٗ ٚيا تًأيٗ ٚ ٚثايك ُٕٔوٙي ٚجٛز زاضز؟پاؾد ت ٝؾاوٛاالت تاال،ؾا ٝحّما ٝاناّي ياه ٔاسَ تاأيٗ ٔااِي ضا تا ٝياه زيٍاط ٔتهاُ ٔاي ؾااظز .زضياه ٔاسَ تاأيٗ
ٔاااِي ُٔٙمااي فطايٙااس قٙاؾااايي ٚتااأيٗ ٔٙثغٙٔ/اااتغ ٔاااِي ٔااٛضز ٘ياااظٛ٘،ع ٔ ٚاٞياات تًااأيٗ ٚٚثااايك لاتااُ لثاا َٛاظٔٙظااط
تؿٟيالت زٙٞاسٌاٖ ٙٔ ٚثغٙٔ/ااتغ پطزاذات زيا٘ ٖٛاقاي اظ اؾاتمطاو تُاٛض ضٚقاٗ  ٚتاٌ٘ٛ ٝا ٝاي تطؾايٓ ٔاي ٌاطزز واٝ
ياإٗ ٕ٘ااايف ٔراَطات/ضيؿااه ٞاااي ػّٕياتئ،اااِي  ٚحمااٛلي ٔتطتثاا،ٝضاٞ ٜااا يااا ضٚـ ٞاااي ٔٙاؾااة تااطاي پٛقااف
ٔراَطات ٔعتٛض ضا تٛييح زٞس.
فطايٙااس اؾااتفاز ٜاظٔٙثغٙٔ/اااتغ ٚج،ٜٛاػتثاااضات  ٚيااا تؿااٟيالت تااأيٗ قااس ٜتطاؾاااؼ يااه تط٘أاا٘ ٝمااسي ٚالااغ تيٙا٘ااٚ ٝ
ٔتٙاؾة تا ظٔاٖ ٞا يا ٔٛاػاس پطزاذات ٞعيٙاٞ ٝااي اجطاياي زضلاِاة جاسا٘ َٚماسي ٚتط٘أا ٝتاأيٗ ٔااِي (ٔؼٕاٛال تطاؾااؼ
تط٘أ ٝاجطايي َطح )Project execution plan/قىُ ٔي ٌيطز.
ٔٙثغٙٔ/ااتغ ٚج،ٜٛاػتثاااضات ٚيااا تؿااٟيالت ٔاااِي تطاؾااؼ ُٔاِؼااات ٚتطضؾااي ٞاااي اِٚياا ٝپيطأاٟ٘ ٖٛاااز ٞااا ٔ ٚطاوااع پااِٛي
ٔٚاِي ٚياتاظاضؾطٔاي ٝقٙاؾاايي ٔاي ٌطزز.قاىُ ٚفطايٙاس تاأيٗ ٔٙااتغ ٔاٛضز ٘ظاط تُاٛض ٔؿاتميٓ تا ٝا٘ترااب ٟ٘ااز تاأيٗ
وٙٙااسٙٔ ٜاااتغ ٔاااِي اضتثاااٌ زاضز.تااطاي ٔااَ،تا٘ااه ٞا(نااطف ٘ظااط اظٔمِٛاا ٝحيُاا ٝترههااي فؼاِياات ٞاااي آٟ٘ااا) يااٛاتٍ
ٔكاارم ٚوّيكاا ٝاي ٔااس٘ٚي زاض٘سٔٚتمايااي تؿااٟيالت تاا٘ ٝاچاااض تايااس حؿااة ٔمااطضات ٚزؾااتٛضػُٕ ٞاااي ٔهااٛب تااطاي
تا٘ااه ٞا،ػٕااُ ٕ٘ايااس.زضٔٛضز ؾااايط ٟ٘اااز ٞاااي تااأيٗ وٙٙااسٔ ٜاااِي زيٍط(٘ظيااط تاظاضٞاااي ضؾاإي ؾااطٔاي ٝزضوكااٛض ٞاااي
ٔرتّفٚ،اؾااُٞ ٝااا/زالالٖ تااأيٗ ٔاِيٛٔ،ؾؿااات اػتثاااضي  ٚييط٘)ٜيااع ؾااثه  ٚضٚـ ٔكرهااي زيىتاأ ٝااي قااٛز.اظايٗ
ضٔ،ٚي تٛاٖ ٘تيجاٌ ٝطفات وا ٝلثاُ اظ ٔطاجؼا ٝتاٟ٘ ٝازٞااي تاأيٗ وٙٙاسٔ ٜااِي تاسٚا تاياس تطٔثٙااي ػٛأاُ ٔياعاٖ ظٔااٖ
تطيٞ،عيٙاٞ ٝااي ٔااِي ٔ ٚحاسٚزيت ٞااي حاااوٓ تطفطايٙاس تاأيٗ ٔااِي اظٞطياه اضٟ٘اااز ٞااي ٔاصوٛض تطضؾاي ٞااي اِٚيااٝ
ا٘جاااْ ٌيطزٚتااات ٙظيٓ جااسأ َٚمايؿاا ٝاي ٔٙاؾااة،تٟتطيٗ ٌعيٙاا ٝضا ا٘تراااب وطز.تااسيٟي اؾاات زضجااايي واا ٝظٔاااٖ
زؾتطؾاي تاٙٔ ٝااتغ ٔااِي إٞيات تيكاتطي ٘ؿاثت تاٞ ٝعيٙااٞ ٝااي اؾاتمطاو زاضزٔ،طاجؼا ٝتاٙٔ ٝااتغ ؾا ُٟاِٛنا َٛتااط
(اظ٘ظطٔااست ظٔاااٖ الظْ تااطاي اذااص تؿااٟيالت) زضاِٛٚياات لطاضٔااي ٌيطز.تااطاي ضٚقااٗ قااسٖ ٔٛيااٛع،فطو وٙيااسيه
ٔتمايي تؿٟيالت تطاي اجطاي ياه ٔٛياٛع ؾاطٔايٌ ٝاصاضي تاياس يىهاس ٔيّيااضز تٔٛااٖ پا َٛتاأيٗ ٕ٘اياس ٚفاطو اِٚياٝ
ٚي آٖ اؾت و ٝتطاي تأيٗ ايٗ ٔثّغٔ،ي تٛا٘س تَ ٝطق ظيط الساْ وٙس:
ٔ-1طاجؼ ٝت ٝتا٘ه  ٚاؾتمطاو اظؾيؿتٓ تا٘ىي
ٔ-2طاجؼ ٝت ٝتاظاضضؾٕي ؾطٔايٝ
-3جّة يه ؾطٔايٌ ٝصاض
َثااك ايااٗ فااطو ؾاز،ٜؾاا ٝأىاااٖ تاااِم ٜٛتااطاي تااأيٗ ٔثّااغ ٔعتٛضٚجااٛززاضز  ٚتٙاتطايٗٔ،تمايااي تؿااٟيالت تااا اؾااتؼالْ
ٔظ ٝٙيا ٞعيٙاٞ ٝااي ٔااِي  ٚقاطايٍ ياا لياٛز ٔطتا ٌٛتاٞ ٝطياه اظ َاطق تاال،لاازض ذٛاٞاس تٛزياه جاسٔ َٚمايؿا ٝاي ياا
ؾٙجف تطاي اضظياتي ٟ٘ايي ٚا٘تراب تٟي ٝٙتطيٗ َطيك ت ٝقطح ظيط تٟيٕ٘ ٝايس.

تا٘ه/ؾيؿتٓ تا٘ىي
ا

اظَطيك ٔثازِ ٝػمٛز
اؾالٔي
22زضنس

جّة ؾطٔايٌ ٝصاض

تاظاضضؾٕي ؾطٔايٝ

زضلاِة لطاضزازٞاي ضايج اظَطيك ػمس لطاضزاز
ؾطٔايٌ ٝصاضي
تٛضؼ
ٔؼازَ ٘طخ ؾپطزٞ ٜاي

23زضنس

تا٘ىي (تطاي ٔااَ )%20
 0/5زضنس
تؼٟس٘أ ٝقطوتي

1/75زضنس

ٔ %15ثّغ وُ

پطوطزٖ فطْ تٛثيك
٘عزتٛضؼ يأؼطفي
ٟ٘ازيأٗ

تؼٟس٘أ ٝقطوتي

تٛثيك ػٛايس

تٛثيك يه زاضايي
 3ؾاَ

3ؾاَ

 3ؾاَ

 1ؾاَ

زض يه ضٚظ

 4ؾاَ

 20زضنس

ٚن َٛوُ ٔثّغ
زضضٚظ ٔؼأّٝ

َثك نٛضت ٚيؼيت

ٚاضيع٘مسي

(افتتاح L/C

َثك جس٘ َٚمسي
تٛزجٔ ٝهٛب

6اِي 14زضنس

25اِي30زضنس

پصيطفتٕ٘ ٝي قٛز

پصيطفتٕ٘ ٝي قٛز

نٛضت ٞاي ٔاِي
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تىٕيُ قس ٜتٛضؼ
تا ٕٞاٍٙٞي قطوت
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اؾٙاز  ٚاَالػات پطٚغٜ

زضَااطق تااأيٗ ٔٙاااتغ ٔاااِي(،)financeذُطات/ضيؿااه ٞاااي ٔاِي(٘ٛؾااا٘ات ٔاااِي ٚتاظاضي)،ػّٕياااتي ٚاجطايااي ٔٙتمااُ
ٕ٘ااي ٌااطزز ٚتٙاتطايٗٔ،تمايااي تؿااٟيالت ٘اٌعيطذٛاٞسقسزضٞطقطايُي(قىؿاات يأٛفمياات َااطح)،ػيٗ ٔٙاااتغ ٔاااِي
اؾااتمطاو قااس ٜضاتاإٞ ٝااطاٞ ٜعيٙااٞ ٝاااي ٔاااِي ٔتطتثاا ٝآٖ(٘ظيااط تٟط/ٜؾااٛز،واضٔعز ٞااا  ٚييط)ٜزضؾطضؾاايس پطزاذاات
وٙااس.تاٚجٛز ايٗ،زضلطاضزازٞاااي ؾااطٔايٌ ٝااصاضي ذُطات/ضيؿااه ٞاااي لااطاضزازي لاتااُ ا٘تماااَ ٔااي تاقااس ٚؾااطٔايٌ ٝااصاض
٘يع زضاظاي پاصيطـ ضيؿاه ٞااي ٔرتّاف( ٚػٕٔٛاا تاسِيُ تهاسي ٔاسيطيت اجطاياي َطح)،اجاطت زضيافات ٔاي وٙاس.اظايٗ
ض،ٚضٚقاااٗ اؾااات واااٞ ٝعيٙااا ٝلطاضزازٞااااي ؾاااطٔايٌ ٝصاضي(ناااطف ٘ظطاظتاااطْ ٞااااي ٔرتّاااف آٖ)تُٛض٘ؿاااثي
تاالتطاؾاات.زضاضتثاٌ تااا ٔمايؿاا ٝزٚضٚياا ٝتااأيٗ ٔاااِي ٔصوٛضزضجااس َٚتاال(اؾااتمطاو اظؾيؿااتٓ تااا٘ىي يااا ٚضٚز تااٝ
تاظاضضؾاإي ؾااطٔاي٘)ٝيع٘ىات ٔاثاات ٙٔ ٚفااي ٔتؼااسزي ٚجااٛز زاضز.تااطاي ٔااَ،اؾااتمطاو اظؾيؿااتٓ تااا٘ىي ٔؿااتّعْ ا٘جاااْ
ٔااصاوطات تؿااياضظٔاٖ تطٛٔ،اجٟاا ٝقااسٖ تاتكااطيفات ازاضي پيتيااس ٚ ٜزض٘تيجاا ٝوٙااسي ض٘ٚسپيكااطفت واضٔٚثازِاا ٝاؾااٙاز ٚ
ٔساضن ٔتؼسز اؾات.اظَطف زيٍط،تاأيٗ ٔااِي اظتاظاضضؾإي ؾاطٔاي،ٝايّة ٞعيٙاٞ ٝااي تاأيٗ ٔااِي ضا ٘ؿاثت تا ٝؾيؿاتٓ
تا٘ىي(وااا ٝأىااااٖ پطزاذااات تاااسضيجي تؿاااٟيالت ضا فاااطأ ٓٞاااي وٙاااس)،تُٛض لاتاااُ ٔالحظااا ٝاي افاااعايف ٔاااي
زٞااس.ييطاظآّٖٔ،عٔٚات اؾااتفاز ٜاظٞطيااه اظضٚـ ٞاااي ٔٛضزتحااث تايىااسيٍطٔتفاٚت اؾاات ٚايااٗ أط،تهاإيٓ ٌيطي(يؼٙااي
ا٘تراااب تٟتااطيٗ ٌعي)ٝٙضاتأحااسٚزيت ٞاااي ٔتٙااٛػي ضٚتااطٔ ٚااي ؾاااظزٌ.اٞي اٚلات،أىاااٖ زاضزواا ٝتااسِيُ پاااض ٜاي
اظٔكااىالت،تطذي اظَااطق تااأيٗ ٔٙاااتغ ٔاااِي تٙاتطزاليااُ ٔرتّفااي ٘ظيطػااسْ جااصاتيت َااطح تااطاي تطذااي اظ ٟ٘اااز ٞاااي
تااأيٗ وٙٙااسٙٔ ٜاااتغ ٔاِي،تسحؿاااتي يااا فمااط نااٛضت ٞاااي ٔاااِي ٔتمايااي تؿااٟيالت،ػسْ احطاظقااطايٍ اِٚياأ ٝااٛضز ٘ظااط
ٟ٘ازتااأيٗ وٙٙااسٙٔ ٜاااتغ ٔاِئ،حااسٚزيت ٞاااي لااا٘٘ٛي(ايٗ ٔٛيااٛع تااٛيػ ٜزضٔااٛضز قااطوت ٞاااي تاااتغ لااٛا٘يٗ تٛزجاا ٝاي
نازق اؾت)ٚييط ٜاظحاسٚز زأٙا ٝا٘ترااب ٔتماياي تؿاٟيالت ذااضج قاٛز أاا آ٘تا ٝوا ٝتُٛضضٚقاٗ پايا ٝتهإيٓ ٌياطي
اِٚئ ٝتمايي تؿٟيالت لطاضٔي ٌيطز،ػثاضت اؾت اظ ػٛأُ ظٔاٖٞ،عيٚ ٝٙأىاٖ پصيطي.
ٌاااٞي اٚلات،يااطٚضت زؾااتياتي تااٙٔ ٝاااتغ ٔاااِي اظ٘ظااط ظٔااا٘ي زضاِٛٚياات لطاضٔااي ٌيااطز  ٚچٙا٘تااٙٔ ٝاااتغ ٔاااِي ٔااٛضز ٘ياااظ
زضظااطف ظٔااا٘ي ٔكرهااي تااأيٗ ٍ٘طززٞ،عيٙاا ٝفطناات يااا حتااي ظياااٖ ٞاااي وال٘ااي(ػال ٜٚتطآٖ)تااٚ ٝلااٛع ذٛاٞااس
پيٛؾاات.اظَطف زيٍطٌ،اااٞي ٕٔىااٗ اؾاات واأ ٝيااعاٖ ٞعيٙااٞ ٝاااي ٔرتّااف تااأيٗ ٔاااِي (ػٕٔٛااا تااا تٛجاا ٝتاا٘ ٝااطخ تاااظزٜ
ٔااٛضز ا٘تظاااض َااطح يااا ٞطزِيااُ ٔحتٕااُ زيٍطي)اظإٞياات تيكااتطي ٘ؿااثت تاا ٝػأااُ ظٔاااٖ،تطذٛضزاضٌطزز أااا ٘ىتاأٟ ٝاآ
آٖ اؾاات واا ٝلثااُ اظ تطضؾااي  ٚتؼياايٗ ٚظٖ ٞطيااه اظ ػٛأااُ ظٔاااٖ ٞ ٚعي(ٝٙزضفطايٙسٔمايؿااَ ٝااطق ٔرتّااف تااأيٗ ٔٙاااتغ
ٔاِي)،تااسٚا ٔطحّاا ٝقٙاؾااايي  ٚتؼياايٗ َااطق يااا ضٚـ ٞاااي تااأيٗ ٔاااِي تااا تٛجاا ٝتاا ٝقااطايُٛٔٛلؼيت اػتثاااضي ٔتمايااي
تؿااٟيالت،تُٛض ٚالااغ تيٙا٘اا ٝتاا ٝاجااطا زضآيااس ظيااطا تؿااياضي اظ ضٚـ ٞاااي تااأيٗ ٔٙاااتغ ٔاااِي تٙاتاا ٝزاليااُ ٔتؼااسزي
٘ظيطٔحااسٚزيت ٞاااي لا٘٘ٛيٕٛٙٔ،ػياات ٞاٚاحىاااْ قااطػي،فمساٖ تؿااتطيا ظيطؾاااذت ٞاااي ٔٙاؾااة ،ػااسْ تطذااٛضزاضي اظ
زضجاا ٝاػتثاااضي الظْ ٚييااط ٜتُااٛض ػّٕااي لاتااُ اجطإ٘ااي تاقااٙس.تطاي ٔااااََ،طق ٔرتّااف تااأيٗ ٔاااِي فااطو قااسٜ
زضجاااس َٚتااااال تاااطاي ٞطٔتماياااي ٔحتّٕاااي وااا ٝاظقاااطايٍ الظْ تطذٛضزاض٘ثاقاااس،لاتّيت اجطاياااي ٘ااااساضز.تطاي
ٔااَ،اذصتؿااٟيالت اظؾيؿااتٓ تااا٘ىي ٘ياظٔٙااس تطذااٛضزاضي اظزضجاا ٝاػتثاااضي الظْٔ،ؼطفااي يأٗ/يااأٙيٗ ٔؼتثط،اضائااٝ
ٚثيماا ٝيااا زاضايااي تااضظـ،ضػاياات قطايٍ،يااٛاتٍ  ٚتكااطيفات ٔؼٕاا َٛتااا٘ىي  ٚييااطٔ ٜااي تاقااس.تٙاتطايٗ،احتٕاَ زاضزوااٝ
تؿياضي اظ زضذٛاؾت ٞاي تاأيٗ ٔااِي اظؾاٛي ؾيؿاتٓ تاا٘ىي پصيطفتا٘ ٝكاٛزٚيا زضٔطحّا ٝتطضؾاي  ٚاضظيااتي ٞااي اِٚياٝ
ٔطزٚز اػاالْ ٌطزز.اظَاطف زيٍط،تاا تااالضفتٗ ضلآ ٔاٛضز زضذٛاؾات تاطاي تاأيٗ ٔااِي احتٕااَ اذاص تؿاٟالت ٔاٛضز ٘ظاط
اظؾيؿتٓ ٔصوٛض،واٞف ٔي ياتس.
زضٔٛضزقااطوت ٞاااي زِٚتااي،ػال ٜٚتطٔااٛاضز تاال،تايااسٔالحظات لثّااي ٔطتاا ٌٛتاا ٝاذااص ٔجااٛظ ٞاااي لااا٘٘ٛي الظْ ٘يااع ٔااس٘ظط
لطاضٌيطز.شوط اياٗ ٘ىتا ٝالظْ اؾات وا ٝزض وكاٛض ٞااي زض حااَ تٛؾاؼ( ٝاِثتا ٝتاا زضجا ٝقاست  ٚياؼف ٔتفااٚت )،ػٕٔٛاا
ضٚاتااٍ ازاضي زض زؾااتٍاٟٞاي زِٚتااي ٘،ظاااْ اجطايااي پيتيااس ٜاي ضا پسيااس ٔااي اٚضز تٙحااٛي واا ٝزض ٟ٘اياات وكااٛض ٞاااي
ٔعتااٛض فطناات ٞاااي َااال يااي ؾااطٔايٌ ٝااصاضي ظيااازي ضا تؿااِٟٛت اظ زؾاات ٔيسٙٞااس  ٚايااٗ أااط ض٘ٚااس ضقااس  ٚتٛؾااؼٝ
التهازي اٟ٘اا ضا تؿاياض وٙاس ٔاي ٕ٘اياس.اظ َاطف زيٍط(،تااظ تاا زض جا ٝقاست  ٚياؼف ٔتفاٚت)زؾاتٍاٞ ٜاا  ٚتراف زِٚتاي
زض ايٍ٘ٛٙاا ٝوكااٛض ٞااا تُااٛض ٔحؿٛؾااي تااط ترااف ذهٛنااي  ٚفؼاِياات ٞاااي ٔاثاات اٟ٘ااا زض ظٔيٙاا ٝجااصب ؾااطٔاي ٝتاااثيط

ٔٙفي ٔاي ٌاصاضز .يه ضا ٜحاُ ؾااز ٜأاا تؿاياض ٔٛفميات آٔياع تاطاي اظٔيااٖ تاطزٖ ِرتاي ٘اقاي ايٙطؾاي ٞااي لسضتٕٙاس
ؾاااظٔا٘ي زضقااطوت ٞاااي زِٚتي،ايجاااز قااطوت ٞاااي ترههااي (تطجيحا)ذهٛنااي (أااا ٚاتؿاات )ٝزضظٔيٙاا ٝتااأيٗ ٔاااتغ
ٔاااِي اؾاات.ظيطا تاااايٗ تستيطفطايٙااس ٞاااي ػّٕياااتي ٔطتاا ٌٛتاا ٝتااأيٗ ٔٙاااتغ ٔاااِي  ٚؾااطٔايٌ ٝااصاضي اظحيُاا ٝوٙتطِااي
ٔسيطيت ٞاي ؾاتازي (ايّاة ٘اآقاٙا تاا ٔفااٞيٓ تاأيٗ ٔااِي  ٚؾاطٔايٌ ٝاصاضي)ذاضج ٔاي قاٛز  ٚزض٘تيجا ٝقاطوت ٞااي
زِٚتي تا ٝؾاِٟٛت ٔاي تٛا٘ٙاس تاا ا٘ؼمااز لطاضزازٞااي تؼيايٗ وٙٙاس ٜقاطايٍ ذاٛز تاطاي تاأيٗ ٔاِي،زضٔماتاُ اذصيإا٘ت
٘أاا ٝحؿااٗ ا٘جاااْ واضٙٔ،اااتغ ٔااٛضز ٘ياااظ ذااٛز ضا تُااٛض ييااط ٔؿااتميٓ اظَطيااك قااطوت ٞاااي ترههااي ٔعتٛضتااأيٗ
ٕ٘ايٙااس.اظَطف زيٍط،قااطوت ٞاااي زِٚتااي ٔااي تٛا٘ٙااس تااا ٔؼطفااي ٔٛيااٛػات ؾااطٔايٌ ٝااصاضي ٘ظيطپااطٚغٞ ٜااا َٚااطح ٞاااي
زضزؾت اجاطا اظضٚيااضٚيي ٔؿاتميٓ تاا تثؼاات حماٛلي ٚلاا٘٘ٛي ٔحتٕاُ لطاضزازٞااي تاأيٗ ٔااِي ٚؾاطٔايٌ ٝاصاضي ِٚاعْٚ
پاؾااد ٌااٛيي تاا ٝلهااٛض احتٕاااِي ٔطتاا ٌٛاجتٙاااب ٕ٘ايااس  ٚتااسيٗ تطتية،ياإٗ وٛچااه ؾاااظي ؾاااظٔاٖ ٞاااي ػااطيى ٚ
َٛيااُ ٔٛجٛز،تااا ؾااطػت تااي ؾاااتم ٝاي ٔٙاااتغ ٔاااِي ٔااٛضز ٘ياااظ ذااٛز ضا تااأيٗ ٕ٘ايٙااس.اتراش ايااٗ ضٚياا ٝزضحميماات زأٙااٝ
أىا٘ااات  ٚا٘تراااب ضٚـ ٞاااي ٔرتّااف تااأيٗ ٔاااِي  ٚزض٘تيجاأ ٝااسَ ٞاااي تااأيٗ ٔاااِي تاا ٝنااطف ٝتااط ضا تُااٛض ٔؿااتميٓ
ٌؿااتطـ ٔااي زٞااس ٔ ٚؿااوِٛيت تاظپطزاذاات زياا٘ ٖٛاقااي اظ اؾااتمطاو ٘يااع اظشٔااٙٔ ٝاااتغ زاذّااي قااطوت ٞاااي زِٚتااي
تطزاقتٔ ٝي قٛز ظيطا زضاياٗ حاِات،ايٗ ػٛاياس ٔاٛضز ا٘تظااض اظاجاطاي پاطٚغ ٜاؾات وا ٝػاال ٜٚتاط ٚجا ٝاًِإاٖ لطاضٌاطفتٗ
اظَطياك تٛثيااك لطاضزازٞااي فااطٚـ ٔحهااٛالت آٖٙٔ،ثاغ تاظپطزاذاات زياأ ٖٛعتاٛض ضا تااأيٗ ذٛاٞااس وطز.اِثتا ٝتايااس تٛجااٝ
زاقت ؤ ٝسَ تاؾايؽ قاطوت ٞااي ٔؿاتمُ ٔترهام زضتاأي ٗ ٔااِي  ٚؾاطٔايٌ ٝاصاضي تاا ضٚيا ٝياا ضٚـ تاأيٗ ٔااِي

پطٚغٔ ٜحاٛض ياا ذاٛز ٌاطزاٖ( ) Project financeتفااٚت زاضز ظياطا زضاياٗ حاِت،فؼاِيات تاأيٗ ٔٙااتغ ٔااِي  ٚؾاطٔايٝ
ٌااصاضي  ٚتاا ٝتثااغ آٖ فطايٙااس ٞاااي اجطايااي تاا ٝنااٛضت وااأال ٔؿااتمُ زضذاااضج اظؾاااظٔاٖ قااطوت ٞاااي زِٚتااي  ٚقااطوت
پااطٚغٚ( ٜاتؿاات ٝتااساٖ) اجااطا ٔ ٚااا٘يتٛض ٔااي قااٛز ٞطچٙااس واا ٝقااطايٍ تااأيٗ ٔاااِي  ٚؾااطٔايٌ ٝااصاضي تُااٛض ٔؿااتميٓ تااا
ٔٛافمت قطوت زِٚتي ناحة پطٚغ،ٜتؼييٗ ٔي ٌطزز.
و ٝت ٝلّٓ
زض زؾت تحطيط ٔي تاقس  ٚت ٝظزٚزي ت ٝتاظاض وتة
ترههي  ٚحطف ٝاي ٘فتي ػطي ٝذٛاٞس قس.

 -1فط ًٙٞتكطيحي ِغات ،ػثاضات  ٚانُالحات لطاضزازٞاي ضايج زضنٙؼت ٘فت تيٗ إِّّي ٘-اقطٞعاض ٜؾْٛ
ُٙٔ -2ك َطاحي،تسٚيٗ،ؾاظٔا٘سٞي ٔ ٚسيطيت لطاضزازٞاي ٘فتي  EPCF،F،زضنٙؼت ٘فت ٌ ٚاظ تيٗ إِّّي٘-اقط ٞعاض ٜؾْٛ
 -3زٚض ٜوأُ ؾاذتاض لطاضزازٞاي ؾطٔايٌ ٝصاضي  ٚفايٙاؼ زض نٙؼت ٘فت تيٗ إِّّي ٘-اقطٞعاض ٜؾْٛ
ٔ -4جٕٛػ ٝوأُ انٔ ٚ َٛفاٞيٓ ػّٕي  ٚواضتطزي زض فايٙا٘ؽ پطٚغ ٚ ٜفايٙا٘ؽ ؾاظٔاٖ يافت٘ –ٝاقط ا٘تكاضات ٘مف تياٖ
 -5اٍِٞ ٛاي ضايج ؾطٔايٌ ٝصاضي زض نٙؼت ٘فت  ٚضٚـ ٞاي تأيٗ ٔٙاتغ ٔاِي پطٚغٞ ٜاي نٙؼتئُ-اِؼات تيٗ إِّّي ا٘طغي
 -6ضٚـ ٞاي ٔاِي  ٚحؿاتساضي زض لطاضزازٞاي تيٗ إِّّي نٙؼت ٘فتٌ،اظ  ٚپتطٚقيٕي٘ -اقط ا٘تكاضات تٟجت
 -7ضٚـ ٞاي ٔاِي  ٚحؿاتساضي زض لطاضزازٞاي تيٗ إِّّي  ٚتيغ ٔتماتُ ٘ -اقط ا٘تكاضات تٟجت
 -8ضٚـ ٞاي ٔاِي  ٚحؿاتساضي زض لطاضزازٞاي تيغ ٔتماتُ ٘ -اقط ا٘تكاضات تٟجت

