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 مقدمه )1

دستورالعمل حاضر به عنوان مرجع  "اعتباري و سرمايه گذاري بانكي در اجراي مفاد اساسنامه كانون مشاوران 

عالي كانون در تاريخ  يتدوين شده است و با تصويب شوراكانون  تعيين حق الزحمه مشاوران عضو

براي كليه اعضاء كانون از تاريخ ابالغ توسط دبيرخانه الزم االجراء  ،و تائيد هيات عالي نظارت   07/12/1390

 بود.خواهد 

 رعايت مبالغ حداقل جداول الزامي بوده ونرخ هاي خارج ازعرف توسط كانون مورد بررسي قرارخواهدگرفت.

 از جمله موارد زير مورد توجه قرار گرفته اند.متعددي  موضوعاتتدوين دستورالعمل حاضر در 

جهت انجام خدمات  دستورالعمل تعيين حق الزحمه مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي(ويرايش يك  -

نظارت بر مصرف منابع مالي براي طرح هاي  "و   "مشاوره و تهيه گزارش امكانسنجي اقتصادي ،فني و مالي"

 1390در طول سال  كه هيات عالي نظارتشورايعالي كانون و تاييد  1389)  مصوب اسفند ماه "مصوب بانكي

 مورد بهره برداري مشاوران قرار گرفت.وتاكنون 

متقاضيان و استفاده  ،خورد كليه نظرات و پيشنهادات بانك ها و موسسات مالي محترم كشور، اعضاء كانونباز  -

 كانون اعالم شده است.به ستورالعمل، كه كنندگان از خدمات مشاوران عضو كانون در ارتباط با ويرايش يك د

 حق الزحمه ها. از مشاوران و سطوح و تعهدات مورد انتظار كانون و نظام بانكي شرح خدمات تناسب بين ايجاد -

به حق الزحمه ها نرخ پايه ( به سرمايه گذاران و متقاضيان استفاده از خدمات مشاوران جلو گيري از اجحاف -

پايين حداكثر در هزار سرمايه گذاري ثابت و در سطوح سرمايه گذاري  0.5باال سطوح سرمايه گذاري  نسبت 

 در هزار تعيين شده اند) . 7.5

 منظور بهره برداري و اخذ نتايج مطلوب از اين دستورالعمل توجه به نكات زير ضروري است.به 

حدود تعريف شده در اين دستورالعمل به عنوان حق الزحمه در قراردادهاي كليه اعضاء كانون موظف به رعايت  -

 كانون خواهد بود.مراتب مشمول رسيدگي در اركانون و  ميشودو تخطي از آن تخلف محسوب بوده خود 

مشاوران عضو كانون موظفند با رعايت كليه مقررات و ضوابط كانون و توجه به فرمت كلي قراردادهاي اعالم شده  -

به كانون اعالم  مراتب را توسط كانون، قرارداد مناسب حقوقي با متقاضي استفاده از خدماتشان منعقد نموده و

به با خود مشاور بوده و الزم است مشاور تعامالت الزم را با كانون در نمايند. مسئوليت رعايت انطباق سهميه و رت

 اين رابطه و بر اساس فرآيند پيش بيني شده داشته باشد.

و   "فني و مالي مشاوره و تهيه گزارش امكانسنجي اقتصادي،"در كليه قرارداد هايي كه به منظور ارائه خدمات  -

عضوكانون به هيچ عنوان منعقد ميشود. مشاوران  "مصوب بانكي نظارت بر مصرف منابع مالي براي طرح هاي"

به دريافت كنندگان نيستند و فقط مجاز به ارائه گزارش هاي مجاز به تعهد تصويب يا پرداخت تسهيالت و منابع 

 مورد نظر نظام بانكي ميباشند.
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تسهيالت و منابع مالي  مشروط نمودن پرداخت تمام يا بخشي از حق الزحمه مشاوران به تصويب يا پرداخت -

 بانك ها تخلف محسوب شده و حسب مورد در اركان كانون بررسي و رسيدگي خواهد شد.

بانك ها و موسسات مالي در چارچوب فرمت  نيازحق الزحمه هاي اين دستورالعمل متناظر با  خدمات مورد  -

هر گونه خدمات جديد و يا در فرمت  هاي توافق شده با كانون تدوين شده اند. بديهي است در صورتيكه به ارائه

حق الزحمه از موضوعات مربوط به هايي كه تفاوت كلي با فرمت هاي مورد نظر كانون دارند نياز باشد. الزم است 

 شوراي عالي كانون استعالم شود.

به عضويت  مشاوران كانون مادام كه به عنوان مشاور عضو كانون ارائه خدمات مينمايند و عقد قرارداد آنها متكي -

  موظف به رعايت حق الزحمه هاي مورد تائيد شوراي عالي كانون هستند. استشان در كانون 

بانك ها و موسسات مالي ميتوانند براي استفاده از خدمات مشاوران در چارچوب نظارت كانون و در خصوص  -

 براي تعيين) توافق نامه ها طرح  موضوعاتي خاص  و يا شكل  خاصي از خدمات ( من جمله ارائه خدمات ارزيابي

 تنظيم نمايند. از دستورالعمل حاضر حق الزحمه هايي متفاوت

 يا ساير آئين نامه هاي كانون تورالعمل حاضرنها در دسآچنانچه سطوحي از خدمات و حق الزحمه متناظر با  -

موظفند قبل از نمايند،مشاوران با اتكاء به عضويت خود دركانون به ارائه آن خدمات اقدام پيش بيني نشده و 

 مجوز الزم را از كانون اخذ نمايند. انعقاد قرارداد

خدمات مشاوران عضو كانون و حق الزحمه متناظر با آن در اين دستورالعمل در محدوده ارائه گزارش هاي مورد  -

ات و . چنانچه در تدوين گزارش ها به وجود اطالعاستنظر نظام بانكي و طبق فرمت هاي مورد نظر كانون 

محاسبات ورودي از جمله گزارش حسابرسي و يا مطالعات و محاسبات فني و مواردي از اين دست نياز باشد، 

 .بوده و بر اساس توافق طرفين قابل اعمال خواهد بودخارج از حق الزحمه مورد نظر اين دستور العمل 

يط مساوي و براي يك طرح خاص فرمول و جداول تعيين حق الزحمه به گونه ايي تدوين شده است كه در شرا -

 درجه و مشاور ييتوانا ، سابقه"آنهم ناشي از ضريب % و 10محاسبه حق الزحمه مشاوران مختلف تنها حداكثر 

تفاوت داشته باشد. به منظور پرهيز از اشتباه در محاسبات مشاوران و متقاضيان ميتوانند از  "خدمات ارائه يفيك

 قابل دانلود است استفاده نمايند.  (bcicc.ir)نرم افزار مربوطه كه از سايت كانون 
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             حق الزحمه مشاوران عضو كانون جهت انجام  ندستورالعمل اختصاصي تعيي)2

 "تهيه گزارش امكانسنجي اقتصادي، فني و ماليمشاوره و "

  : "مشاوره و تهيه گزارش امكانسنجي اقتصادي، فني و مالي") شرح خدمات2-1

متناظر با حق  ،  "مشاوره و تهيه گزارش امكانسنجي اقتصادي، فني و مالي"تعريف شده براي شرح خدمات  

بديهي است مشاور ملزم به ارائه كليه  الزحمه تعيين شده بر اساس فرمت هاي كانون و به شرح زير ميباشد.

 در سرفصل هاي پيش بيني شده است.خدمات 

و نظارت كانون قرار حوزه مورد توجه اين خدمات مورد نظر در ارتباط با اين بخش از تعهدات مشاور كه در 

 از: عبارتندميگيرند 

 بررسي اطالعات و طرح كارفرما (متقاضي تسهيالت) و تطبيق آن با مقررات و قوانين جاري جهت اجراي طرح. -

ارائه اطالعات و مشاوره به كارفرما به منظور تكميل اطالعات و مستندات مورد نياز طرح  از جمله اطالعات فني   -

 و مستندات حقوقي و قانوني.

(براساس محاسبات و مطالعات فني ارائه شده توسط كارفرما يا ساير  بررسي فني طرح انجام مطالعات بازار، -

مالي و شاخص هاي اقتصادي و اظهار نظر كارشناسي در مورد  طرح مطالعه شده و  ، محاسباتمراجع ذيصالح)

و مسائل  ره ايي  به كارفرما در مورد تحليل شاخص هاي اقتصادي و مالي طرحارائه توضيحات و خدمات مشاو

 براي بهبود طرح. مجازفني آن و امكان اعمال تغييرات 

طراحي ساختار مالي و پيشنهاد نحوه تامين منابع مالي بر اساس قوانين و ضوابط جاري نظام بانكي و موسسات  -

 مالي طرف رابطه.

بر اساس مطالعات انجام شده و  فرمت هاي مورد  (مهمور به مهر و امضاء مشاور) گزارش امكان سنجي تدوين -

 و ارائه آن به بانك يا موسسه مالي و كارفرماي مربوطه.  تائيد كانون 

حضور در جلسات با بانك عامل يا موسسه مالي بررسي كننده و اعالم توضيحات و تشريح طرح و در صورت لزوم  -

 اعمال تغييرات مورد توافق و يا ابالغ شده در طرح.

 تفاده از نرم افزار كامفار يا هر نسخه نرم افزاري تعيين و تائيد شده توسط كانون .اس -

سال پس از ارائه آن و ارائه توضيحات ضروري به مراجع ذيربط و  پنج تا حداقل نگهداري نسخه نهايي طرح  -

 آنها. قانوني در صورت در خواست كتبي

ارائه مينمايد مسئول بوده و طي پنج سال از زمان  مشاور درقبال اطالعات و محاسباتي كه در گزارش خود -

تدوين گزارش ملزم به ارائه توضيحات در قبال مسئوليت خود به بانك دريافت كننده گزارش يا مراجع قانوني 

 است.
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2-2) روش محاسبه حق الزحمه  قرارداد هاي "مشاوره و تهيه گزارش امكانسنجي 

 اقتصادي، فني و مالي"

با در  "مشاوره و تهيه گزارش امكانسنجي اقتصادي، فني و مالي"محاسبه حق الزحمه  براي انعقاد قرارداد هاي 

 صورت ميپذيرد. تعريف شده و به شرح زير نظر گرفتن  عوامل 

 استخراج ميگردد.  )4-2(با توجه به  محدوده ميزان سرمايه گذاري ثابت طرح نرخ پايه حق الزحمه از جدول  )1

به شرح مندرج در  ( Ai ) منظور محاسبه ضريب موثر بر حق الزحمه هر يك از عوامل موثر بر حق الزحمهبه  )2

 تعيين و عدد  حسابي آن از روي جدول استخراج ميگردد.  )5-2(جدول 

خواهد شد به عنوان ضريب موثر بر  1.4و  0.35يك كه در نهايت عددي بين عدد جمع جبري عوامل به اضافه  )3

مبناي محاسبه حق  "نرخ پايه حق الزحمه"محاسبه و پس از ضرب مستقيم در  (f)امكانسنجي حق الزحمه 

 الزحمه متناظر با قرارداد خواهد بود.

 ند.مفاد زير مورد توجه قرار گير )5-2(از روي جدول (Ai) به منظور تعيين عوامل موثر بر حق الزحمه   

  :   )1A( ضريب تخفيف يا افزايش حق الزحمه  -

امكان انتظار داشته باشند طبيعي است مشاوران با توجه به سوابق، رتبه و سطح كيفي خدماتي كه ارائه ميدهند 

) را داشته باشند. اين -%5%) و يا ارائه تخفيف (حداكثر تا  5دريافت سطح باالتري از حق الزحمه (حداكثر تا 

ميدهد و در ساير فاكتور ها بايد شرايط مشابه  دايره رقابتي مشاوران را در تعيين حق الزحمه تشكيلمحدوده 

 وجود داشته باشد.

 :  )2A( گزارش )بازار(عدم نياز به  مطالعات و تدوين بخش اقتصادي -

بخش درگزارش اين به طور معمول گزارش هاي امكان سنجي شامل مطالعات بازار ميباشد چنانچه بنا به داليلي 

% كاهش در نرخ پايه حق الزحمه خواهد داشت.  به عنوان 20معادل  . تاثيرينهايي  مورد درخواست بانك نباشد

بر اساس معرفي سازمان ذيربط در خصوص مثال چنانچه بانك ها در قرارداد هاي مربوط به وجوه اداره شده 

مطالعات و بررسي بازار و اقتصادي انجام  ا) نيازي به خريد تضميني برق از نيروگاه ه "تعهد تامين بازار (مثال

 اعمال ميشود. كاهنده  نداشته باشند اين ضريبطرح 

 :  )3A(   عدم نياز به  مطالعات و تدوين بخش فني گزارش  -

اين بخش فني نيز به طور معمول يك بخش ثابت از گزارش هاي امكان سنجي است. چنانچه بنا به داليلي 

عدم نياز به مطالعات بازار  تاثيري  معادل   وضعيت مشابه نهايي  مورد درخواست بانك نباشدبخش در گزارش 

% كاهش  در نرخ پايه حق الزحمه خواهد داشت.  به عنوان مثال در طرح هايي خاص كه شرايط فني آنها به 20

ساحت تصميم صورت تيپ مورد قبول بانك واقع شده است (مثل برخي طرح هاي كشاورزي كه بر اساس م

 )  نيازي به مطالعات و بررسي فني وجود نداشته باشد اين ضريب اعمال ميشود..گيري ميشود
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 : )4A(    وجود گزارش مدون مطالعات فني و مهندسي توسط يك مجموعه ذيصالح مستقل -

معاونت برنامه يكي از شركت هاي مهندسي مشاور مورد تائيد  "مثالچنانچه يك مجموعه ذيصالح مستقل (

يا شركت هاي خدمات مهندسي مورد تائيد وزارت صنايع و معادن ) مطالعات فني و ريزي رياست جمهموري 

مهندسي يك طرح را انجام داده و گزارش مدوني ارائه كرده باشد. با توجه به آنكه وجود اين گزارش يك نقطه 

 الزحمه خواهد داشت. % در حق10مثبت در بررسي فني طرح محسوب ميشود، كاهشي به اندازه 

نمي توانند همزمان اعمال شوند. و همچنين با توجه به اينكه ارائه    A4و     A3توضيح ضروري آنكه ضرايب 

 عدداطالعات فني جزء تعهدات عادي كارفرما است در صورتيكه اطالعات فني توسط كارفرما ارائه ميشود اين 

 كاهنده منظور نخواهد شد.

 : )5A( گزارش هاي توسعه ، نوسازي و بازسازي  -

در طرح هاي توسعه، نوسازي و بازسازي كه سرمايه گذاري طرح شامل دو بخش سرمايه موجود و مورد نياز 

 قرارميگيردطرح توسعه مد نظر ميزان سرمايه گذاري  ، )4-2(نرخ پايه حق الزحمه از جدول ميباشد،در تعيين 

(مجموع انجام شده و باقي مانده). با توجه به آنكه در چنين طرح هايي حجم مطالعات و كار كارشناسي با توجه 

حق الزحمه بخش  تعيين نرخ پايهبه نياز به بررسي وضع موجود بيشتر از طرح هاي عادي و ايجادي است و در 

به ضريب موثر بر حق الزحمه افزوده   0.1ادل سرمايه گذاري موجود تاثير داده نشده است. عدد افزاينده ايي مع

 ميشود. 

 :)6A( حساسيت سرمايه گذاري نسبت به سرمايه در گردش  -

مطالعات امكان سنجي براي تامين مالي سرمايه ثابت انجام ميشوند، در دستورالعمل  "با توجه به آنكه عموما

قرار گرفته است. با درنظر داشتن آنكه  ن سرمايه گذاري ثابت مالك تعيين نرخ پايه حق الزحمهحاضر ميزا

محاسبه سرمايه درگردش نيز در طرح ها از اهميت ويژه ايي برخوردار است و بايد به دقت انجام پذيرد تا سود 

معادل   نسبت به سرمايه ثابت آوري طرح بر اساس آن مشخص شود در طرح هايي كه ميزان سرمايه در گردش

ه حساسيت سود آوري  طرح نسبت به سرمايه در گردش افزايش ميابد. الزم است و در نتيج بوده% يا باالتر 30

به ضريب موثر برحق الزحمه افزوده  0.1لذا به اندازه ، دقت و توجه بيشتري در محاسبه سرمايه ثابت انجام شود

 ميشود.

تنظيم شود و  توضيح ضروري آنكه چنانچه گزارش امكان سنجي فقط براي دريافت تسهيالت سرمايه در گردش

 "عيناپايه شرح خدمات و فرمت مطالعات امكان سنجي فني،اقتصادي و مالي داشته باشد. مبلغ حق الزحمه 

 متناظر با مبلغ سرمايه در گردش كل تعيين ميگردد.

 :)7A-1(  پيچيدهتكنولوژي  -

طرح هايي را شامل  ومحاسبه شده اند. نرخ هاي پايه حق الزحمه براي طرح هايي با تكنولوژي و فرآيند متعارف 
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 چنانچه طرحي داراي تكنولوژي .طرح مشابه) را در كشور داشته باشند 5ميشوند كه سابقه قبلي اجرا (درحد 

د يعني مطالعات و خدمات مهندسي، دانش فني و ليسانس در ميزان سرمايه گذاري و پيچيده باش غير متعارف

 محسوب شده و  تكنولوژي پيچيدهداشته باشد % سرمايه ثابت را 10حداقل ارزشي در حد آن موثر بوده و 

 به ضريب موثر بر نرخ پايه حق الزحمه اضافه ميشود. 0.1معادل 

 :A)7-2  (نوورود تكنولوژي  -

مورد) از  5نمونه هاي مشابهي (حداقل  "چنانچه طرح از لحاظ محصول و تكنولوژي در كشور جديد باشد و قبال 

به ضريب موثر بر نرخ پايه  0.2با تكنولوژي و محصول نوورود تلقي شده و معادل  يآن اجرا نشده باشد ، طرح

 حق الزحمه اضافه ميشود.

اعمال شده و امكان اعمال توام آنها وجود و يا هيچكدام   فقط يكي 7A-2 و 7A-1توضيح ضروري آنكه  از ضرايب 

  . (براي تكنولوژي متعارف عدد صفر منظور ميشود) ندارد

 : )8A-1(  توسط يك مرجع ذيصالح PFSوجود طرح تدوين شده و مطالعات  -

چون در فرآيند هاي پيش بيني شده در كانون، مشاوران مسئول مستقيم گزارش هايي هستند كه تهيه و با مهر 

و امضاء شركت خود براي تصميم سازي به سيستم بانكي ارسال ميكنند حتي در صورت وجود گزارش ها و 

ا كه وجود يك گزارش مطالعات قبلي الزم است كه بررسي ها و محاسبات دقيقي انجام شود. اما از آنج

 رسمي داراي صالحيت كارشناسي از مراجع امكانسنجي كه از طريق مرجع ذيصالح ( يك مجموعه يا شركت 

 ز حجم فعاليت هاي مشاور بكاهدودي ا) ميتواند تا حدجمهوري مثل كانون يا معاونت برنامه ريزي رياست ذيربط

در هنگام بوده و بيش از دو سال از تدوين آن نگذشته باشد و همچنين در صورتيكه چنين گزارشي موجود و 

از ضريب  0.2معادل  قرارداد به مشاور ارائه شده و هويت تهيه كنندگان آن مورد قبول مشاور واقع شود. عقد

 .نرخ پايه حق الزحمه كسر ميشود ازموثر 

 : A)8-2  (داراي صالحيت عموميمجموعه كارشناسي توسط يك  PFSوجود طرح تدوين شده و مطالعات  -

ممكن است گزارش امكان سنجي موجود كارفرما  توسط مجموعه هاي كارشناسي توانمندي كه داراي مجوز 

هاي تائيد صالحيت نيستند تهيه شده باشد (مثل كارشناسان مستقل خود كارفرما و يا گروه هاي كارشناسي 

ولي كنترل اطالعات و  حدي از حجم فعاليت هاي مشاور بكاهدميتواند تا اگرچه اين گزارش ) شناخته شده ديگر

و گزارشي صورت وجود چنين  هر حال در. درخواهد افزودروش هاي بكار رفته نيز برحجم فعاليت هاي مشاور 

 .از ضريب موثر بر نرخ پايه حق الزحمه كسر ميشود 0.1معادل قرارداد  عقددر هنگام  ارائه به مشاور  به شرط 

اعمال شده و  و يا هيچكدام (براي نبود گزارش مدون)  فقط يكي 8A-2 و 8A-1توضيح ضروري آنكه  از ضرايب 

 امكان اعمال توام آنها وجود ندارد 
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  توضيحات تكميلي در مورد محاسبه حق الزحمه براي طرح هاي امكان سنجي) 2-3

حق الزحمه و عقد قرارداد مورد توجه مشاوران عالوه بر مطالب فوق الذكر الزم است نكات زير در تعيين 

 عضوكانون قرارگيرد.

به منظور حذف انحرافات و همچنين جلوگيري از پيچيدگي در محاسبة حق الزحمه، در صورتيكه  ميزان سرمايه  -

گذاري از پيش تعيين شده (ميزان مورد نظر در زمان تنظيم قرارداد)  در حد معقولي پس از انجام مطالعات 

% 20امكان سنجي بانكي تغيير نمايد و در حدي كه  نتايج محاسبات نهايي سرمايه گذاري با برآورد هاي اوليه تا 

% اين 20ولي به ازاي تغييرات بيشتر از  ،تفاوت داشت (افزايش يا كاهش)  مبلغ حق الزحمه تغييري نمي كند

 رج اين نكته در قرارداد مربوطه الزم است. خواهد بود كه د تعديل در مبلغ قراردادمبلغ قابل بازنگري  و 

از آنجا كه مشاوران ملزم به رعايت حدود مجاز كاري بر اساس رتبه اخذ شده خود ميباشند. چنانچه در طول  -

انجام مطالعات و به هنگام تهيه گزارش نتيجه بررسي هاي مشاور نشان دهد كه موضوع قرارداد امكان سنجي 

گرايش هاي وي بوده است. الزم است ضمن اعالم به كانون هماهنگي هاي الزم را  خارج از حدود مجاز رتبه و

 جهت انتقال موضوع به مشاور داراي محدوده مجاز براي طرح مورد نظر و مورد قبول كارفرما انجام دهد. 

ن چنانچه مطالعات مشاورنشان دهد كه طرح از هر يك از جنبه هاي بررسي شده توجيه پذير نبوده و امكا -

دريافت تسهيالت از سيستم بانكي را به اين دليل نداشته باشد، مشاور ملزم به ارائه گزارش دال بر عدم توجيه 

پذيري به كارفرما و بانك عامل ميباشد و حق مخي نمودن يا تغيير كاذب نتايج را ندارد و چون در هر حال 

 محق به دريافت كامل حق الزحمه خواهد بود.موظف به پاسخگويي در قبال اين عدم توجيه پذيري نيز ميباشد. 
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) :  نرخ پايه حق الزحمه مشاوره مطالعات و تهيه گزارش امكان سنجي بر اساس ميزان 4-2 (جدول

 سرمايه گذاري ثابت طرح 

 رديف  محدوده سرمايه گذاري ثابت (ميليارد ريال)  )ميليون ريال(نرخ پايه حق الزحمه 

 1 تا ده ميليارد ريال  بر اساس توافق  

 2 بيش از  10 تا 12 63

 3 بيش از  12 تا 14 72

 4 بيش از  14 تا 16 82

 5 بيش از  16 تا 18 93

 6 بيش از  18 تا 20 102

 7 بيش از  20 تا 25 120

 8 بيش از  25 تا 30 132

 9 بيش از  30 تا 35 145

 10 بيش از  35 تا 40 158

 11 بيش از  40 تا 45 170

 12 بيش از  45 تا 50 182

 13 بيش از  50 تا 60 199

 14 بيش از  60 تا 70 211

 15 بيش از  70 تا 80 224

 16 بيش از  80 تا 90 237

 17 بيش از  90 تا 100 249

 18 بيش از  100 تا 120 274

 19 بيش از  120 تا 140 299

 20 بيش از  140 تا 160 324

 21 بيش از  160 تا 180 349

 22 بيش از  180 تا 200 374

 23 بيش از  200 تا 250 423

 24 بيش از  250 تا 300 454

 25 بيش از  300 تا 350 486

 26 بيش از  350 تا 400 517

 27 بيش از  400 تا 450 548

 28 بيش از  450 تا 500 579

 29 بيش از  500 تا 600 621

 30 بيش از  600 تا 700 652

 31 بيش از  700 تا 800 683

 32 بيش از  800 تا 900 715
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 33 بيش از  900 تا 1000 745

 34 بيش از  1000 تا 1100 777

 35 بيش از  1100 تا 1200 808

 36 بيش از  1200 تا 1300 838

 37 بيش از  1300 تا 1400 871

 38 بيش از  1400 تا 1500 902

 39 بيش از  1500 تا 1600 933

 40 بيش از  1600 تا 1700 964

 41 بيش از  1700 تا 1800 996

 42 بيش از  1800 تا 1900 1027

 43 بيش از  1900 تا 2000 1058

 44  ميليارد ريال  2000بيشتر از  بر اساس توافق 
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 )  عوامل موثر بر تعيين حق الزحمه امكانسنجي   5-2(جدول 

سقف ميزان 

 افزايش 

سقف ميزان 

 كاهش 

عالمت  الزحمه  عملكرد ضريب بر حق

 اختصاري 
 رديف  شرح عامل ( ضريب) 

 كاهنده   افزاينده 

0.05 -0.05 * * A1 1   ضريب تخفيف يا افزايش حق الزحمه 

0.00 -0.20   * A2 
عدم نياز به  مطالعات و تدوين بخش اقتصادي / بازار گزارش (اين 

 نهايي  مورد درخواست بانك نباشد)بخش در گزارش 
2 

0.00 -0.20   * A3 
عدم نياز به  مطالعات و تدوين بخش فني گزارش (اين بخش در 

 گزارش نهايي  مورد درخواست بانك نباشد)
3 

0.00 -0.10   * A4 
وجود گزارش مدون مطالعات فني و مهندسي توسط يك مجموعه 

 ذيصالح مستقل
4 

0.10 0.00 *   A5 
گزارش هاي توسعه ، نوسازي و بازسازي (ميزان سرمايه گذاري فقط 

 مربوط به بخش توسعه و باز سازي)
5 

0.05 0.00 *   A6 
حساسيت سرمايه گذاري نسبت به سرمايه در گردش ( سرمايه در 

 % سرمايه ثابت)30گردش بيشتر يا مساوي 
6 

0.10 0.00 *   A7-1  7 تكنولوژي پيچيده طرح با 

0.20 0.00 *   A7-2  8  نوورود تكنولوژي طرح با 

0.00 -0.20   * A8-1  وجود طرح تدوين شده و مطالعاتPFS 9 توسط يك مرجع ذيصالح 

0.00 -0.10   * A8-2 
مجموعه توسط يك  PFSجود طرح تدوين شده و مطالعات و

   (A8-2) كارشناسي داراي صالحيت عمومي
10 

       
 f  = Ai +1 =ضريب موثر بر حق الزحمه امكان سنجي 

 

 
  نرخ پايه حق الزحمه از جدول   f = حق الزحمه متناظر با قرارداد 
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دستورالعمل اختصاصي تعيين حق الزحمه مشاوران عضو كانون جهت انجام )3

 "مشاوره نظارت بر طرح هاي مصوب بانكي"

   "ونظارت بر مصرف منابع مالي براي طرح هاي مصوب بانكي مشاوره") شرح خدمات3-1

، متناظر "مشاوره و نظارت بر مصرف منابع مالي براي طرح هاي مصوب بانكي"شرح خدمات تعريف شده براي  

ملزم به ارائه  انبديهي است مشاور با حق الزحمه تعيين شده بر اساس فرمت هاي كانون و به شرح زير ميباشد.

 هستند.در سرفصل هاي پيش بيني شده  كليه خدمات

خدمات مورد نظر براي اين رسته از خدمات با وجود طرح مصوب بانكي تعريف ميشود. در واقع مشاور بر اساس 

طرح مصوب بانكي برنامه اوليه ايي را براي زمانبندي فعاليت ها و مصرف منابع مالي تعريف مينمايد و در دوره 

نحوه پيشرفت طرح و  ،بازديد از محل اجراي طرح و بررسي اسناد مالي و فنيهاي از پيش تعيين شده ضمن 

با طرح مصوب را گزارش مينمايد. همچنين پيشنهادات اصالحي و تكميلي خود را جهت بهبود روند  آن انطباق

 اجراي طرح پيشنهاد مينمايد.

 .استجزئيات شرح خدمات نظارت بر مصرف منابع به شرح زير 

 در اختيار گرفتن گزارش توجيهي طرح به شرح ذيل: ريزي اوليه پروژه پس از عقد قرارداد با) برنامه الف

o  رسمWBS   پروژه به نحوي كه سطح اول آن باطرح مصوب بانك مطابقت داشته باشد و تعداد فعاليتهـا درسـطح

ع مصـرفي هـر   منابدرصد باشد 10رفت فيزيكي كمتر از آخر بين يكصد تا دويست فعاليت جهت طرحهاي با پيش

كدام از فعاليتها فقط هزينه هاي سرمايه گذاري مندرج در طرح تـوجيهي در نظرگرفتـه شـده و از ذكـر منـابع      

 خودداري ميگردد . مصرفي ديگر مثل (نيروي انساني،مواد اوليه، تجهيزات و...)

o ز، درصد پيشرفت زماني و گزارش اوليه پروژه با نشان دادن جزئيات هزينه هاي انجام شده ، هزينه هاي مورد نيا

هزينه اي ،زمانهاي كل و باقيمانده و غيره به انضمام تراز آزمايشي  شركت و قراردادها و مدارك مورد نياز بانـك  

مربوطه ارائه ميگردد .  با توجه به ميزان پيشرفت فيزيكي مورد انتظار نيازهاي طرح براي يك تـا دو مـاه آتـي (    

 پيش بيني ميشود .بسته به درخواست بانك عامل) 

 گزارشات كنترلي دوره ايي ( يك تا دو ماهه بر اساس درخواست بانك عامل) توسط مشاور :ب) 

o   پس از ارائه گزارش اوليه و گزارش پيش بيني دو ماهه آتي ،هريك ماه يكبار از محل طرح بازديد به عمل آمـده

 .دت فيزيكي فعاليتها كنترل ميگردوبا اعمال زمانهاي واقعي و برآورد زمانهاي باقيمانده ،پيشرف

o .پيشرفت واقعي فعاليتها با پيشرفت برنامه ريزي شده آنها مورد مقايسه قرارگرفته و گزارش ميگردد 

o  يكبار ( بر اساس درخواست بانك عامل يا متقاضي) با اخذ مدارك مورد نيـاز از    هما دوهر هر يك ماه و حداكثر
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قعي نمودن زمان هزينه فعاليتها اقـدام نمـوده و برنامـه زمانبنـدي را بـروز      دريافت كننده تسهيالت، نسبت به وا

 مينمايد.

*در كليه گزارشات ناظر موظف است توضيحات مورد نياز در خصوص عدم پيشرفت فعاليتهـاي پـروژه، افـزايش    

 آمده در سر فصلهاي طرح را ضميمه نمايد . دهزينه ها و يا تغييرات احتمالي بو جو

*در صورتيكه بانك عامل پيش بيني ديگري نكرده باشد ،كليه گزارش ها  با استفاده از نرم افزار كنتـرل پـروژه    

 پريماورا تهيه و رائه ميگردد.
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 "مشاوره نظارت بر طرح هاي مصوب بانكي ") روش محاسبه حق الزحمه 3-2

 به شرح زير عمل ميشود.  جهت تعيين ميزان حق الزحمه براي انجام خدمات نظارت بر طرح ها 

پايه  با توجه به ميزان كل سرمايه ثابت طرح مصوب ، رديف مربوطه از جدول تعيين ميزان حق الزحمه)1

 تعيين ميشود.) 4-3خدمات مشاوره نظارت (جدول 

. شده استو هر گزارش دوره ايي تعيين  حق الزحمه به صورت ثابت به ازاي گزارش اوليه نرخ پايه در هر رديف 

در نياز به گزارش هاي دوره ايي بيشتري خواهند داشت و  ي دارند،فعاليت بيشتر كهبديهي است طرح هاي 

باالتر خواهد بود.  ايي كه مشاور در پايان پروژه در يافت مينمايد به لحاظ تعداد گزارش بيشترحق الزحمه نهايت 

و از انتخاب مبالغ كمتر يا  استخراج شده ه د درج شداعدمطابق ا "در هر رديف ميزان حق الزحمه پايه دقيقا

 شود . خود داريبيشتر 

به شرح مندرج در  ( Bi ) به منظور محاسبه ضريب موثر بر حق الزحمه هر يك از عوامل موثر بر حق الزحمه) 2

 حسابي آن از روي جدول استخراج ميگردد.  اعدادتعيين و   )5-3(جدول

محاسبه و پس از ضرب  (g)يك به عنوان ضريب موثر بر حق الزحمه نظارت عدد جمع جبري عوامل به اضافه )3

نهايت عددي در  g( مبناي محاسبه حق الزحمه متناظر با قرارداد خواهد بود. "نرخ پايه حق الزحمه"مستقيم در 

 )خواهد شد 1.15و  0.85بين 

 فاد زير مورد توجه قرار گيرند.م)5-3(از روي جدول (Bi) به منظور تعيين عوامل موثر بر حق الزحمه   )4

  :   )1B( ضريب تخفيف يا افزايش حق الزحمه  -

طبيعي است مشاوران با توجه به سوابق، رتبه و سطح كيفي خدماتي كه ارائه ميدهند بتوانند امكان دريافت 

باشند. اين محدوده ) را داشته -%5%) و يا ارائه تخفيف (حداكثر تا  5سطح باالتري از حق الزحمه (حداكثر تا 

 دايره رقابتي مشاوران را در تعيين حق الزحمه تشكيل ميدهد.

 :)2B-1 (پيچيده  تكنولوژي -

نرخ هاي پايه حق الزحمه براي طرح هايي با تكنولوژي و فرآيند متعارف محاسبه شده اند. كه طرح هايي را 

داشته باشند چنانچه طرحي داراي طرح مشابه) را در كشور  5شامل ميشوند كه سابقه قبلي اجرا (درحد 

تكنولوژي توليد غير متعارف باشند يعني مطالعات و خدمات مهندسي، دانش فني و ليسانس در ميزان سرمايه 

 0.05معادل محسوب شده و  % سرمايه ثابت را تشكيل دهند تكنولوژي پيچيده10گذاري آن موثر بوده و حداقل 

 اضافه ميشود.به ضريب موثر بر نرخ پايه حق الزحمه 

 :B)2-2 ( نوورود تكنولوژي -

مورد) از  5نمونه هاي مشابهي (حداقل  "چنانچه طرح از لحاظ محصول و تكنولوژي در كشور جديد باشد و قبال

به ضريب موثر بر نرخ پايه حق  0.1آن اجرا نشده باشد ، طرح با تكنولوژي و محصول نوورود تلقي شده و معادل 
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 الزحمه اضافه ميشود.

و يا هيچكدام (براي تكنولوژي متعارف عدد صفر  فقط يكي 2B-2 و  2B-1 توضيح ضروري آنكه  از ضرايب 

 اعمال شده و امكان اعمال توام آنها وجود ندارد  منظور ميشود)

 

 :   )3B( انجام خدمات امكانسنجي طرح توسط همين مشاور   -

چنانچه مشاورخدمات امكان سنجي طرحي را بر اساس قرارداد رسمي و براي سيستم بانكي انجام داده باشد و 

كانون و بانك عامل به ارائه خدمات نظارت بر همان طرح مجاز باشد. با توجه به اشرافي كه به  براساس ضوابط 

را در  تخفيف 0.1داشت ميتواند معادل   دطرح دارد و تعهد متقابلي كه در دومورد امكان سنجي و نظارت خواه

 محاسبه ضريب موثر بر حق الزحمه در نظر بگيرد. 
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مشاوره نظارت بر طرح "توضيحات تكميلي در مورد محاسبه حق الزحمه براي) 3-3

 "هاي مصوب بانكي

نظارت بر مصرف "توجه به نكات زير در محاسبه حق الزحمه و عقد قرارداد هاي مربوط به ارائه خدمات در رسته 

 ضروري است. "منابع مالي 

استفاده همزمان از  مشاوران كانون به عنوان مشاور نظارتي فني و ناظر بانكي از نظر كانون بال مانع است.در اين  -

حالت مشاور ملزم به عقد دو قرارداد جداگانه ميباشد كه قرارداد نظارت بانكي تابع ضوابط كانون و دستور العمل 

 حاضر است.

 .را در نظر خواهد گرفت ارد زير مومشاورر در عقد قرارداد  -

o  مشاورمجاز است عالوه بر حق الزحمه تهيه گزارش اوليه و دوره ايي بابت بازديد هاي مورد نياز از

محل طرح و يا ساير محل هاي مورد نياز از جمله محل خريد ياساخت تجهيزات و . . . نيز مبالغي را 

 در هر مرحله دريافت نمايد.(به عنوان نفر روز يا نفر ساعت كارشناس) 

o  نحوه پرداخت به مشاور به صورت مرحله ايي است، مشاور در هر مرحله همزمان با تهيه گزارش

صورت وضعيت و يا صورت حساب ارائه خدمات را به طرف قرارداد ارائه نموده و وي موظف به پرداخت 

 آن ميباشد.

o چنانچه به هر دليل از جمله استصله زماني بين دو گزارش اعم از اوليه يا دوره ايي دو ماه حداكثر فا .

اين فاصله از دو ماه بيشتر  و متقاضي كند بودن پيشرفت طرح، توقف آن و يا عدم درخواست بانك

در  شود، به دليل نياز به بررسي بيشتر و بروز رساني گزارش، حق الزحمه گزارش دوره ايي مربوطه

 عدد يك و نيم ضرب ميشود.
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*با توجه به آنكه در پروژه هاي بزرگ براي تهيه گزارش هاي مورد نياز به اطالعات و مستندات پايه ايي نياز  -

ميباشد كه تهيه آنها از شرح خدمات متناظر با محدوده خدمات و نرخ هاي تعيين شده در اين دستور العمل 

ا و يا مشاوران عاليه و مستقر براي انجام خدمات عمومي كنترل و نظارت فراتر است. وجود دفتر فني كارفرم

پروژه و كنترل و  تائيد صورت وضعيت ها در اين گونه پروژه ها ضروري است. همچنين در اين پروژه ها بر 

 حسب نياز بانك وجود حسابرس مستقل براي تائيد صورت هاي مالي الزم است.

داراي رتبه و تائيد  الزام طرح براي وجود مشاوران فني نظارتي مستقلجدول زير نشان دهنده محدوه 

 .صالحيت از ارگان هاي ذيربط است

ف
دي

ر
 

 مبلغ كل سرمايه ثابت مصوب طرح (ميليارد ريال)

نياز به مشاور نظارتي فني (مشاور مادر)جهت 

 ارائه اسناد و گزارش هاي پايه مورد نياز

 ندارد

 

نظارت فني 

دفترفني توسط 

 مجري طرح

مشاور فني با 

نظارت عاليه 

 مستقل

مشاور فني با 

 نظارت مستقر

    *   ميليارد ريال 10 كمتر از 1

    * ميليارد ريال 20 ميليارد ريال تا 10 از 2

    * ميليارد ريال 50 ميليارد ريال تا 20 از 3

   *  ميليارد ريال 200 ميليارد ريال تا 50 از 4

  *   ميليارد ريال 500 ميليارد ريال تا 200 از 5

  *   ميليارد ريال 1000 ميليارد ريال تا 500 از 6

 *    ميليارد ريال 2000 ميليارد ريال تا 1000 از 7

 *      ميليار ريال 2000 بيشتر از 8
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ميزان بر اساس "مشاوره نظارت بر طرح هاي مصوب بانكي ") نرخ پايه حق الزحمه 4-3جدول (

 سرمايه گذاري ثابت طرح

 )ميليون ريال(پايه  حق الزحمه 
 ) ميليارد ريالمبلغ كل سرمايه ثابت مصوب طرح (

 گزارش اوليه هر گزارش دوره ايي رديف 

 1 كمتر از 10 ميليارد ريال     طبق توافق 

 2 از  10 ميليارد ريال تا 20 ميليارد ريال 12 8

 3 از  20 ميليارد ريال تا 50 ميليارد ريال 20 14

 4 از  50 ميليارد ريال تا 200 ميليارد ريال 35 22

 5 از  200 ميليارد ريال تا 500 ميليارد ريال 40 25

 6 از  500 ميليارد ريال تا 1000 ميليارد ريال 45 28

 7 از  1000 ميليارد ريال تا 2000 ميليارد ريال 50 30

 طبق توافق 

  

 8 بيشتر از 2000 ميليار ريال

 

 

 "مشاوره نظارت بر طرح هاي مصوب بانكي ")  عوامل موثر بر تعيين حق الزحمه 5-3جدول(

سقف ميزان 

 افزايش

سقف ميزان 

 كاهش

عالمت  عملكرد بر حق ا لزحمه

 اختصاري
 رديف  شرح عامل ( ضريب) 

 كاهنده افزاينده

0.05 -0.05 * * B1 
   الزحمهضريب تخفيف يا افزايش حق 

1 

0.05 0.00 *   B2-1 
 تكنولوژي پيچيده 

2 

0.10 0.00 
  B2-1 

  نوورود تكنولوژي 
3 

0.00 -0.10   * B3 
 انجام خدمات امكان سنجي همين طرح توسط مشاور

4 

 g  = ∑Bi +1= ضريب موثر بر حق الزحمه نظارت        

حق الزحمه متناظر با قراردادنظارتي   = g  ×  حق الزحمه از جدولنرخ پايه  
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 چند مثال )4

 ) ١مثال 
  Xمتقاضی جهت تهيه يک طرح امکانسجی برای احداث کارخانه توليد محصول 

 به مشاور مراجعه ميکند.
بر اساس برآورد های انجام شده و سوابق موجود اطالعات زير در مورد 

 اين طرح وجود دارد 
o  لایر و سرمايه در گردش ميليارد  ١٨۵ميزان سرمايه گذاری ثابت  معادل

 ميليارد لایر  ميباشد. ٣۵معادل 
o  در رسته امکان سنجی است و گرايش متناسب با  ٢-مشاور دارای رتبه ب

 را نيز دارا ميباشد.  Xمحصول 
o  طرحی مشابه را داشته است. مشاور سابقه موفق در مطا لعات امکان سنجی 
o ی از مستندات مرتبط گزارش برای ارائه به يک بانک تخصصی به عنوان يک

با درخواست دريافت تسهيالت تنظيم ميشود و منطبق با فرمت مورد تائيد 
 کانون ميباشد.

o  اطالعات فنی طرح شامل فرآيند توليد، فهرست ماشين االت و داليل انتخاب
آنها، محاسبات ظرفيت و . . . بر اساس پروپوزال تامين کنندگان 

 اور فنی کارفرما رسيده است.تجهيزات موجود بوده و به تائيد مش

o  قبال" شش کارخانه با محصول مشابه در کشور ايجاد شده اند و درحال
 توليد ميباشند.

o  گزارش مطالعات امکان سنجی بر اساس فرمت استاندارد و شامل بخش های
بازار ، فنی و اقتصادی توسط مشاور فنی پروژه تهيه شده و در اختيار 

 سرمايه گذاری قرار ميگيرد. کارفرما و مشاور اعتباری و

 با فروض فوق ميزان عوامل موثر بر حق الزحمه به شرح زير منظور ميشود 

ü A1   = 0.03  تعيين اين عامل در اختيار مشاور است و مشاور با توجه به
 سوابق قبلی خود عدد مثبت سه صدم را برای ان در نظر ميگيرد.

ü A2   = 0.0  با توجه به آنکه اين طرح برای بانک و در قالب فرمت مورد
تائيد کانون تهيه ميشود، کليه فصول بازار، فنی اقتصادی و مالی در 
آن مورد نياز ميباشد بنابر اين عامل عدم نياز به گزارش بازار در آن 

 صفر منظور ميشود.

ü A3   = 0.0 رمت مورد با توجه به آنکه اين طرح برای بانک و در قالب ف
تائيد کانون تهيه ميشود، کليه فصول بازار، فنی اقتصادی و مالی در 
آن مورد نياز ميباشد بنابر اين عامل عدم نياز به گزارش فنی در آن 

 صفر منظور ميشود.

ü A4   = _ 0.1  به دليل وجود گزارش مطالعات فنی که توسط يک مرجع سوم تهيه
است، عامل کاهنده ايی معادل و به تائيد مشاور فنی کارفرما رسيده 
 منفی يک دهم در اين بخش منظور ميشود. 

ü A5 = 0.0 ه عچون مطالعات و گزارش مربوط به طرح ايجادی بوده و طرح توس
 ايی نمی باشد اين عامل معادل صفر منظور ميشود.

ü A6= 0.0  سرمايه ثابت کمتر است و ٣٠به دليل آنکه سرمايه در گردش از %
دآوری به مبلغ سرمايه در گردش عامل موثر در اين بخش حساسيت پائين سو

 صفر ميباشد.
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ü A7= 0.0  محصول طرح قبال" در کشور توليد شده و دارای تکنولوژی توليد
متعارف است بنا براين ضريب تکنولوژی در اين عامل عادی بوده و صفر 

 منظور ميشود.

ü A8-2   = _ 0.1  به دليل وجود گزارش امکان سنجی مدون و استاندارد که توسط
مشاور فنی تهيه شده است. عامل کاهنده ايی معادل منفی يک دهم در اين 

 بخش منظور ميشود. 

ü  با توجه به موارد فوق ميزان حق الزحمه مرتبط با طرح مورد نظر عبارت
 است از 

 

الزحمه حق ميزان ميليون لایر  

مثال  
 (٢ 

متقاضی جهت تهيه يک طرح امکانسجی برای توسعه يک شبکه توزيع کاال با 
روش های جديد و با استفاده از دانش فنی يک برند مطرح خارجی  به 

 مشاور مراجعه ميکند.
بر اساس برآورد های انجام شده و سوابق موجود اطالعات زير در مورد 

 اين طرح وجود دارد 
o  ميزان دارائی ثابت شرکت برای عملکرد قبلی بر اساس مستندات  معادل

ميليارد لایر  ٨۵٠ميليارد لایر و سرمايه گذاری خاص طرح جديدی معادل  ٣۵٠
سرمايه در گردش معادل % آن نيز انجام شده است و ٢٠ميباشد که حدود 

 ميليارد لایر مازاد بر دارائی های جاری شرکت مورد نياز ميباشد. ١١۵٠
o  در رسته امکان سنجی است و گرايش متناسب  ١-مشاور دارای رتبه الف

 موضوع طرح  را نيز دارا ميباشد.
o  مشاور سوابقی در مطالعات اين طرح ندارد و عالقمند به عقد قرارداد در

 ممکن برای جذب مشتری ميباشد حداقل قيمت
o  گزارش برای ارائه به يک بانک تخصصی برای استفاده از وجوعه اداره

شده يک سازمان دولتی  به عنوان يکی از مستندات مرتبط با درخواست 
دريافت تسهيالت تنظيم ميشود و با توجه به معرفی نامه سازمان دولتی 

نجام مطالعات ذيربط و قرارداد های تنظيم شده نيازی به ا
بازارنميباشد و بانک صراحتا" اعالم نموده اين بخش از گزارش مورد 

 نياز نيست.

o  با توجه به وجود يکبرند خارجی اطالعات فنی طرح به صورت کلی توسط
دارنده برند ارائه شده است ولی به تائيد هيچ مشاور ذيصالح ديگری 

 نرسيده است.

o که توزيع در کشور ميباشد.طرح مورد نظر اولين نمونه از اين شب 

o  برای اين طرح و متقاضی خاص گزارش مطالعات امکان سنجی مدونی  قبلی
 تهيه نشده و موجود نميباشد.

o  با فروض فوق ميزان عوامل موثر بر حق الزحمه به شرح زير منظور ميشود 

ü A1   =- 0.05  تعيين اين عامل در اختيار مشاور است و مشاور با توجه به
يل دارد حداکثر تخفيف را درنظر بگيرد و در ارائه پيشنهاد انکه تما

عامل را درمحاسبه منظور  حداقل اينمزيت قيمتی برای خود ايجاد نمايد 
 مينمايد.
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ü A2   =- 0.2  با توجه به آنکه اين طرح برای بانک و در قالب فرمتی خالصه
تهيه ميشود، و نيازی به مطالعات بازار ندارد  فرمت کانونتر از 

 ميشود. دهم منظور،عامل عدم نياز به گزارش بازار در آن منفی دو 

ü A3 = 0.0  با توجه به آنکه در اين طرح انجام مطالعات فنی مورد نياز
ميباشد بنابر اين عامل عدم نياز به گزارش فنی در آن صفر منظور 

 ميشود.

ü A4   = 0.0 نی توسط ارائه دهنده برند تهيه شده است ولی مورد ف اطالعات
تائيد هيچ مرجع سوم ديگری نمی باشد و بايد صحت و سقم آن کامال" توسط 
مشاور اعتباری و سرمايه گذاری بانکی مورد بررسی قرار گيرد لذا در 

 اين بخش هيچ  عامل کاهنده ايی منظور نميشود. 

ü A5 = 0.1  چون مطالعات و گزارش مربوط به طرح توسعه ه ايی است اين عامل
 معادل يک دهم منظور ميشود.

ü A6= 0.05  سرمايه ثابت بيشتر است ٣٠به دليل آنکه سرمايه در گردش از %
و حساسيت باالی سودآوری به مبلغ سرمايه در گردش عامل موثر در اين 

 بخش پنج صدم ميباشد.

ü A7= 0.2  قبال" در کشور اجرا نشده است و به دليل نياز به مشابه اين طرح
دانش فنی و ليسانس خارجی جز طرح های متعارف تلقی نشده و نوورود 

 ميباشد لذا ضريب تکنولوژی در اين عامل دو دهم منظور ميشود.

ü A8   = 0.0  به دليل عدم وجود گزارش امکان سنجی مدون و استاندارد عامل
 ور نميشود. کاهنده ايی در اين بخش منظ

ü  با توجه به موارد فوق ميزان حق الزحمه مرتبط با طرح مورد نظر عبارت
 است از 

 

الزحمه حق ميزان لایر ميليون  

 ٣مثال 

مالی برای محاسبه مبلغ حق الزحمه قرارداد نظارت بر مصرف منابع 
 فرضيات زير وجود دارد.

 Yموضوع طرح عبارت است از احداث کارخانه توليد محصول  -

ميليارد لایر و  ۶۵ ميزان سرمايه گذاری ثابت طرح مصوب معادل  -
 ١۵ميليارد لایر ميباشد. ضمنا" در حدود  ۴۶ميزان تسهيالت مصوب آن معادل 

 ميليارد لایر از هزينه ها انجام شده است.

 متعارف بوده و محصوالت مشابه در داخل کشور توليد ميشوند.طرح يک طرح  -

مشاوری که در حال محاسبه حق الزحمه و عقد قرارداد است خود طرح  -
امکانسنجی را تهيه کرده و مجوز ارائه خدمات نظارت را برای همين طرح 

 از بانک دريافت داشته است.

 بوده و سابقه نظارت بر طرح های مشابه را دارد   ٣-مشاور دارای رتبه ب -

 با فروض فوق ميزان عوامل موثر بر حق الزحمه به شرح زير منظور ميشود  -

ü B1 = 0.0  تعيين اين عامل در اختيار مشاور است و مشاور در اين مورد
 دليلی خاصی برای افزايش يا کاهش قيمت نديده و اين عامل را صفر

 منظور ميکند.

ü B2 = 0.0  طرح از نظر تکنولوژی متعارف بوده و دارای پيچيدگی خاصی نيست
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 لذا در اين بخش نيز ضريبی منظور نميشود.

ü B3 = -0.1      چون مشاور خود مطالعات امکان سنجی اين طرح را انجام داده
است ميتواند معادل منفی يک دهم در ضريب موثر بر حق الزحمه اعمال 

  نمايد. 

ü   با توجه به موارد فوق ميزان حق الزحمه مرتبط با قرارداد نظارتی
 مورد نظر عبارت است از 

 

اوليه گزارش برای الزحمه حق ميزان لایر ميليون  

ü دورهای گزارش برای الزحمه حق ميزان لایر  ميليون

ü  ضمنا" مشاور مبلغ .... لایر بابت هزينه هر نفر روز بازديد از محل
ها اجرای طرح و يا ساير محل هايی که برای تهيه گزارش بازديد از آن

الزامی است در هر صورت وضعيت و بر اساس نفر روز انجام شده محاسبه  
 اعالم ميکند.

 ۴مثال 
مشاوری برای  محاسبه مبلغ حق الزحمه قرارداد نظارت بر مصرف منابع 

 مالی با  فرضيات زير برخورد دارد.

موضوع طرح عبارت است توسعه يک مجتمع توليدی برای توليد يک محصول  -
 ی اولين بار در کشور انجام ميشود.جديد که برا

ميليارد لایر است .  ٨٠٠ميزان کل سرمايه گذاری ثابت طرح مصوب معادل   -
ميليارد لایر ميباشد و  ٣۵٠ميزان سرمايه گذاری بخش طرح توسعه معادل 
ميليارد لایر است. ضمنا"  ٢١٠ميزان تسهيالت مصوب بخش توسعه  آن معادل 

 از هزينه ها در بخش توسعه نيز انجام شده است.ميليارد لایر  ٧۵در حدود 

 مطالعات امکان سنجی توسط مشاور ديگری انجام شده است. -

بوده و سابقه نظارت بر طرح های مشابه را  ١-الف مشاور دارای رتبه -
 دارد  

 با فروض فوق ميزان عوامل موثر بر حق الزحمه به شرح زير منظور ميشود  -

ü B1 = 0.05  تعيين اين عامل در اختيار مشاور است و مشاور با توجه به
و همچنين رتبه بااليی که دارد  حداکثر ممکن را برای  سوابق قبلی خود 
 آن در نظر ميگيرد

ü B2-2 = 0.1  لذا در اين بخش ضريب  ورود بودهنو طرح از نظر تکنولوژی
 حداکثر برای آن منظور ميشود.

ü B3 = 0.0     مطالعات امکان سنجی اين طرح را انجام داده ديگری چون مشاور
 ضريب تخفيفی در اين بخش منظور نمی شود است 

ü   با توجه به موارد فوق ميزان حق الزحمه مرتبط با قرارداد نظارتی
 مورد نظر عبارت است از 

 

اوليه گزارش برای الزحمه حق ميزان لایر ميليون  

ü دورهای گزارش برای الزحمه حق ميزان لایر  ميليون

ü  ضمنا" مشاور مبلغ .... لایر بابت هزينه هر نفر روز بازديد از محل
اجرای طرح و يا ساير محل هايی که برای تهيه گزارش بازديد از آنها 

بر اساس نفر روز انجام شده محاسبه   الزامی است در هر صورت وضعيت و
 اعالم ميکند.
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