شروع
دریافت درخواست و ایده طرح از طرف متقاضی
مدیر عامل /مدیریت برنامهریزی /مدیریت سرمایهگذاری

هماهنگی ،برگزاری جلسات و عقد تفاهمنامه سه جانبه جهت
تخصیص خوراک فی مابین متقاضی ،تولید و NPC
مدیریت سرمایه گذاری /امور برنامه ریزی تلفیقی

بررسی امکان تخصیص خوراک به طرح
امور برنامه ریزی تلفیقی

شروع

ارائه طرح توسط مدیریت برنامه ریزی و توسعه
با درنظر گرفتن  :خوراک ،بازار ،محل اجراء و ...

بلی

مدیریت برنامه ریزی و توسعه
بررسی طرح در هیئت مدیره جهت تصویب و موافقت با
برگزاری فراخوان
هیئت مدیره

برگزاری فراخوان و اخذ مدارک و مستندات
مدیریت سرمایه گذاری

بررسی صالحیت مالی و فنی متقاضیان و اعالم نتایج
فراخوان به هیئت مدیره
مدیریت سرمایه گذاری /کمیته ارزیابی

بلی

آیا امکان
تامین خوراک
وجود
دارد

ارسال تفاهمنامه تخصیص خوراک

درخواست  PFSطرح از متقاضی
مدیریت سرمایه گذاری

آیا نیاز
به خوراک بین
مجتمعی
دارد

مدیریت برنامه ریزی و توسعه
خیر

خیر

گردش کار
واگذاری
طرح های
صنعت
پتروشیمی

اعالم نتیجه به مدیریت سرمایه گذاری
مدیریت برنامه ریزی و توسعه

آیا طرح
مورد تایید
است
بلی

بررسی  PFSطرح خوراک ،بازار ،آب ،تکنولوژی ،محل
اجراء ،اقتصاد و ...

خیر

پایان

تهیه گزارش و ارجاع طرح به هیئت مدیره

اعالم به متقاضی طرح

مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت سرمایه گذاری
بلی

تعیین برنده فراخوان در هیئت مدیره و موافقت با
واگذاری آن به متقاضی
هیئت مدیره
پایان

آیا طرح
ایده خاص
است

مدیریت سرمایه گذاری /کمیته ارزیابی

خیر
تفاهم با متقاضی جهت واگذاری بخشی از سهام
به دیگر متقاضیان
مدیریت سرمایه گذاری

تخصیص زمین طرح (درصورت نیاز) و نظارت بر اجرای
طرح مطابق مفاد توافقنامه واگذاری
مدیریت برنامه ریزی و توسعه /مدیریت طرحها/
امور حقوقی

بررسی صالحیت مالی و فنی متقاضی

موافقت اصولی با واگذاری طرح به متقاضی
مدیریت سرمایه گذاری

خیر

آیا متقاضی
دارای صالحیت
است
بلی

ارجاع و گزارش به هیئت مدیره
مدیریت سرمایه گذاری

بررسی طرح در هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه
موافقت اصولی به متقاضی
هیئت مدیره

انقضای موافقت اصولی در صورت عدم انجام تعهدات مطابق متن موافقتنامه اصولی بر اساس آیین نامه مربوطه که مکمل فرایند فوق می باشد صورت خواهد گرفت.
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فرصت های سرمایه گـــذاری
صنعــــــت پتروشـیمی ایـران

فرآينـد تصويـب و واگـذاري طـرح هـاي پتروشـيميایي بـه سـرمايه گـذاران
دريافت مدارك و تقاضانامه
رونوشت برابر با اصل شده اساسنامه و اظهارنامه شركت
رونوشـت برابـر بـا اصـل اوليـن و آخريـن آگهـي روزنامه
1
رسـمي و آگهي تغييرات رونوشـت برابر با اصل مدارك
ثبتـي شـامل گواهـي ثبتـي ،شناسـه ملـي و كـد اقتصـادي
صـورت هـاي مالـي  2سـال اخير سـهامدار /سـهامداران
اصلی طرح با تایيد حسابرس قانوني سابقه اجرائي 2سال
اخير متقاضي و زمينه فعاليت مشابه طرح مورد درخواست
طـرح كسـب و كار اوليـه ( )Preliminary Business Planیـا
مطالعـات اولیـه فنـی و اقتصـادی طـرح ()PFS

ارزیابی طرح و تایید صالحيت سرمايه گذار
2

احـراز صالحیـت شـركت متقاضـي از نظـر حقوقـی و  ...ارزیابـی  PFSیـا طـرح كسـب و كار
اوليـه ( )Preliminary Business Planبررسـي امـكان تخصيـص خـوراك احـراز توانمنـدي مالـي
احـراز توانمنـدي فنـي و اجرایـي شـركت متقاضـي انجـام مكاتبـات الزم بـا وزارتخانـه هـا و
سـازمانهاي ذي ربط

اقدامات متقاضی پس از دریافت موافقت
اصولی اولیه طرح طی یکسال اول

اخذ نظر و یا مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی
3

بررسـی طـرح و اخـذ مصوبـات الزم انجـام مكاتبـات الزم بـا ديگر مراجع خارج از شـركت ملي
صنايـع پتروشـيمي از جملـه وزارت نفـت و وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت طـرح در هيئـت
مديـره و اخـذ مصوبـه الزم اعلام نتیجـه و یـا موافقـت اولیـه (صـدور موافقت اصولـی اولیه
طـرح پـس از تاییـد معاونـت برنامه ریـزی وزارت نفت)

فرصت های سرمایه گـــذاری
صنعــــــت پتروشـیمی ایـران
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4

ارائـه طـرح كسـب و كار نهایـی ( )Business Planارائـه
قـرارداد اجـاره يـا خريـد زميـن بـا تاییـد اسـتانداري و يـا
دسـتگاه هـاي ذيربـط ديگـر ارائـه تاييـد رسـمي طـرح
توسـط سـازمان حفاظـت محيـط زيسـت اخـذ مجوزهـاي
الزم (تاميـن خـوراك،آب ،برق ،سـوخت و  )...از سـازمانهاي
ذيربـط اخـذ مجوزهـاي الزم از وزارت صنعـت ،معـدن و
تجـارت انجـام امـور مربـوط بـه تعيين صاحبان ليسـانس،
پيمانـكاران اجـراء طرح و مشـاوران از قبيل قـرارداد اجراء
بصـورت  EPCو یـا هـر گونـه راهبـرد اجرایي ديگـر ارائه
بسـته تامیـن مالـی طـرح ()Financing Package

