
هؼبٍى سئیس روَْس ٍ سئیس سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی  9/2/1381 - 18089/105ثخطٌبهِ ضوبسُ 

 کطَس 

 

 تؼبسیف  -1

قبًَى: هٌظَس اص قبًَى ، قبًَى حذاکخش استفبدُ اص تَاى فٌی ٍ هٌْذسی تَلیذی ٍ صٌؼتی ٍ ارشائی کطَس  - 1- 1

هزلس ضَسای اسالهی، هی  12/12/1375خذهبت هصَة دسارشای پشٍطُ ّب ٍ ایزبد تسْیالت ثِ هٌظَس صذٍس 

  .ثبضذ

  .سبصهبى: هٌظَساص سبصهبى، سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کطَس هی ثبضذ - 2- 1

دستگبُ ارشایی: هٌظَس اص دستگبُ ارشایی، کلیِ ٍصاستخبًِ ّب، سبصهبًْب، هَسسبت، ضشکتْبی دٍلتی یب ٍاثستِ  - 3- 1

 5ًَى هحبسجبت ػوَهی (، ثبًکْب، هَسسبت ٍ ًْبدّبی ػوَهی غیشدٍلتی )هَضَع هبدُ قب 4ثِ دٍلت) هَضَع هبدُ 

قبًَى هحبسجبت ػوَهی (، هَسسبت ػوَهی یب ػبم الوٌفؼِ، ثٌیبدّب ٍ ًْبدّبی اًقالة اسالهی ٍ ّوچٌیي توبهی 

است، اص قجیل ضشکت سبصهبًْب، ضشکتْب ٍ هَسسبت دستگبّْب ٍ ٍاحذّبی کِ ضوَل قبًَى ثش آًْب هستلضم رکش ًبم 

هلی ًفت ایشاى، ضشکت هلی گبص، ضشکت پتشٍضیوی، سبصهبى َّاپیوبئی کطَس، سبصهبى صذا ٍ سیوب، ضشکت هلی 

فَالد ٍ ضشکت هلی صٌبیغ هس ایشاى، اػن اص ایٌکِ قبًَى خبظ خَد سا داضتِ ٍ یب اص قَاًیي ٍ هقشسات ػبم تجؼیت 

  .(هی ثبضذ ( هخبطجیي هَضَع هبدُ یک قبًَى ًوبیٌذ ٍ ضشکتْبی تبثؼِ ٍ ٍاثستِ ثِ آًْب،

پشٍطُ: ػجبستست اص هزوَهِ فؼبلیتْبی ّذف داس هٌْذسی، تذاسکبت، ارشا، ساُ اًذاصی کِ هٌزش ثِ احذاث  - 4- 1

  .یک ٍاحذ رذیذ ٍ یب تَسؼِ، ثْجَد، افضایص تَلیذ یب ثْشُ ثشداس دس یک ٍاحذ هَرَد گشدد

  .ٍاگزاسی هسئَلیت اًزبم خذهبت هَسد ًیبص پشٍطُ طی یک قشاسداد اسربع کبس: ػجبست است اص - 5- 1

کبسطشفی ایشاًی: هٌظَس اص کبس طشف ایشاًی، سْن اسصضی قشاسداد است کِ هسئَلی ثِ اًزبم آى ثِ ضشکت یب - 6- 1

  0هَسسِ ایشاًی ٍاگزاس ضذُ است

بلیتْبی هختلف قشاسداد است کِ تَسط کبس دس داخل کطَس: هٌظَس اص کبس دس داخل کطَس، سْن اسصضی فؼ- 7- 1

تَسط خَد یب اص طشیق اضخبظ حبلج)اػن اص ایشاًی یب خبسری( دس داخل کطَس تَلیذ ٍ اسائِ  "طشف قشاسداد هستقیوب

  .هی گشدد

کویتِ کبسضٌبسی ًظبست: کویتِ ای است هشکت اص پٌذ فقشُ، ضبهل ًوبیٌذُ هؼبٍى اهَس تَلیذی سبصهبى، - 8- 1

فتش اهَس ثخطی هشثَطِ ٍ دفتش اهَس هطبٍساى ٍ پیوبًکبساى سبصهبى، دثیشخبًِ ضَسای اقتصبد ٍ یب هذیشاى کل د

  .ًوبیٌذگبى تبم االختیبس ایطبى ٍ ًوبیٌذُ تطکیل صٌفی هشثَط



دثیشخبًِ کویتِ کبسضٌبسی ًظبست: دثیشخبًِ کویتِ کبسضٌبسی ًظبست، دفتش اهَس صٌبیغ ٍهؼبدى حَصُ  - 9- 1

  .تَلیذی سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کطَسهی ثبضذهؼبًٍت اهَس 

 سٍش اسربع کبس  - 2

ثِ ضشکتْب ٍ هَسسبت ایشاًی  "اسربع کبس هخلتف پشٍطُ ّب ثِ صَست هٌفشد یب تَاهبى چٌذ فؼبلیت، صشفب - 1- 2

  .هزبص است

ى)دفتش اهَس ثخطی ریشثط( چٌبًچِ دستگبّْبی ارشایی ثشای اسربع کبس پس اص هطَست یب ّوبٌّگی ثب سبصهب - 2- 2

یب پس اص استؼالم ٍ یب اًزبم هٌبقصِ، ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ اًذ کِ ضشکت یب هَسسِ ایشاًی تَاًوٌذ ٍرَد ًذاضتِ ٍ یب 

ثِ تؼذاد کبفی ٍرَد ًذاسد، ثب اسائِ گضاسش هستذل، پس اص اخز هزَص ضَسای اقتصبد هی تَاًذ، پشٍطُ ّبی خَد سا ثِ 

 -خبسری اسربع ًوبیٌذ، هطشٍط ثش آى کِ سْن ضشکت یب هَسسِ ایشاًی دس هطبسکت ایشاًی  -هطبسکتْبی ایشاًی 

  0ًجبضذ %51خبسری کوتش اص 

ٍ ضفبف خَاستِ ضَد کِ ضشکتْبٍهَسسبت ایشاًی هی تَاًٌذ ثِ  "دس آگْی هٌبقصبت یب استؼالم، صشاحتب - 3- 2

ثشای ضشکت دس هٌبقصِ اػالم آهبدگی ًوبیٌذ،  صَست هٌفشد ٍ یب ثِ صَست هطبسکت هذًی ثب ضشکتْبی خبسری

  .% ًجبضذ51هطشٍط ثش آًکِ سْن ضشکت یب هَسسِ ایشاًی ٍ دس هطبسکت کوتش اص 

خبسری داٍطلت، ثبیذ تفبّن ًبهِ فی هبثیي خَد سا ّوضهبى ثب تسلین پیطٌْبد، ثِ  -هطبسکتْبی هذًی ایشاًی  - 4- 2

  .دستگبُ ارشایی اسائِ ًوبیٌذ

% اسصش کبس سا ثب استفبدُ اص کلیِ 51ربع کبس ثِ پیطٌْبد دٌّذگبًی هزبص است کِ دس پیطٌْبد خَد، اًزبم اس - 5- 2

لَاصم ٍ تزْیضات ٍ خذهبتی کِ دس ایشاى تَلیذ هی ضَد ٍ یب قبثلیت تَلیذ، اسائِ ٍاًزبم داسد، پیطٌْبد ًوَدُ ثبضٌذ. 

اسصش کبس سا دس داخل کطَس پیطٌْبد یب تؼْذ ًوَدُ ثبضٌذ،  %51اسربع کبس ثِ پیطٌْبد دٌّذگبًی کِ اًزبم کوتش اص 

  (قبًَى 3پس اص اخز هصَثِ ضَسای اقتصبدی هزبص هی اثطذ.)هَضَع تجصشُ یک هبدُ 

دستگبُ ارشایی ثشای اطالع اص اسصش قشاسدادی کبس داخل کطَس ثبیستی هَاسد صیش سا ثِ صَست ضفبف دس  - 6- 2

  .ٍ ضفبف آى سا اص پیطٌْبد دٌّذگبى، خَاستبس ضًَذ اسٌبد هٌبقصِ دسد ٍ پبسخ صشیح

یب هٌْذسی،  E.P.C ))یب هٌْذسی، تذاسکبت ٍ ارشا E.P ((دس ا سربع کبسّبی هٌْذسی ٍ تذاسکبت - 1- 6- 2

هیضاى ٍاسصش قشاسدادی کبس هٌْذسی کِ دس ایشاى ٍ تَسط ایشاًی اًزبم هی  E.P.C.M (( تذاسکبت، ارشا، هذیشیت

  .ضَد

 کبال یب هَاد اٍلیِ، هَاد اًجَُ  SUPPLYER) (هیضاى، اسصش ٍهٌجغ تبهیي- 2- 6- 2

(BULK MATERIAL) اقالم استبًذاسد تَلیذ کطَس ایشاى کِ دس ارشای پشٍطُ ثکبس هی ثشًذ ،.  



ِ هیضاى ٍاسصش تزْیضاتی کِ سبخت آًْب سا ثِ سبصًذگبى یب تَلیذ کٌٌذگبى ایشاًی ٍاگزاس هی ًوبیٌذ، ث - 3- 6- 2

  .کِ ثشای اسربع کبس اص ثیي آًْب اًتخبة خَاّذ ضذ (VENDEOR LIST) ّوشاُ فْشست سبصًذگبى ایشاًی

ثِ صَست هٌفشد کیب ثِ صَست  )تَسط ضشکت ایشاًی طشف قشاسداد "هیضاى ٍاسصش کبسّبیی کِ ساسب - 4- 6- 2

  .خبسری( دس ایشاى اًزبم هی ضَد -هطبسکت ایشاًی 

تزْیضات ٍهبضیي آالتی کِ دس ایشاى سبختِ یب تَلیذ ًوی ضَد، لیکي ضشیک خبسری خَد  هیضاى ٍاسصش - 5- 6- 2

سا هتؼْذ ٍهلضم هی ًوبیذ کِ ًسجت ثِ سبهبى دادى تَلیذ آًْب دس ایشاى ثب ّوکبسی سبصًذگبى خبسری ایي هبضیي 

  .ثب سبصًذگبى ایشاًی( اقذام ًوبیذ "ٍ یب هطتشکب "آالت ٍ تزْیضات)هٌفشدا

خبسری تَسط ضشیک خبسری هطبسکت پس اص  -فْشست آًچِ کِ، ثب اسربع کبس ثِ هطبسکت ایشاًی  - 6- 6- 2

ارشای هَضَع قشاسداد ثِ ػٌَاى هٌبفغ کطَس ایشاًی ثِ صَست هبًذگبس دس کطَس ایزبد ضذُ ٍ ثزب هی 

  BENEFIT FOR IRAN).هبًذ

ٌتخت، دس صَستی کِ اص طشیق ضشکتْب خشیذ لیسبًس ٍ ٍاگزاسی هٌْذسی پبیِ ثِ صبحت لیسبًس ه - 7- 2

 27/11/1380قبًَى تٌظین ثخطی اص هقشسات هبلی دٍلت هصَة  107ٍهَسسبت ایشاًی هیسش ًجبضذ، ثب سػبیت هبدُ 

  .هزلس ضَسای اسالهی ٍ ثب تبئیذ ثبالتشیي هقبم ٍصاستخبًِ یب دستگبُ ارشایی، اص ضشکت ّبی خبسری هزبص است

  .اص ضَسای اقتصبد الضاهی است دس هَاسد صیش اخز هزَص - 3

% 51خبسری هطشٍط ثش ایٌکِ حذاقل سْن اسصضی کبس طشف ایشاًی  -ثشای اسربع کبس ثِ هطبسکت ایشاًی  - 1- 3

  .ثبضذ

% اسصش قشاسداد 51خبسری کِ اًزبم کوتش اص  -اسربع کبس ثِ ضشکت یب هَسسِ ایشاًی ٍ یب هطبسکت ایشاًی  - 2- 3

  0ًوَدُ ثبضذ سا دس داخل کطَس تؼْذ

  :سٍش اخز هصَثِ اص ضَسای اقتصبد - 4

دسخَاست ثبالتشیي هقبم دستگبُ ارشایی ثِ ّوشاُ هَاسد صیش ثشای طشح دس ضَسای اقتصبد، ثِ سبصهبى اسائِ  - 1- 4

  :هی گشدد

  . ( ایي دستَسالؼول6- 2(ٍ)3- 2گضاسش کبهل اقذاهبت اًزبم ضذُ هَضَع ثٌذّبی )-

 -یوبثیي ضشکت ایشاًی ٍخبسری هَسد ًظش دستگبُ ارشایی ثشای اسربع کبس ثِ هطبسکت ایشاًی تفبّن ًبم ثیي ف -

  .خبسری

دثیشخبًِ ضَسای اقتصبد گضاسش هزکَس سا ثشای ثشسسی ثِ دثیشخبًِ کویتِ کبسضٌبسی ًظبست اسسبل هی ًوبیذ. - 2- 4

  .شخبًِ ضَسای اقتصبد قشاس هی گیشدًتبیذ ثشسسی کویتِ هزکَس اص طشیق دثیشخبًِ هشثَطِ، دس اختیبس دثی



دثیشخبًِ ضَسای اقتصبد، گضاتشش ًتبیذ ثشسسی کویتِ کبسضٌبسی ًظبست سا ثشای اخز تصوین ًْبیی دس اختیبس ضَسای 

 .اقتصبد قشاس هی دّذ


