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بسن اهلل الزحوي الزحین

و صلي اهلل علي محمد و آله الطاهرين
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اس منظز بخص عمومی VfMتحلیل 

ـ ّبی اظ اؾتفبزُ زلیل هْوتطیي•  وؿت اضظـ ثِ زؾتیبثی ذهَنی - ػوَهی هكبضوت ضٍ

Value) قسُ نطف هٌبثغ همبثل زض ثیكتط قسُ for Money) ـ ّبی ثِ ًؿجت  ضٍ

  .هی ثبقس پطٍغُ اضربع هتؼبضف

ُ گیطی•  ًكسُ هٌبفغ افعایف ثِ هٌزط لعٍهبً پطٍغُ ّط زض ذهَنی - ػوَهی هكبضوت اظ ثْط

ـ ّبی اظ اؾتفبزُ اؾت هوىي ًیع هَاضز ثطذی زض ٍ  ثطای ّعیٌِ افعایف ثبػج هكبضوتی ضٍ

 ضٍـ یب هكبضوتی قىل ثِ پطٍغُ اًزبم ضٍـ اًتربة هٌظَض ثِ لصا .گطزز ارطایی زؾتگبُ

Value هفَْم قىل گیطی زض هرتلف ػَاهل هتؼبضف، for Money ثطضؾی پطٍغُ ّط زض 

ـ گصاضی ٍ   .گیطز لطاض تهوین گیطی ثطای هجٌبیی تب هی قَز اضظ
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ّای هطاركتي ٍ سٌتي در طَل سهاىضكل كلي ّشیٌِ ّای دٍلت در رٍش
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لشٍم تعادل هیاى هٌافع عوَهي ٍ جذابیت سزهایِ گذاری ٍ تسْین ریسک
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سیاستيبزخي هالحظات 

در تخؼ عالمت در  مؾاركتي هايپزوصه 
(2010تا  2002 عالهايدر ) اروپايي كؾورهاي

-روػ هاااي مؾاااركت ػ ااومي •

خقوفي م كن اعت تاػث اضافه 

تجزتااه . )خاازد دولاات ؽااو ذ  

در ايزان چون هناوس در  (. ا گليظ

اي در اتتذاي راه هغتيم، تجزتاه 

. اين سمينه وجود  ذارد

توفيه عياعتي ايان اعات كاه     •

اعتا ذاردهايي تذوين ؽود كاه اس  

اضافه خزد دولات اس ايان ثياث    

. پزهيش ؽود



سیاستيبزخي هالحظات 

توا ذ كاراتز تاؽذ و هاي مؾاركتي در فورتي ميتخؼ غيزدولتي در روػ•

ته تيان ديگز مازد،،  . تزاي جامؼه ارسػ ايجاد كنذ كه در مؼزك رقاتت تاؽذ

داراي ثق ا تخاب و امكان مقايغه تاؽنذ تا اگز اس كيفيات و  واوه درماان    

منطاق اقتقاادي و   . هاي ديگزي در دعاتزط تاؽاذ   اراضي  ثود ذ گشينه

كناذ كاه ؽازاير تازاي     هاي اقتقاد ثكم ميتجزته رقاتت در عايز تخؼ

. فضاي ؽثه رقاتتي در ػزفه عالمت مهيا ؽود



تذٍیيفزآیٌذ 

تصوین بِ ٍاگذاریگشارش 
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اجشای اصلي گشارش تصوین بِ ٍاگذاری
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عطح تزبضی اٍلیِ پطٍغُ
ِ گصاض ٍ زض چْبضچَة تحلیل ّعیٌِ • عطح تزبضی پطٍغُ ثط اؾبؼ هسل هبلی اظ زیسگبُ ؾطهبی

زضآهس ثط هجٌبی هفبّین التهبز هٌْسؾی -
ذالنِ هكرهبت فٌی پطٍغُ، تحمیمبت ثبظاض، تؼییي هسل هكبضوت، ثطًبهِ تأمهیي هأبلی زض   •

ُ ثطزاضی، هیعاى هٌبثغ الظم رْت تَریِ هبلی پطٍغُ ٍ ًحَُ ذطیس هحهَل  زٍضُ احساث ٍ ثْط
ِ گصاض، ثطآٍضز رطیبًبت ًمسی ٍ هؼیبضّبی اضظیبثی هبلی پطٍغُ اظ ؾطهبی

هغبلؼبت ضیؿه
قٌبؾبیی، اضظیبثی ویفی ٍ ووی، ترهیم ٍ اؾتطاتػی ّبی پبؾد ضیؿه ّأبی هرتلأف ثأط    •

اؾبؼ قطایظ ٍ ٍیػگی ّبی ّط پطٍغُ ثِ هٌظَض تؼییي هؿئَلیت ّب ٍ ٍظبیف عطفیي لطاضزاز 
ٍ تؼییي زیگط هفبز ٍ قطایظ لطاضزازی

ـ آفطیٌی  (Value for Money)اضظیبثی اضظ
همبیؿِ تؼْسات زٍلت زض زٍ حبلت اًزبم پطٍغُ ثِ ضٍـ هتؼبضف یب هكبضوتی•
ِ پصیط• تؼییي هیعاى ذطیس ثِ نطفِ هحهَل پطٍغُ اظ ثرف غیطزٍلتی تَؾظ ؾطهبی



1-فلوچارت کلی تهیه گشارش تصمیم به واگذاری

(گزدآوري اطالػات فني اوليه، طزح تجاري اوليه و ارسياتي ارسػ آفزيني)تذوين گشارػ در قالة عزفقل ها  -4

.مي ؽودعزفقل هاي منذرد در راهن ا تذوين تز اعاط گشارػ پظ اس ا جا، عه مطالؼه امكان عنجي، ريغک و ارسػ، 

راهن ا 6تهيه گشارػ ارسياتي ارسػ آفزيني تزاي پزوصه هاي غيزخودگزدان و تقورت اختياري مطاتق تنذ  -3

هذف ارسياتي تزآينذ  قؼ مؾاركت تخؼ خقوفي در جهت تؼهذات طزح تجاري تا مواعثه ؽاخـ تخؼ دولتي و مقايغه تا 
...(اػم اس كاهؼ هشينه ها، افشايؼ ك يت و كيفيت، ا تقال ريغک، افشايؼ تهزه وري و)افشايؼ منافغ كغة ؽذه 

5پزوصه مطاتق تنذ گشارػ ؽناعايي، اولويت تنذي، تخقيـ و ارسػ گذاري ريغک هاي تهيه  -2

ؽناعايي، ارسياتي كيفي و ك ي، تخقيـ و تؼيين اعتزاتضي هاي پاعخ ريغک هاي مختلف تز اعاط ؽزاير و ويضگي هاي هز  
عاسمان مذيزيت و تز امه ريشي كؾور 659پزوصه تزاعاط  ؾزيه ؽ اره 

تهيه طزح تجاري اوليه پزوصه -1
اعتفاده اس تجزتيات و اطالػات پزوصه هاي  

گذؽته
اعتفاده اس  ظزات عزمايه گذاران در فزاخوان اوليه  

راهن ا 4مطاتق مؼيارهاي تنذ عاسمان
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2 -فلوچارت کلی تهیه گشارش تصمیم به واگذاری

دادن گشارػ تق يم ته واگذاري  هايي تؼنوان پيوعت قزارداد مؾاركتقزار  -8

پظ اس مؾخـ ؽذن پيؾنهاد دهنذه منتخة و ا جا، مذاكزه تا وي، تا در  ظز كليه جوا ة، گشارػ تق يم  هايي ؽذه و تؼنوان  
.پيوعت قزارداد در  ظز گزفته مي ؽود

مفاد و پارامتزهاي گشارػ تق يم ته واگذاريافالح  -7

مورد تزرعي قزار گزفته و  ( اػم اس امكان عنجي، ريغک، ارسػ)پظ اس دريافت پيؾنهادها، مفاد گشارػ تق يم ته واگذاري 
.افالثات الس، ا جا، مي ؽود

فزاخوان توعر دعتگاه اجزايي تزاي ا تخاب عزمايه گذار -6

.اس تقوية گشارػ،  غثت ته ؽزوع فزاخوان ا تخاب عزمايه گذار اقذا، مي   ايذپظ دعتگاه اجزايي 

11

تزرعي گشارػ تق يم ته واگذاري توعر كارگزوه واگذاري دعتگاه اجزايي و اػال،  ظز  -5

.كارگزوه واگذاري گشارػ تق يم ته واگذاري را تزرعي   وده و  تيجه را ته دعتگاه اجزايي و عاسمان ارعال مي   ايذ



اٍلیِطزح تجاری 
طزح راٌّوای تْیِ گشارش تَجیِ بز گزفتِ اس 

ِ ّای ضوارُ  ) ِ ریشی كطَر 3122ٍ  3121ًطزی (  ساسهاى هذیزیت ٍ بزًاه
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ّای طزح تجاری در گشارش تصوین بِ ٍاگذاری پزٍصُ بخص

ذالنِ هكرهبت فٌی پطٍغُ •

ّب ٍ زضآهسّبی پطٍغُتحمیمبت ثبظاض ٍ پیف ثیٌی ّعیٌِ•

هسل ٍ ًحَُ هكبضوت ثب ثرف ذهَنیتؼییي •

هٌبثغ الظم رْت تَریأِ هأبلی پأطٍغُ ٍ ًحأَُ ذطیأس هحهأَل اظ       هیعاى •

گصاضؾطهبیِ

تحلیل حؿبؾیت•

ثطآٍضز رطیبًبت ًمسی ٍ هؼیبضّبی اضظیبثی هبلی پطٍغُ•

(قبهل رعئیبت هحبؾجبت ٍ وبضّب)پیَؾت ّب •
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های پیص بینی درآمذ پزوصهروش

در ایي رٍش بْای هحصَل پزٍصُ هستقمموا  اس هصتزک نٌٌتذُ    : پطزاذت تَؾظ ههطف وٌٌسُ ًْبیی1.

ِ گذار دریافت هی ضَد .ًْایی تَسط سزهای

در ایي رٍش پزداخت اًجام گزفقِ تَستط هصتزک نٌٌتذُ    : (Shadow payment)پطزاذت ؾبیِ 2.

ِ پذیز هَظت  استت بتزای ّتز ٍا تذ       ِ گذاری را تأهمي ًوی نٌذ ٍ سزهای ًْایی بِ تٌْایی اصل ٍ فزع سزهای

ِ گذار پزداخت ًوایذ .هحصَل ارائِ ضذُ، هبلغ تکوملی بِ سزهای

در ایي رٍش درآهذ پزٍصُ بز اساس همتذار هحصتَل تَدمتذ ضتذُ ٍ لموتت ٍا تذ       : پطزاذت ثْبی تَلیس3.

.هطخص، صزفا  تَسط بخص عوَهی پزداخت هی ضَد

در ایتي  : (Availability payment)پطزاذت ثط هجٌبی زض زؾتطؼ ثَزى ٍ ثْبی ظطفیت 4.

ِ گذار بز اساس نمفمت ٍ نومت هطخص ضتذُ ٍ لموتت گتذاری     رٍش بْای خذهات ارائِ ضذُ تَسط سزهای

ِ پذیز پزداخت هی ضَد .هعمي تَسط سزهای

در ایي رٍش بْای هحصَل پزٍصُ بز اساس نمفمت ٍ نومتت ختذهات ارائتِ    : پطزاذت ثط هجٌبی ؾطا5ًِ.

ِ پذیز پزداخت هی ضَد ِ گذار ٍ بْای ٍا ذ هطخص تعممي ٍ تَسط سزهای .ضذُ تَسط سزهای 14



تامين  يزوي ا غا ي تخققي

مؾاركت تخؼ خقوفي، تامين  يزوي ا غا ي  هايگلوگاهيكي اس •

. تخققي اعت

اگز مج وػه وسارت تهذاؽت  توا ذ راهكاري تزاي اين موضوع پيذا كنذ، •

طثيؼتا تايذ ته روي روؽهاي مؾاركتي تز مثناي در دعتزط تودن ت زكش 

.  كنذ

در اين روؽها، تخؼ خقوفي تنها مغوول عاخت و  گهذاري تاعيغات •

.اعت و ارائه خذمات كلينيكي ك اكان تزػهذه دولت خواهذ تود



پوؽؼ ريغک تاسار و تقاضا
:روؽهاي پزداخت•
اجزا ماي  ( مادريذ و والنغيا)هاي عزا ه كه ته طور مثال در اعپا يا پزداخت•

. ؽود
در آن دولت تا دو ؽازيک تخاؼ خقوفاي طازف     دو تخؾي كه هاي مذل•

و ؽازكت  ( عااله  30تاا قازارداد   )ؽزكت مخقوؿ امور سيزعااختي  : اعت
( عاله10قزارداد )كلينيكي مخقوؿ 

. پزداخت ته هزيک جذاگا ه اعتعاسوكار •
دعتزعي پزداخت فورت مي گيزد و ته ؽازكت   تزمثنايؽزكت سيزعاختي ته 

كنذ خذمات پشؽكي تز مثناي خذماتي كه ارائه مي
ريغک تقاضا ك اكاان وجاود دارد ولاي ثاذاقل     تزاي ؽزكت تهزه تزدار، 

(پزتغال ). اس ريغک تقاضا مقون ؽذه اعتگذار عزمايه



تصزیح بزخي اس ًكات

اضظـ ظهأیي،  غیطزٍلتأی،  ثأِ ثرأف   ثسٍى اًتمبل هبلىیأت  هكبضوتی زض هسل •

تٌْأب  قأَز ٍ  هؿتحسحبت ٍ زاضایی ّبی پطٍغُ ًجبیس زض هسل هبلی زض ًظط گطفتِ 

ِ گصاضی ثبلیوبًسُ ُ ثطزاضی  ؾطهبی .هٌظَض هی قَزهسل هبلی زض ثطای اتوبم ٍ ثْط

ٍ  تؼسیل پأصیط زض لطاضزاز ثب تَرِ ثِ قطایظ پطٍغُ غیطذَزگطزاى، ؾْن ثرف •

ثهأَضت ولأی پیكأٌْبز    . قأَز زض ثْبی هحهَل تؼیأیي هأی   ًبپصیطتؼسیل

ِ گصاضی اٍلیِ ٍ تأمهیي هٌأبثغ هأبلی ؾأبذت رأع       هی ِ ّبی ؾطهبی گطزز ّعیٌ

ِ ّبی ثبظؾأبظی ٍ ًَؾأبظی    ثرف تؼسیل ًبپصیط زض ثْبی هحهَل ٍ ؾْن ّعیٌ

ُ ثأأطزاضی ٍ ًگْأأساضی رأأع  ثرأأف تؼأأسیل پأأصیط ثْأأبی      اؾبؾأأی ٍ ثْأأط

. ثبقٌسهحهَل 
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هباًي تعییي قیوت اٍلیِ

ـ ّبیی وِ زض آى هبلىیت پطٍغُ ثغَض زائأن ثأِ   تؼییي • لیوت اٍلیِ پطٍغُ زض ضٍ

ِ گصاض هٌتمل هی قًَس ٍ تؼساز هتمبضیبى آى پطٍغُ ووتط اظ ؾِ ًفط ثبقس،  ؾطهبی

تَؾظ وبضقٌبؼ لیوت گصاضی ٍ ثب زض ًظط گطفتي ػَاهلی چَى ذسهبت عطح یب 

پطٍغُ، فٌبٍضی هَضز اؾتفبزُ، ثبظاض زاذلی ٍ ثأیي الوللأی هحهأَالت، هَلؼیأت     

عطح یب پطٍغُ زض همبیؿِ ثب ضلجأبی تزأبضی اػأن اظ زاذلأی ٍ ذأبضری اًزأبم       

.هی قَز

رْأت  اؾأت،  هحبؾجِ لیوت اٍلیِ ثؼْسُ وبضقٌبؼ لیوت گصاضی تؼییي ضٍـ •

:ضاٌّوب
ربضی ذبلم زاضایی ّبی عطح ثطاثط اؾت ثب اضظـ ربضی ولیِ زاضایی ّأبی ایزأبز   اضظـ •

.قسُ ثطاؾبؼ اؾٌبز هخجتِ هبلی پؽ اظ وؿط ولیِ ثسّی ّب ٍ زیَى عطح

ِ ّبی ٍالؼی • اًزبم قسُ پطٍغُ ثط اؾبؼ ظهبى ٍلَع ثب ًطخ تٌعیل ثأط هجٌأبی ؾأَز    ّعیٌ

.اٍضاق هكبضوت زٍلتی ثِ اضظـ حبل تجسیل هی گطزز
18



ِ گذاری اٍلیِ پزٍصُ ِ ّای سزهای هبٌای تعییي ّشیٌ

ِ گصاضی•  تمؾیؿبت، ؾبذتوبى، ظهیي، هبًٌس حبثت، زاضایى ایزبز هٌظَض ثِ پطٍغُ زض اٍلیِ ؾطهبی

:ّبی ّعیٌِ اظ اػن .هی ضٍز ثىبض ازاضى لَاظم ٍ احبحیِ ًملیِ، ٍؾبیل تزْیعات، هبقیي آالت،

عطح ارطاى اظ پیف هغبلؼبت -1

پكتیجبى تمؾیؿبت ٍ فٌی اثٌیِ ؾبذتوبى، تزْیعات، ،هبقیي آالت -2

احساث -3

لعٍم نَضت زض لطاضزاز ًَع ٍ پطٍغُ قطایظ اؾبؼ ثط ظهیي -4

ُ اًساظى زٍضُ -5 ضا

همسهبتى تمؾیؿبت ٍ وبضگبُ تزْیع ّعیٌِ -6

هبلی تمهیي ّعیٌِ -7

ِ ّبی -8 (ثبالؾطی) هطوعی زفتط ٍ وبضگبّی غیطهؿتمین ّعیٌ

هتفطلِ ٍ ًكسُ ثیٌى پیف ّبى ّعیٌِ -9
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ِ گذاری اٍلیِ پزٍصُ ِ ّای سزهای هبٌای تعییي ّشیٌ

ِ ّبی تؼییي رْت• ِ گصاضی ّعیٌ  ؾبظهبى پبیِ ثْبی فْبضؼ اظ حتی االهىبى ثبیس اٍلیِ ؾطهبی

ِ ضیعی ٍ هسیطیت  هَضَع ایي زٍم هطحلِ هغبلؼبت ٍرَز نَضت زض) گطزز اؾتفبزُ وكَض ثطًبه

ِ ّبی ثطآٍضز زٍم هطحلِ هغبلؼبت اًزبم ػسم نَضت زض ٍ اؾت العاهی  اؾبؼ ثط پطٍغُ ّعیٌ

.(گیطز لطاض ػول هالن اٍل هطحلِ ههَة هغبلؼبت

ِ ّبی احتؿبة ثب ثبالؾطی ضطیت• ُ ّبی ثیوِ پطٍغُ، ارطایی ٍ ؾتبزی ّعیٌ  غیطػوطاًی، پطٍغ

پطٍغُ ٍیػگی ّبی ٍ قطایظ ثب هتٌبؾت 1.4 تب 1.3 هیعاى ثِ ؾَز ٍ هبلیبت

 .گطزز اػوبل پطٍغُ ًَع ثِ ثؿتِ پبیِ ثطآٍضز ثِ ًؿجت وبض احزبم ٍ همبزیط تغییط ثبثت ضطیجی ٍ•
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ِ ّای سزهایِ در گزدش هبٌای تعییي ّشیٌ

  تَظیغ ٍ تَلیس اهَض ثطاى ًیبظ هَضز ربضى ؾطهبیِ ٍالغ زض گطزـ زض ؾطهبیِ•

 هبًٌس ربضى، زاضایی ّبى توبم قبهل گطزـ، زض ؾطهبیِ .اؾت پطٍغُ هحهَل

  ًین ٍ قسُ ؾبذتِ هحهَل آى، هبًٌس ٍ ؾَذت یسوی، لغؼبت اٍلیِ، هَاز

  آى هبًٌس ٍ فطٍقٌسگبى ثِ پطزاذت پیف ثبًىى، حؿبة ٍ ًمس ٍرَُ ؾبذتِ،

.قَز هى

 ربضى ثسّی ّبى ٍ ربضى زاضایی ّبى تفبضل ثب ثطاثط ذبلم، گطزـ زض ؾطهبیِ•

  عى ثسّی ّب ٍ زاضایی ّب وِ اؾت ایي ربضى ولوِ اظ هٌظَض تؼطیف، ایي زض .اؾت

  ثبًىى، هست وَتبُ اػتجبضّبى .قَز هى پطزاذت یب ٍ زضیبفت ؾبل یه زٍضُ

.اؾت ذهَلایي زض هخبل ّبیى زضیبفتٌى، حؿبة ّبى ٍ پطزاذتٌى، حؿبة ّبى
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ُ بزداری ٍ ًگْذاری سالیاًِ پزٍصُ ِ ّای بْز ًحَُ بزآٍرد ّشیٌ
ِ ّای :ضًَذ ارایِ ٍ هحاسبِ بایذ سیز بخص ّای در سادماًِ بْزُ بزداری ّشیٌ

ِ ّبی ِ ّای اساس بز :هربثطات ٍ ههطفی ؾَذت آة، ثطق، ّعیٌ  تأسمسات بزای ًمزٍ ٍسارت تعزف
.گزدد دحاظ بزآٍردّا در پایِ سال در هخقل 

  همادیز هعادل ٍ پایِ سال در رٍس لموت بزاساس :(الالم سایز ٍ ضمومایی) ػولیبتی ههطفی هَاز ّعیٌِ
.گزدد بزآٍرد هصزفی هَاد

  طبك ًمش پزسٌل بزای هبٌا  مَق ًماس، هَرد اًساًی ًمزٍی ساسهاًی ساخقار اساس بز :اًؿبًی ًیطٍی ّعیٌِ
ِ ّای ٍ نار ادارُ ضَابط ِ ریشی ٍ هذیزیت ساسهاى هزتبط بخطٌاه   مَق هاُ 15 گزفقي ًظز در ٍ نطَر بزًاه
سال ّز در پزسٌل

ِ ّبی ِ ّای ًوَدى دحاظ بِ تَجِ با :تبؾیؿبت ًگْساضی ٍ تؼویط ّعیٌ   اساسی ًَساسی باسساسی، ّشیٌ
ِ ّای پزٍصُ، هادی هذل در ِ ّای بِ هزبَط فمط بخص ایي در ًگْذاری ٍ تعومز ّشیٌ  دَاسم تاهمي تعومز، ّشیٌ

  بْزُ بزداری  ال در هطابِ پزٍصُ ّای در هَجَد اطالعات بزاساس بایذ ٍ بَدُ دٍرُ ای ًگْذاری ٍ یذنی
.گزدًذ تعممي ٍ پمص بمٌی

ِ ّبی ِ ّب ؾبیط ٍ ضاّجطزی هسیطیت ّعیٌ ِ ای لزارداد، هاّمت بِ تَجِ با :ّعیٌ  دٍ تا ًمن هعادل ّشیٌ
ِ ّای هجوَع درصذ ِ ّای بابت ساالًِ ًگْذاری ٍ بْزُ بزداری ّشیٌ  ّشیٌِ ضاهل) راّبزی ٍ هذیزیت ّشیٌ
ِ ّای سایز ٍ پزٍصُ ضزنت باالسزی نارفزها، سْن بموِ .ضَد گزفقِ ًظز در (ضذُ پمص بمٌی ّشیٌ
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ُ بزداری ٍ ًگْذاری سالیاًِ پزٍصُ ِ ّای بْز ًحَُ بزآٍرد ّشیٌ

ِ ّبی تؼسیل ًحَُ ُ ثطزاضی ّعیٌ ًگْساضی ٍ ثْط
ِ ّای تعممي اس پس ِ ّا ایي پایِ، سال در ًگْذاری ٍ بْزُ بزداری ّشیٌ  بزاساس هادی هذل در ّشیٌ
  با هقٌاسب هصزفی خذهات ٍ ناال ضاخص ًزخ تغممزات هقَسط هعادل تعذیل ضزیب با ٍلَع سال
(CPI) هزنشی باًک ضذُ اعالم تجاری بْزُ بزداری دٍرُ

ِ ّبی اؾبؾی ًَؾبظی ٍ ثبظؾبظی ّعیٌ
  بز ساخقواى ّا ٍ تاسمسات تجْمشات، هفمذ عوز بزاساس تاسمسات اساسی ًَساسی ٍ باسساسی ّشیٌِ
.هی گزدد تعممي اٍدمِ گذاریسزهایِ ّشیٌِ اس درصذی اساس

  

ِ ّبی تؼسیل ًحَُ اؾبؾی ًَؾبظی ٍ ثبظؾبظی ّعیٌ
ِ ّای   هقَسط هعادل تعذیل ضزیب اعوال با پایِ سال در ضذُ بزآٍرد ًَساسی ٍ باسساسی ّشیٌ
  تَسط ضذُ اعالم تجاری بْزُ بزداری دٍرُ با هقٌاسب هصزفی خذهات ٍ ناال ضاخص ًزخ تغممزات
.هی گزدد تعذیل (CPI) هزنشی باًک
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ِ ّای باسساسی ٍ ًَساسی اساسي ًحَُ بزآٍرد ّشیٌ

 ٍ تمؾیؿبت تزْیعات، هفیس ػوط اؾبؼ ثط تمؾیؿبت اؾبؾی ًَؾبظی ٍ ثبظؾبظی ّعیٌِ

ِ گصاضی ّعیٌِ اظ زضنسی اؾبؼ ثط ؾبذتوبى ّب .هی گطزز تؼییي اٍلیِ ؾطهبی

ِ ّبی  هتَؾظ هؼبزل تؼسیل ضطیت اػوبل ثب پبیِ ؾبل زض قسُ ثطآٍضز ًَؾبظی ٍ ثبظؾبظی ّعیٌ

ُ ثطزاضی زٍضُ ثب هتٌبؾت ههطفی ذسهبت ٍ وبال قبذم ًطخ تغییطات  تَؾظ قسُ اػالم تزبضی ثْط

.هی گطزز تؼسیل (CPI) هطوعی ثبًه
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تزْیعات/ ًَع هؿتحسحبت ضزیف
ّعیٌِ ثبظؾبظی ٍ ًَؾبظی ثط اؾبؼ 
ِ گصاضی اٍلیِ زضنسی اظ ّعیٌِ ؾطهبی

ؾبل ّبی )زٍضُ ػوط هفیس 
ُ ثطزاضی (ثْط

30 - 725 - 5ؾبذتوبى ّبی ثتٌی1
25 - 720 - 5ؾبذتوبى ّبی فَالزی2
15 - 1210 - 10ؾبذتوبى ّبی ثب ههبلح ثٌبیی3
30 - 325 - 2هربظى ثتٌی4
20 - 515 - 3هربظى فَالزی5
15 - 1510 - 10هحَعِ ؾبظی6
15 - 4010 - 30تمؾیؿبت ظیطثٌبیی7



ًحَُ بزآٍرد ّشیٌِ استْالک

 تزْیعات، هبًٌس زاضایی یه اٍلیِ اضظـ وبّف هؼٌی ثِ اؾتْالن•

.هی ثبقس ظهبى عَل زض ؾبذتوبى ٍ هبقیي آالت

  ٍ ظیبى ٍ ؾَز نَضت زض وِ اؾت غیطًمسی ؾبلیبًِ ّعیٌِ اؾتْالن، ّعیٌِ•

  .هی ضٍز ثىبض هبلیبت هكوَل زضآهس هحبؾجِ هٌظَض ثِ ٍ ًمسی رطیبى هحبؾجِ

  اظ ٍالؼی ّعیٌِ همساض یه ػٌَاى ثِ ٍ ًجَزُ ٍالؼی ًمسی ّعیٌِ یه اؾتْالن

  هكوَل زضآهس اظ اؾتْالن وؿط .ًوی قَز وؿط هبلیبت اظ لجل ؾبلیبًِ زضآهس

.هی قَز هبلیبت همساض وبّف ثبػج هبلیبت

  هبلیبت ّبی لبًَى 149 هبزُ اؾبؼ ثط اؾتْالن ّعیٌِ اػوبل ٍ هحبؾجِ•

  لبًَى 151 هبزُ هَضَع اؾتْالوبت رسٍل ٍ 1394/04/31 ههَة هؿتمین

  هَضخ 74876 قوبضُ ثِ (1366 اؾفٌس ههَة لبًَى) هؿتمین هبلیبت ّبی

ِ ّب ٍ 1381/12/28 .هی گیطز اًزبم آى ثؼسی انالحبت ٍ الحبلی
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كسَرات قاًًَي قزارداد

ارتوبػیتمهیي ثیوِ •

هؼأبزل ؾأْن پیوبًىأبض زض    )زضنأس   6حبلت ولی ضطیت ثیوِ زض آًبلیع ثبالؾطی ثِ هیأعاى  زض 

ُ ّبی ػوطاًی .زض ًظط گطفتِ هی قَز( پطٍغ

زض نَضت اهىبى ثِ هٌظَض تؼییي ّعیٌِ ثیوِ تمهیي ارتوبػی زض پطٍغُ، اؾتفبزُ اظ ظطفیت ّبی 

لبًَى حساوخط اؾتفبزُ اظ تَاى تَلیسی ٍ ذسهبتی زض تمهیي ًیبظّبی وكأَض ٍ تمَیأت    14هبزُ 

:اؾتفبزُ گطززلبًَى هبلیبت ّبی هؿتمین ( 104)آًْب زض اهط نبزضات ٍ انالح هبزُ 

ؾبظهبى تمهیي ارتوبػی هَظف اؾت حك ثیوِ وبضوٌبى لطاضزازّبی اضائأِ ذأسهبت    - 14هبزُ 

ارتوبػی پیوبًىبضاى عطح ّبی ػوطاًی ٍ غیطػوطاًی ثب ههبلح یب ثأسٍى ههأبلح ضا ثأط هجٌأبی     

اػوبل ّطگًَِ ضٍـ زیگطی غیط اظ ضٍـ . فْطؾت اضائِ قسُ تَؾظ پیوبًىبضاى زضیبفت ًوبیس

.هٌسضد زض ایي هبزُ هوٌَع اؾت
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كسَرات قاًًَي قزارداد

ثط اضظـ افعٍزُهبلیبت •

گطزززض هسل هبلی هٌظَض هی ثبیؿت 
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كسَرات قاًًَي قزارداد
هؼبفیت ّبی هبلیبتی•

آیأیي ًبهأِ   ٍ 1394/04/31لبًَى هبلیبت ّأبی هؿأتمین هأَضخ     132اؾبؼ هبزُ ثط 

تَلیسی یب هؼأسًی ٍ ّونٌأیي زضآهأسّبی ذأسهبتی     زضآهسّبی ٍاحسّبی آى، ارطایی 

تأبضید قأطٍع   اظ ثیوبضؾتبى ّب، ّتل ّب ٍ هطاوع البهتی گطزقگطی اقربل یبز قأسُ  

ُ ثطزاضی یب اؾترطاد یب فؼبلیت ثِ هست پٌذ ؾبل ٍ زض هٌبعك ووتط تَؾأؼِ یبفتأِ    ثْط

.هی ثبقسثِ هست زُ ؾبل ثب ًطخ نفط هكوَل هبلیبت 

وِ آٍضزُ ًمسی ثطای تأمهیي هأبلی   اقربنی هىطض لبًَى هصوَض  138ثط اؾبؼ هبزُ 

ُ ّبی تَلیسی ضا زض لبلت ػمَز هكبضوتی فأطاّن   پطٍغُ  عطح ٍ ؾطهبیِ زض گطزـ ثٌگب

ًوبیٌس، هؼبزل حسالل ؾَز هَضز اًتظبض ػمَز هكبضوتی ههَة قَضای پَل ٍ اػتجأبض اظ  

پطزاذت هبلیبت ثط زضآهس هؼبف هی قًَس ٍ ثطای پطزاذت وٌٌأسُ ؾأَز، هؼأبزل ؾأَز     

.هی قَزپطزاذتی هصوَض ثِ ػٌَاى ّعیٌِ لبثل لجَل هبلیبتی تلمی 
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ًحَُ اًجام ارسیابي هالي ٍ اقتصادی پزٍصُ

بزآٍرد ّشیٌِ ّای ساخت ٍ ساس•

بزآٍرد ّشیٌِ خزیذ ٍ ًصب تجْیشات•

بزآٍرد ّشیٌِ ّای سزهایِ ای 

(CAPEX)

بزآٍرد ّشیٌِ ّای عولیاتي•

بزآٍرد درآهذّای عولیاتي•
بزآٍرد صَرت سَد ٍ سیاى

بزآٍرد بزًاهِ سهاًي اجزای پزٍصُ•

هحاسبِ جزیاى ًقذی بزای پزٍصُ ٍ سْاهذاراى•
هحاسبِ جزیاى ًقذی

هحاسبِ ّشیٌِ سزهایِ•

هحاسبِ ضاخص ّای ارسیابي طزح ٍ تحلیل آى•
هحاسبِ ضاخصْای ارسیابي
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PV Cash Inflows  ;اضظـ حبل رطیبى ًمسیٌگی زضیبفتی
PV Cash Outflows ;اضظـ حبل رطیبى ًمسیٌگی پطزاذتیNPV= PV Cash Inflows – PV Cash Outflows

 Net Cash Flows from Operatingّبی ػولیبتیذبلم رطیبى ًمسیٌگی ًبقی اظ فؼبلیت
Activities (NCFO)

 Net Cash Flows from Investing Activatesگصاضیّبی ؾطهبیِذبلم رطیبى ًمسیٌگی ًبقی اظ فؼبلیت
(NCFI)

 Net Cash Flows from Financingّبی تبهیي هبلیذبلم رطیبى ًمسیٌگی ًبقی اظ فؼبلیت
Activates (NCFF)

(IRR) زخ تاسدهي داخلي 

:WACC  ِ هیبًگیي هَظٍى ّعیٌِ تبهیي ؾطهبی
W1 :اض  گصؾطهبیِآٍضزُ عطیك ٍغُ اظ ؾْن تبهیي هٌبثغ پط
W2 :تعطیك تؿْیالٍغُ اظ ؾْن تبهیي هٌبثغ هبلی پط
R1 :اضؾطهبیِگصاضاى ؾْبهسض ًتظبضز اهَز ؾَخ ًط
R2 :ُذص قست اتؿْیالز ؾَخ ًط

t :هؿتمینت هبلیبى هغبثك لبًَت هبلیبخ ًط
ل  ثبیس ؾْن پیف ذطیس هحهَ W1  ٍW2هحبؾجِ زض : ًىتِ

.ززوؿط گط

× WACC = W1 R1 + W2 × R2 (1-t)
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تحلیل حساسیت

:قَزهی اًزبم شیل قطایظ زض ؾطهبیِ ثبظگكت ًطخ ثطای حؿبؾیت تحلیل

ّبی وبّف یب افعایف ِ ِ گصاضی ّعیٌ  تمهیي ٍ ًَؾبظی ٍ ثبظؾبظی اٍلیِ، ؾطهبی

زضنس 50 تب 10 اظ هبلی

ّبی وبّف یب افعایف ِ ُ ثطزاضی ّعیٌ زضنس 50 تب 10 اظ ًگْساضی ٍ ثْط

زضنس 50 تب 10 اظ  قسُ پیف ثیٌی زضآهسّبی وبّف یب افعایف

ثطزاضی  ثْطُ هست وبّف یب افعایف

31



تحلیل ریسک

ّعیٌِ ضیؿه; ّعیٌِ هجٌبی پطٍغُ × احتوبل ٍلَع ضیؿه × احط ضیؿه 
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و ارسش گذاری ریسکتحلیل 

ُ ّبی هكبضوت ػوَهی • ذهَنی ثب تَرِ ثِ پینیسگی ٍ ػوَهبً عأَالًی   -زض پطٍغ

.هست ثَزى لطاضزازّبی آى، ضیؿه ّبی ظیبزی زض عَل ػوط پطٍغُ ٍرَز زاضز

، لجأل اظ  (2)لأبًَى الحأبق   ( 27)زؾتَضالؼول هبزُ ( 4)هبزُ ( 4)زض ارطای تجهطُ •

ِ گصاض، هغبلؼِ ربهؼی ثطای قٌبؾبیی، اضظیبثی ویفأی   قطٍع فطآیٌس اًتربة ؾطهبی

ٍ ووی، ترهیم ٍ اؾتطاتػی ّبی پبؾد ضیؿه ّبی هرتلف ثط اؾبؼ قأطایظ ٍ  

ِ پأصیط    ٍیػگی ّبی ّط پطٍغُ ٍ هكرم ًوَزى هؿئَل ّط ضیؿه تَؾظ ؾأطهبی

ِ گصاض، هؿئَلیت ّب ٍ ٍظأبیف  . اًزبم هی قَز ایي اعالػبت زض ظهبى اًتربة ؾطهبی

عطفیي لطاضزاز ٍ تؼییي زیگط هفبز ٍ قطایظ لطاضزازی ثىبض هی ضٍز ٍ ثؼٌَاى یىأی  

. اظ پیَؾت ّبی اؾٌبز ٍاگصاضی پطٍغُ هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز

ِ ضیعی وكَض ثب ػٌأَاى   659اظ ًكطیِ قوبضُ • هأسیطیت  »ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبه

ُ ّب ـ گأصاضی ضیؿأه ّأبی    « ضیؿه زض پطٍغ ثؼٌَاى ضاٌّوبیی ثطای تحلیل ٍ اضظ

.پطٍغُ اؾتفبزُ قَز
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پزوصه ریسکانوع 

(ضیؿه ّبی ؾیبؾی، لطاضزازی،حفبظت اظ هحیظ ظیؿت ٍ غیطُ)ؾبیط 

ؾطهبیِ گصاضی

ضیؿه ّبی تبهیي هبلی ضیؿه ًطخ ثْطُ ضیؿه ًطخ اضظ

ثْطُ ثطزاضی

هطثَط ثِ زٍضٓ ثْطُ ثطزاضی عطح

ؾبذت

ضیؿه ّبی عطاحی ضیؿه ّبی ارطا
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پزوصه ریسکانوع 

ضیؿه  ًبوبهی ّبیی وِ ثِ هٌْسؾی یب عطاحی هطتجظ ثبقس: فٌی/ضیؿه عطاحی.

ضیؿىی وِ عجك آى ذطیس ظهیي هَرت تبذیط زض ول ظهبى ثٌسی پطٍغُ قَز: ضیؿه وؿت ظهیي.

ضیؿىی وِ عجك آى وؿت هَافمت هحیغی هَرت تبذیط زض وأل ظهأبى ثٌأسی پأطٍغُ     : ضیؿه هَافمت هحیغی

ِ ّبی پطٍغُ افعایف یبثس: ؾبذتضیؿه  .ضیؿىی وِ زض ًتیزِ ؾبذت اقتجبُ یب تبذیط زض ؾبذت، ّعیٌ

ّبی پكتیجبًی)ضیؿىی وِ زض آى ّعیٌِ حفظ زاضایی ّب زض قطایظ هٌبؾت : ضیؿه ػولیبتی ِ هتفأبٍت  ( هخل ّعیٌ

ِ ّبی ػولیبتی ثَزرِ هتفبٍت اظ ثَزرِ ثبقس. اظ ثَزرِ ثبقس .ّونٌیي ضیؿىی وِ ّعیٌ

اظ تمبضبی ووتط اظ هیعاى پیف ثیٌی قسُ یب لیوت پبییي تط اظ هیعاى پیف ثیٌی قسًُبقی زضآهس : ضیؿه تمبضب .

ّونٌیي ضیؿه ایٌىأِ  . ّعیٌِ ّبی هطتجظ ثب پَقف ًبوبفی هبلی ٍ یب هسیطیت ًبهٌبؾت ثسّی ّب: ضیؿه هبلی

زضًْبیت ایٌىِ اضظـ ثبلیوبًأسُ زاضایأی زض پبیأبى زٍضُ،    . تَضم ثبالتط اظ هیعاى پیف ثیٌی قسُ زض ثَزرِ ثبقس

.پبییي تط اظ هیعاى پیف ثیٌی قسُ آى زض ثَزرِ ثبقس

ّبی هطتجظ ثب ایٌىِ زازذَاّی ّبی هحیغی پیف ثیٌی ًكسُ : ضیؿه هحیغی ِ ّعیٌ

 ّبی تبذیط زض تبییس پطٍغُ، تغییطات زض ؾیبؾت ّب ٍ لَاًیي ٍ : همطضاتیضیؿه ِ .... ّعیٌ
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ریسک ها بایذ به بخطی که به نحو بهتزی بتوانذ آن را مذیزیت کنذ منتقل ضود

ضیؿه
ثرف  هٌبؾت  
ضیؿه پصیط

زالیل

.ایي هَضَع ثِ ػٌَاى هْبضت ولیسی ثرف ذهَنی هحؿَة هی قَزثرف ذهَنیفٌی/ضیؿه عطاحی

ثرف ػوَهیضیؿه وؿت ظهیي
ثرف ذهَنی هوىي اؾت اظ تَاًوٌسی الظم ثطای تضویي چٌیي ظهیٌی  

.ثطذَضزاض ًجبقس

ضیؿه هَافمت  
هحیغی

.هَافمت هحیغی ّوبًب هَافمت ّبی ثرف ػوَهی هی ثبقسثرف ػوَهی

.ایي هَضَع ثِ ػٌَاى هْبضت ولیسی ثرف ذهَنی هحؿَة هی قَزثرف ذهَنیضیؿه ؾبذت

.ایي هَضَع ثِ ػٌَاى هْبضت ولیسی ثرف ذهَنی هحؿَة هی قَزثرف ذهَنیضیؿه ػولیبتی

ػوستب ثرف ػوَهیضیؿه تمبضب
ثرف ذهَنی ػَاهلی ضا وِ ثِ وٌتطل ضیؿه تمبضب هی پطزاظًس ضا وٌتطل 

.ًوی وٌس

ػوستب ثرف ذهَنیضیؿه هبلی
تبهیي هبلی وٌٌسگبى ثرف ذهَنی ثغَض وبهل هؿئَل ضیؿه ّبی پطٍغُ  

.ذَاٌّس ثَز

.ایي هَضَع ثِ ػٌَاى هْبضت ولیسی ثرف ذهَنی هحؿَة هی قَزثرف ذهَنیضیؿه هحیغی

.ثرف ذهَنی ّینگًَِ وٌتطلی ثط ایي ػَاهل ًساضزثرف ػوَهیضیؿه همطضاتی
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نکات تکمیلی

   ّب ًیأع زض رطیأبى ِ ِ ّبی ضیؿه، ثبیس ظهبى ٍلَع ایي ّعیٌ ثؼس اظ هحبؾجِ ّعیٌ

.ًمسیٌگی پطٍغُ ٍ هسل هبلی هسًظط لطاض گیطز

 اٍل ایٌىأِ  : تؼییي ظهبًجٌسی رطیبى ًمسیٌگی ضیؿه ّب ثِ زٍ ػلت اّویأت زاضز

تمحیط تَضم ثط ّعیٌِ آى ثبیس زض ًظط گطفتِ قَز ٍ زٍم ایٌىِ ّط ضیؿه رطیأبى  

ًمسیٌگی هطثَط ثِ ذَز ضا زاضز وِ زض هحبؾجِ اضظـ فؼلی ول تمحیطگصاض اؾت
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VFM in

Public Private Partnership
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در قزاردادهای مطارکتی مبانی تحلیل ارسش

ِ ّبی ول همبیؿِ ٍ ثطآٍضز فطآیٌس ثِ اضظـ اضظیبثی ذهَنی، - ػوَهی هكبضوت ظهیٌِ زض  ّعیٌ

  زٍ زض ٍ هی قَز گفتِ هكبضوتی ٍ هتؼبضف ثهَضت پطٍغُ ارطای حبلت زٍ زض پطٍغُ ػوط چطذِ

:هی قَز اًزبم هطحلِ

پطٍغُ اًزبم ضٍـ اًتربة هٌظَض ثِ پطٍغُ اٍلیِ هغبلؼبت هطحلِ (1

ِ گصاضاى پیكٌْبزّبی همبیؿِ هٌظَض ثِ پطٍغُ اضربع هطحلِ (2 پیكٌْبز ثْتطیي اًتربة ٍ ؾطهبی

ِ ای اضظیبثی ایي حمیمت زض ِ پصیط ثطای ؾٌز  هحهَل نطفِ ثِ ذطیس هیعاى وِ اؾت ؾطهبی

ِ پصیط تَؾظ غیطزٍلتی ثرف اظ ضا پطٍغُ  ذطیس هیعاى ًوًَِ ثؼٌَاى .هی زّس ًكبى ؾطهبی

 ثرف هكبضوت ثب وِ هساضؾی زض زاًف آهَظ ّط ؾطاًِ ّعیٌِ ثیوبضؾتبًی، ترت حسالل تضویٌی

ُ اًس پیسا تَؾؼِ غیطزٍلتی  ذطیس نطفِ ثِ حزن ٍ ٍاحس لیوت زٍلتی، هساضؼ ثب همبیؿِ زض وطز

.فبضالة ذبًِ تهفیِ اظ پؿبة
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در قزاردادهای مطارکتی مبانی تحلیل ارسش

 ًَػی ثِ وِ هی ثبقس ػوَهی ثرف قبذم هحبؾجِ اضظـ، اضظیبثی زض اٍل لسم•

 تَؾظ پطٍغُ وِ نَضتی زض اؾت، زٍلت تَؾظ ذسهبت اضائِ قسُ توبم ثْبی ثیبى وٌٌسُ

ُ ثطزاضی ٍ ارطا هبلی، تمهیي زٍلت  زٍلت ػْسُ ثِ ًیع پطٍغُ ضیؿه ّبی ثیكتط ٍ قَز ثْط

.ثبقس

ِ ّبی ػوَهبً پطٍغُ، تزبضی عطح ثب همبیؿِ زض ػوَهی ثرف قبذم هحبؾجِ زض•  ّعیٌ

ِ گصاضی ُ ثطزاضی اٍلیِ، ؾطهبی  ثب چٌساًی تفبٍت ًَؾبظی ٍ ثبظؾبظی ٍ ًگْساضی ٍ ثْط

 ثْطُ ذبنی ًَآٍضی یب تىٌَلَغی اظ ذهَنی ثرف وِ نَضتی زض هگط) ًساضًس یىسیگط

 زض تفبٍت ثیكتط ٍ (قَز هغلَة ذطٍری ّبی حفظ ثب پطٍغُ ّعیٌِ وبّف ثبػج وِ ثگیطز

  .هی قَز ًوبیبى پطٍغُ ضیؿه ّعیٌِ ٍ هبلی تمهیي ّعیٌِ
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در قزاردادهای مطارکتی مبانی تحلیل ارسش

:قَز گطفتِ ًظط زض هی ثبیؿت ػوَهی ثرف قبذم هحبؾجِ زض ظیط هَاضز ّونٌیي

ِ ّبی• ِ ّب ایي :ضلبثت وطزى عطف ثی ّعیٌ ِ ّبی ٍالغ زض ّعیٌ ِ ّبی ػوَهبً) اؾت لبًًَی ّعیٌ   ّعیٌ

  زٍلت ثِ هی ثبیؿت هبلی لَاًیي اؾبؼ ثط پطٍغُ یه زض ذهَنی ثرف هكبضوت نَضت زض وِ (هبلیبتی

  همساض ثِ ٍ هی قَز گطفتِ ًظط زض زٍلت ثطای ػسم الٌفغ ثهَضت هكبضوت ػسم نَضت زض ٍ قَز پطزاذت

.هی گطزز اضبفِ ػوَهی ثرف قبذم

ـ ّبی اظ اؾتفبزُ نَضت زض اؾت هوىي وِ آًزب اظ :ذسهبت اضائِ زض تمذیط ّعیٌِ•   زٍضاى هكبضوتی ضٍ

  ٍ ارتوبػی هٌبفغ ایي لصا گیطز، اًزبم ظٍزتط هطزم ثِ ظیطثٌبیی ذسهبت اضائِ ٍ یبفتِ وبّف پطٍغُ احساث

ـ گصاضی هی تَاى ضا ؾَذت ههطف ٍ تهبزفبت وبّف هبًٌس التهبزی   قبذم همساض ثِ ٍ ًوَز اضظ

.ًوَز اضبفِ ػوَهی ثرف

ِ ّبی زیگط• ِ ّبی قبهل :ربًجی ّعیٌ   پطٍغُ اًزبم ضٍـ ثِ ثؿتِ وِ هی ثبقس هؼبهالتی ٍ ذسهبتی ّعیٌ

ِ ّبی هبًٌس هی ثبقس؛ هتفبٍت ِ ّبی پطٍغُ، هسیطیت ّعیٌ ِ ّبی حمَلی، ٍ لبًًَی ّعیٌ   ذسهبت ّعیٌ

ِ ّبی هٌْسؾی، ِ ّبی زاضایی، اؾتْالن ّعیٌ ِ ّب ایي .غیطُ ٍ تگیؿثبظًك حمَق پطزاذت ّعیٌ   ثؿتِ ّعیٌ

  نحیح ثغَض پطٍغُ ػوط چطذِ ول زض هی ثبیؿت ٍ ثَزُ هتفبٍت ضٍـ ّط ارطایی فطآیٌسّبی ٍ رعئیبت ثِ

.قًَس ثطآٍضز ٍ پیف ثیٌی
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در قزاردادهای مطارکتی مبانی تحلیل ارسش

 تزبضی عطح قطایظ اؾبؼ ثط زٍلت تؼْسات ثب ػوَهی ثرف قبذم ثؼسی لسم زض•

.هی گطزز همبیؿِ اٍلیِ

ُ ّبی زض اٍلیِ تزبضی عطح زض• ِ پصیط تؼْسات هیعاى غیطذَزگطزاى، پطٍغ  ذطیس هبًٌس ؾطهبی

 وِ) ػوَهی ثرف قبذم هحبؾجِ اظ پؽ .اؾت هكرم ظهیي تمهیي یب پطٍغُ هحهَل

ِ پصیط هٌظط اظ ـ آفطیٌی همساض ،(اؾت ؾطهبی  ٍ ػوَهی ثرف قبذم همبیؿِ اظ اٍلیِ اضظ

ِ پصیط تؼْسات  ثرف قبذم همبیؿِ اظ آى ٍالؼی همساض ٍ اٍلیِ تزبضی عطح زض ؾطهبی

ِ پصیط تؼْسات ٍ ػوَهی ِ گصاضاى ٍالؼی پیكٌْبزّبی زض ؾطهبی .هی آیس ثسؾت ؾطهبی

 تؼْسات ٍ ػوَهی ثرف قبذم تفبٍت هیعاى لبلت زض قسُ وؿت اضظـ همساض•

ِ پصیط   ثیبى ػوَهی ثرف قبذم اظ زضنسی یب ٍ ًْبیی / اٍلیِ تزبضی عطح زض ؾطهبی

.هی قَز
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دو بخص خصوصی و دولتیبزای ارسش ارسیابی 

VfM= NPV of PSC - NPV of PPP     or

VfM (%) = (NPV of PSC - NPV of PPP) / NPV of PSC 43

قبذم ثرف ػوَهی تؼْسات زٍلت ثط اؾبؼ قطایظ  

هَرَز زض عطح تزبضی اٍلیِ

تؼْسات زٍلت ثط اؾبؼ قطایظ  

ِ گصاض هَرَز زض پیكٌْبز ؾطهبی
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اوليه VfMمقذار  واقؼي VfMمقذار 



با تطكز اس تَجِ ضوا
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