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راهبری برگزاری مناقصه و انتخاب
مشاور مدیریت پروژه و پیمانکار و
شررروع لمایررار ایرای ر

ر

د تگاه مجری

انعکاس نظرار بانک مرکزی،
شرررکت نین ررس و ررا ما
رررمایهگررراری در وصر
م اد م افقتنامه امین مال به
بانرررک

هیه گزارشهای دورهای در حین

رررعه ا ررر م و

درو ا ت ار ال نسخ اصل

بانک

خصیص ردیف وام و ریال .
 اور مصر به شر رای اقتصراد
د تگاه مجری ا

ر

ا ما مردیریت و

برنامهریزی کش ر.
ر د ررتگاه

مجری مبن بر پیشبین معادل ریال
امضررای م افقتنامررههای مررال

طریق الزام هیارهرای نظرار

مدیریت و برنامهریزی کش ر مبن برر

برنامررهریزی کش ر ر
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نظررارر بررر ایرررای پروژههررا ا

پنجم بین د تگاه مجرری و را ما

 اوررر اییدیرره ررا ما مرردیریت و

پیشرفت پروژه PIAR

د تگاه مجری و بانک و
ر

صدور نظریره حقر ق
د تگاه مجری

دستگاه مجری

اقساط با پرداوت در ب دیه ن ا .
 امضرراء قررررارداد مرراده  25قررران
محا بار

د رتگاه مجرری برا

بانک مرکرزی در صر ر

ر براال رین مقرام

معرف پرروژه

د رررتگاه مجرررری بررره رررا ما
رمایهگرراری و را ما مردیریت و
برنامهریزی کشر ر بره لنر ا پرروژه
دارای اول یررت برره همررراه گررزارش
امکا

نج

به

ا ما

رمایهگراری

یهت انعکاس به بانک

کره بررای

ایرای پرروژه نیرا بره وریرد کراال و
ودمار ا وارج ا کش ر وی د داشرته
باشد.

کمیل پروژههرا و اراهره گرزارش
کمیل پروژه PCR
Project Completion Report

امضاء ضمانتنامه

و ارر

ام ر اقتصادی و دارای و بانک و
صرردور نظریرره حق ر ق

مرکزی.

رمایهگراری

الزام هیار ار یاب نهای پروژه

ص یب التبار در هیار مدیره بانرک بره
ن س د تگاه مجری و الر م مرا رب بره
ا ما

رمایهگراری

الزام هیارهرای مماده را ی و ار یراب
پروژه

ال م ال ماالیرا شد پروژه
رر بانررک برره ررا ما
رمایهگراری

ر

بانک

و هیه گزارش ار یاب پروژه
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بانک

را ما

ررمایهگرراری و

ر

و ارر ام ر اقتصادی و دارایر
ا ما

 اور گر اه مسردودی ار ی ا بانرک

هیه برنامه همکاری چنرد راله ایررا و

 1ار ال پیشن یس م افقتنامه مرال
بانک به منظ ر برر
ر د تگاه مجری و بانک مرکزی

بانک و برگزاری یاسار برا

د تگاه مجری
ر

ا ما متبر ع

تسهیالت پروژهای بانک توسعه اسالمی به بخش دولتی:

تسهیالت پروژهای عمدتاً به منظور تامین نیازهای ارزی پروژههای تولیدی ،عمرانی و زیربنایی اولویتدار بخش دولتی ،تعییین
شده بر اساس برنامه همکاری سه ساله کشورمان با بانک توسعه اسالمی ،اعطیا مییگیردد .بانیک توسیعه اسیالمی بیا اعیاا
هیأتهایی جهت تعیین پروژههای الویتدار دولتی کشور ،ضمن برگااری جلساتی با وزارتخانههای مختلف و نهادهای دولتی و
سازمان مدیریت و برنامهریای کشور ،سند سه یا چهار ساله همکاری بانک با کشورمان را تنظیم مینماید که این سند به عنوان
مالک عمل جهت تامین مالی پروژههای الویتدار کشور در طی مدت زمان برنامه ،قرار میگیرد.
بر اساس ضوابط و مقررات بانک کلیه مراحل اجرایی پروژه از جمله تهیه اسناد مناقصات جهت انتخاب پیمانکار ،مشاور مدیریت
طرح ) ،(PMCمشاور ناظر ،حسابرس طرح و برگااری مناقصات مربوطه بایستی زیر نظر بانک صورت پذیرد و قبالً پیمانکار و
مشاورین آن انتخاب نشده باشند .روشهای مالی به کار گرفته شده برای تامین مالی پروژهها عمیدتاً شیامل فیروش اقسیاطی،
اجاره به شرط تملیک ،استصناع (تولید کاالی سرمایهای یا ارائه خدمات ،با ویژگیی معیین ،قیمیت مشیخ

در زمیان خیا )

میباشد .پرداخت مستقیم به پیمانکار بر اساس گاارشات پیشرفت پروژه و صورت وضعیتهای ارسالی پیمانکار توسیط مشیاور
مدیریت طرح صورت میپذیرد .مضافاً تامین مالی طرح توسط بانک توسعه اسالمی منوط به تملک اراضیی میورد نییاز قبیل از
شروع فرایند اجرایی پروژه میباشد .ارائه اسناد و مدارک مربوط به تملک اراضی مورد نییاز ،تیدارک بودجیه تکمیلیی داخلیی و
همچنین اخذ و ارائه مجوزهای اجرای طرح از سایر نهادهای ذیربط (مانند شهرداریها ،سازمان محییطزیسیت و  )...ضیروری
میباشد.
بنابر این چنانچه پروژهای اولویتدار توسط باالترین مقا دستگاه یا وزارتخانه مربوطه به سازمان مدیریت و برنامهریای کشور
و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سیازمان سیرمایهگیذاری و کمیکهیای اقتصیادی و فنیی) معرفیی گیردد و سیس

گیاارش

امکانسنجی پروژه مشتمل بر توجیهات فنی اقتصادی و مالی به زبان انگلیسی ارائه گردد ،در صورت پذیرش طیرح و ملحیو
گردیدن در برنامه سه ساله همکاری آینده ،متعاقباً اخذ و ارائه مجوزهای قانونی الز (از جمله اخذ و ارائه مصوبه شورای اقتصاد،
اخذ تائیدیه سازمان مدیریت و برنامهریای کشور مبنی بر پیشبینی بازپرداخت اقساط اعتبار درخواستی در بودجه سنواتی دستگاه
ذیربط ،گواهی مسدودی ارزی ) ضروری و از جمله پیش نیازهای اساسی استفاده از این منابع میباشد.
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