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 خصوصي -عمومي پازل توسعه مشاركت 

PPP 
مشاركت عمومي  

 خصوصي -

Regulation 
سياست گذاري و (

 )تنظيم مقررات

Funding 
 )حمايت هاي مالي(

Finance 
 )تأمين مالي(

Promotion 
ظرفيت سازي و (

)اقدامات ترويجي  
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Project Finance 

 مالي پروژه محور   تأمين 
روش جايگزين تأمين مالي شركتي، تشكيل يك شركت پروژه خـاص بـراي طـرح    •

در اين روش سرمايه گذاري انجام شده در طـرح جديـد در   . توسعه مورد نظر است

در ايـن روش  . واقع به عنوان دارايي هاي شركت پروژه تلقي و محسوب مـي گـردد  

دارايي هاي پروژه و جريان نقدي آن بدهي شـركت پـروژه را تضـمين مـي كنـد و      

وام دهندگان هيچ گونه حق رجوعي به ساير منابع در دسترس سـهام داران پـروژه   

بدين ترتيب دريافت وام براي پروژه به حسـاب ترازنامـه كلـي شـركت يـا      . ندارند

چنين روشي كه دريافت وام به صورت مستقل انجام . بدهي هاي آن منظور نمي شود

مي گيرد و در قبال آن هيچ گونه تضميني توسـط سـهامداران شـركت پـروژه بـه      

 . وام دهندگان داده نمي شود به عنوان تأمين مالي پروژه اي شناخته مي شود
 

Project finance 



 دولت

پرداخت كنندگان  
 ماليات

 بازارهاي مالي استفاده كنندگان

 شركتهاي خصوصي

پرداخت كارمزد توسط 
 استفاده كنندگان

 خدمات ارائه شده

پرداخت بابت كاالهاي 
 سرمايه اي

كاالهاي سرمايه اي  
 ارائه شده

 اوراق قرضه 
 فروخته شده

 تامين مالي

 مالياتها

 جريان خدمات، پرداخت ها براي خدمات و تامين مالي در تداركات عمومي سنتي



شركت مجري  
 SPV پروژه

 دولت

 بازارهاي مالي استفاده كنندگان

شركتهاي 
 خصوصي

 

پرداخت كارمزد توسط 
 استفاده كنندگان

 خدمات ارائه شده 

پرداخت بابت  
 كاالهاي سرمايه اي

كاالهاي سرمايه اي   
 ارائه شده

 
 اوراق قرضه، وام دريافتي

 تامين مالي 

 

 كارمزدها

پرداخت كنندگان 
 ماليات

 
 مالياتها

 

كاالهاي سرمايه اي  
 ارائه شده

 

 جريان خدمات، پرداخت ها براي خدمات و تامين مالي در مشاركت عمومي خصوصي



 برقبراي يك قرارداد خريد خصوصي  -عمومينمونه مشاركت 



 جادهبراي يك قرارداد خصوصي  -عمومينمونه مشاركت 



 نارسايي هاي تامين مالي قراردادهاي مشاركتي

داخلـي بـراي تـامين مـالي     نبود نهادهاي مالي تخصصي و بانك هاي توسعه اي •

 هاي زيرساختي  طرح 

قراردادهـاي  از منابع صـندوق توسـعه ملـي در    استفاده ضرورت تعريف سازوكار •

 مشاركتي

توسـعه اي  خارجي و تسهيالت بانك هاي اختصاص منابع فاينانس عدم سازوكار •

 قراردادهاي مشاركتي  بين المللي به 

 Project Financeسازي سازوكار عدم پياده •

 با نرخ هزينه مالي پايينبلندمدت نبود اوراق بدهي •

 



 نارسايي هاي تامين مالي قراردادهاي مشاركتي

 )صندوق پروژه+ اوراق بدهي(مشاركت بازار سرمايه در تامين مالي عدم •

 نبود منابع مالي پايدار جهت خريد تضميني محصول پروژه از طرف دولت•

 ضرورت ارائه تضامين معتبر و بانك پذير•

لطمه ديدن طرح ها از محل تاخير دستگاه هاي اجرايـي در انجـام تعهـدات    •

 سرمايه گذارانخود در قبال 

 



Finance 
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 منابع تامين مالي قراردادهاي مشاركتي

١١ 



متوسط نرخ هزينه مالي و دوره سررسيد اوراق بدهي منتشره در تامين مالي 
 2009-2013زيرساخت از سال 

١٢ 



 نظام بانكي

نهاد هاي بازار  
 پولي

 

 بخش غير  رسمي
نهاد هاي مالي خارج از كنترل بانك (

 )مركزي

 

 

 قرض الحسنه

 
صدور 

 ضمانتنامه

عقود مبادله 
 اي

اعتبارات  
اسنادي   

 خارجي

 اوراق مشاركت
براي پروژه هاي (

 )خاص

 تسهيالت

 اعتبارات

 

عقود  
 مشاركتي

 

  اعتبارات
اسنادي  
 داخلي

 بانك ها

موسسات  
 اعتباري

بخش 
 رسمي
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 قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در

 بانكهاطرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي اجراي 

 1386مصوب 
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 )2(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
 28بند ل ماده  

داده مـي شـود اعتبـاراتي كـه در پيوسـت      اجازه دستگاههاي اجرائي به 

قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سـرمايه گـذاري و توسـعه    

فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني از محل بودجه عمـومي و يـا منـابع    

داخلي تحت برنامه كمكهاي فني و اعتباري پيش بيني شده است، بـراي  

پرداخت تسهيالت تلفيقي و يارانـه  سـود تسـهيالت بـه صـورت وجـوه       

اداره شده از طريق قرارداد عامليت در اختيار بانكهاي عامل و صندوقهاي 

 .  حمايتي و توسعه اي دولتي قرار دهند
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 احكام دائمي برنامه هاي توسعه در خصوص صندوق توسعه ملي
 16بند خ ماده  

 :مصارف صندوق -خ
اعطاي تسهيالت به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد . 1

 و توسعه سرمايه گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
اعطاي تسهيالت صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه هاي خارجي . 2

 )سنديكايي(برنده مي شوند از طريق منابع خود يا تسهيالت اتحاديه اي 
 اعطاي تسهيالت خريد به طرفهاي خريدار كاال و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور. 3
 سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي. 4
اعطاي تسهيالت به سرمايه گذاران خارجي با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و . 5

 .قانون اساسي مي باشد) 80(حمايت از سرمايه گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم

استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و  -1تبصره 
 .بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است

استفاده   اعطاي تسهيالت موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرمايه گذاران -2تبصره 
 .كننده از اين تسهيالت اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند

اعطاي كليه تسهيالت صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد   -3تبصره 
 .بود
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 آسيب هاي ارائه تسهيالت صندوق توسعه ملي 

 مشخص نبودن ساز و كار توثيق عوايد پروژه 

ها نامهصندوق توسعه ملي و نظام اساسنامه در در زيرساخت هاي عدم اشاره به سرمايه گذاري

 بغير از حوزه آب 

 عدم كارآمدي بانك هاي عامل در عامليت تسهيالت صندوق توسعه ملي 

 مدت و ريالي تسهيالت تخصيص عدم و زيرساخت توسعه براي ارزي تسهيالت بودن ناكارآمد

 است سال 8 برداري بهره و تنفس ساخت زمان

هدف اصلي صندوق صيانت از منابع ملي و ارائه تسهيالت ارزي است و ريسك نوسانات ارز بر 

 عهده گيرنده تسهيالت است 
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 1395احكام دائمي برنامه هاي توسعه مصوب سال 
 در خصوص صندوق توسعه حمل و نقل

به منظور ايجـاد سـازوكارهاي تـأمين منـابع مـالي پايـدار بـراي توسـعه          -48ماده 

و ناوگان حمل و نقل كشور تشويق، حمايت و مشاركت در سرمايه گذاري   زيرساخت

زيرساخت ها، بيمه سرمايه گذاري ها در حوزه حمل ونقل و مشاركت در ساخت، توسعه 

و نگهداري شبكه ها و زيرساخت ها، دولت مي تواند صندوق توسعه حمل و نقـل را بـا   

از دارايي هاي خود را كه در اختيـار وزارت  ريال سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد 

قرار دارد، با اسـتفاده    راه و شهرسازي، سازمان ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن

از منابع پيش بيني شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و 

 . حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد  با شخصيت
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 احكام دائمي برنامه هاي توسعه در خصوص صندوق توسعه حمل و نقل
 48ماده 

 :صندوق عبارتند ازمنابع 

 .سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه هاي سنواتي تأمين مي شود -الف

 تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است   -ب

دولتي كـه بهـره بـرداري و نگهـداري آن بـه بخـش       طرح هاي درآمدهاي حاصل از  -پ

 .غيردولتي واگذار مي شود

سرمايه گذاري آن   درآمدهاي حاصل از پروژه هاي مشاركتي كه استهالك اصل و فرع -ت

 .اتمام يافته و به دولت منتقل شده است

 درآمد حاصل از واگذاري امالك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي -ث

انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانكهاي دولتـي و غيردولتـي طـرف     -5

اعطـاي تسـهيالت و ارائـه تضـامين بـه      مـي گيـرد و   قرارداد عامليت با صندوق، صورت 

 19 عامل متقاضيان متناسب با سپرده گذاري صندوق نزد بانكهاي 



 1396قانون بودجه سال 

 :19بند الف تبصره  –اهرم سازي منابع مالي

به منظور ارائه تسهيالت مالي به بخش خصوصي در راستاي تكميل طرح هـاي تملـك   •
 :دارايي هاي سرمايه اي با اولويت طرح هاي نيمه تمام، منابع مالي زير تجميع مي گردد

حداقل بيست درصد منابع مورد نيـاز بـراي تكميـل طـرح از محـل آورده طـرف        - 1•
 مشاركت تأمين

حداكثر بيست و پنج درصد منابع باقيمانده از محل اعتبارات تملـك دارايـي هـاي     - 2•
 سرمايه اي همان طرح و يا سرجمع همان فصل

 مابقي منابع مورد نياز براي اتمام طرح از محل منابع داخلي بانك هاي عامل - 3•
بانك هاي عامل وجوه توديعي صندوق توسعه ملي و دولت را با منابع خود تلفيق كـرده  •

و در قالب قرارداد با طرف مشاركت، به صورت تسهيالت بانكي به طرحهاي يادشـده،  
 .متناسب با پيشرفت فيزيكي آنها پرداخت مي كنند
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 1396بودجه سال قانون ) 19(تبصره ) الف(بند 

  نسبت خصوصي، بخش توسط تسهيالت أخذ تسهيل منظور به است مجاز دولت
  بهره برداري، دوران خدمات از حداقلي خريد جمله از الزم تضامين ارائه به

 تسهيل قانون در مندرج طريق از يا طرح اجراي محل اموال ترهين با موافقت
 .نمايد اقدام 1386/4/5 مصوب بانكي تسهيالت اعطاي

  از مشاركت قراردادهاي مكلفند مي گردد توزيع آنها در منابع اين كه بانكهايي
  با منعقدشده غيردولتي بخش توليدشده خدمات و كاالها تضميني خريد قبيل

  به بانكي تسهيالت اعطاي براي قبول قابل تضمين هاي عنوان به را دولتي طرف
 .بپذيرند خصوصي بخش

  دوره دوسال، حداكثر بهره برداري، تا سرمايه گذاري دوره براي الزم زمان مدت
  مجموع احتساب با اعطائي تسهيالت بازپرداخت دوره و يك سال حداكثر تنفس

 .مي گردد تعيين ده سال حداكثر تنفس و بهره برداري سرمايه گذاري، دوره
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 1396قانون بودجه سال  19آيين نامه بند الف تبصره 

اعتباراتي كه در قانون بودجه ساليانه از محل اعتبارات طرح هاي تملـك دارايـي هـاي    : آورده دولت
سرمايه اي طرح و يا سرجمع اعتبارات فصل براي تكميل طرح در قالب تسهيالت تلفيقي از طريق 

  .اين منابع بدون سود در اختيار قرار داده مي شود .قرارداد عامليت به بانك عامل واگذار مي گردد

انتخاب بانك يا بانك هاي عامـل بـه تشـخيص دسـتگاه مركـزي يـا نماينـده وي و بـر اسـاس          
مناسب ترين پيشنهاد از جمله ميزان سود ترجيهي براي منـابع تلفيقـي و شـرايط توثيـق و اخـذ      

 .تضمين ها و ساير موارد انجام مي شود

بانك عامل پس از عقد قرارداد تامين مالي طرح، تسهيالت را متناسب با پيشرفت فيزيكي با تاييد 
 .طرف عمومي، به طرف خصوصي پرداخت مي نمايد
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 1396قانون بودجه سال  19آيين نامه بند الف تبصره 
طرف عمومي براي تضمين تعهدات قراردادي خود در دوران بهره برداري، حسب مورد مي تواند يكي از 

 .انواع تضمين هاي زير را به طرف خصوصي بسپارد

گواهي تعهد وزارت امور اقتصادي و دارايي براي سرمايه گذاران خارجي بر اساس قانون تشويق و •
حمايت سرمايه گذاري خارجي و گشايش اعتبار اسنادي ارزي خريد محصول طرح موضـوع مـاده   

 1366قانون محاسبات عمومي مصوب  62

 گواهي سازمان مبني بر تعهد خريد محصول طرح توسط طرف عمومي •

قانون احكام دائمي ) 34(ماده ) پ(بند گشايش اعتبار اسنادي ريالي خريد محصول طرح موضوع •
 1395برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 

گواهي تعهد خريد محصول طرح توسط دستگاه مركزي و يا نماينده وي با امضاي عالي ترين مقام •
 اجرايي دستگاه مذكور

گواهي تعهد تامين حداقل نرخ بازده ساالنه درصورت وقـوع ريسـك هـاي عمـومي اقتصـادي و      •
سياسي، تعهد پرداخت جرايم قراردادي، تعهد خريد تاسيسات نيمه تمام يا درحال بهره بـرداري  

درمواقعي كه بدليل وقوع حوادث قهريه و يـا قصـور يكـي از طـرفين در انجـام      (طرف خصوصي 
توسط دستگاه مركزي و يا نماينـده وي  ) تعهدات، فسخ ويا خاتمه يافته بعلت قصور طرف عمومي

 با امضاي عالي ترين مقام اجرايي دستگاه مذكور
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 تامين مالي از منابع خارجي براي قراردادهاي مشاركت

 تامين مالي از منابع  خارجي

روش هاي 
 قرضي

روش هاي غير 
 قرضي

تامين مالي پروژه  
 اي

تامين مالي 
 شركتي

خطوط   يوزانس
 اعتباري

 وامهاي
بين    

 المللي
 فاينانس

سرمايه گذاري غير  
 مستقيم

سرمايه گذاري  
 مستقيم

سرمايه گذاري  تملك
 مشترك

مشاركت در  
 ساير توليد

 ريفاينانس

تجارت 
 متقابل
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 بازار سرمايه
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 صندوق سرمايه گذاري پروژه
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 اركان صندوق سرمايه گذاري پروژه
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مپنا در حال تشكيل نخستين صندوق سرمايه گذاري پروژه كشور با همكاري گروه •

مالي، يكي از بزرگتـرين پـروژه هـاي صـنعت نيروگـاهي در تبـديل       تامين . است

 تركيبينيروگاه گازي به سيكل 

ميليارد تومان و حجم كل تامين مالي كـه از طريـق   هزار 2/8ارزش كل اين پروژه •

 .  ميليارد تومان است 350صندوق پروژه و در سه مرحله صورت مي گيرد، 

اوراق تبعـي بـا سررسـيد    سـرمايه گـذاران،   به منظور جذابيت و استقبال بيشـتر  •

 .درصد همزمان با پذيره نويسي صادر خواهد شد 20يك ساله با نرخ هاي باالتر از 
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اوراق  : ابزارهاي غيرانتفاعي
 قرض الحسنه

 

 ابزارهاي انتفاعي

 

 ابزارهاي بابازدهي معين

 

 ابزارهاي بابازدهي انتظاري

 

 اوراق مرابحه
 اوراق اجاره

 اوراق منفعت
 استصناعاوراق 

 اوراق صكوك

 
 اوراق مشاركت
 اوراق مشاربه
 اوراق مزارعه
 اوراق مساقات

 

 ابزارهاي مالي
 اسالمي
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 تقويت اقتصاد پروژه و بازار محصول طرح يكي از اصول اساسي است•

بعنـوان يكـي از   عمـومي  براي توسعه تامين مالي از بازار سرمايه بايد اعتماد •

اصول تقويت طرف عرضه در تامين مالي بلند مدت، مدنظر باشد و اصل ديگر 

نيز تعهد به بازه زماني بلندمدت و خريد سهام صندوق هاي پروژه و ابزارهاي 

تامين مالي براي قراردادهاي مشاركتي بايد توسط نهادهاي تخصصـي بـازار   

 .سرمايه است

30 



Funding 
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قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور  12ماده   
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قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور  12ماده   

 در اجراي طرح هاي موضوع اين ماده دولت مكلف است

يا خدمت توليد شده يا صرفه جويي شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محـل درآمـد،   كاال •

 . صرفه جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري كند

اصل و سود سرمايه گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه هاي متعلقه يـا منـافع اقـدام    •

 .نمايدپرداخت موضوع اين ماده را به آنان 

كه منجر به كاهش مصـرف سـوخت   بهينه سازي در طرحهاي نفت و گاز و سرمايه گذاري درخصوص •

سوخت و يا درآمد حاصل از اجراي طرح، پـس از  صرفه جويي از محل شود، بازپرداخت سرمايه گذاري 

 .مي گرددتوسط شركتهاي تابعه وزارت نفت تضمين تصويب شوراي اقتصاد، 
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 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه

   30ماده 

به منظور تأمين منابع مورد نياز جهـت توسـعه و نگهـداري و بهـره بـرداري امـور       . الف 

حمل ونقل جاده اي به سازمان راهداري و حمل و نقـل جـاده اي اجـازه داده مـي شـود از      

جابه جايي كاال و مسافر در جاده هاي كشور به استثناي جاده هاي روستايي و عشايري بر 

كيلومتر بـا پيشـنهاد مجمـع عمـومي سـازمان راهـداري و       . كيلومتر و نفر . اساس تن 

 .حمل ونقل جاده اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد

كيلومتر حمل و نقل كاال در داخل كشور از شـركتهاي  . ميزان وصول عوارض هر تن . ب 

حمل ونقل بين المللي كه مبادرت به حمل و نقل كاالي عبوري و ترانزيت خارجي مي كننـد  

 .با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي شود
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 )2(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

به منظور نگهداري راههاي كشور و تالش در جهت تثبيت تعرفه حـق   -70ماده 
دسترسي شبكه ريلي و كمك به احـداث، توسـعه ظرفيـت و بهسـازي خطـوط،      
ناوگان و شبكه حمل و نقل ريلي برون شهري و نگهداري راههاي كشور با هدف 
صرفه جويي در مصرف سوخت، كاهش آاليندگي محيط زيست و كاهش تلفـات  

بـه  ) گازوئيـل (قيمت نفت گاز ) ٪ 20(ناشي از تصادفات جاده اي، بيست درصد 
استثناي مصارف بخش كشاورزي به عنوان عوارض توسط شركت ملي پـااليش  

 .و پخش فرآورده هاي نفتي ايران محاسبه و دريافت مي شود

نسبت مساوي به توسعه، بهسازي خطوط و ناوگان شبكه حمل و به منابع حاصله 
 .  مي يابداختصاص نقل ريلي و نگهداري راهها 
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 (FIPPA)قانون تشويق سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه آن 

 :در آيين نامه قانون اشاره شده است

، واگذاري حقوق مالكانـه  "ساخت، بهره برداري و واگذاري "در قراردادهاي -10ماده 

سرمايه گذار خارجي به مؤسسه تأمين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري، 

 .با تأييد هيأت قابل انجام است

درمورد آن دسته از طرح هاي سـرمايه گـذاري كـه يـك دسـتگاه دولتـي،        -11 ماده 

خريدار انحصاري كاالو خدمات توليدي است و همچنين درمواردي كـه كاالوخـدمات   

توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود، دسـتگاه دولتـي   

مي تواند خريد كاالو خدمات توليدي را به ميـزان و قيمـت تعيـين شـده درقـرارداد      

 .  مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد
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 1395آذرماه 

ظرفيت هاي تامين مالي در اليحه مشاركت 

 خصوصي -عمومي 
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 اهداف كلي و راهبردها در برنامه ششم توسعه

 )ppp.worldbank.org: مرجع(خصوصي در وبسايت بانك جهاني  -از كشورهاي داراي قانون مشاركت عمومي نمايي 
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 چارچوب مقرراتي و ترتيبات نهادي

خصوصي نشان مي دهـد كـه يـك     -تنوع سنت هاي حقوقي و انواع روش هاي مشاركت عمومي
روش منحصر به فرد براي اجراي چارچوب مشاركت وجود ندارد و راه صحيح براي تدارك اجراي 

 .آن به سنت هاي حقوقي و اجرايي در اين حوزه و به اهداف دولت در آن كشور بستگي دارد

هستند چارچوب مقرراتي خـود را  (common law)در كشورهاي كه مبتني به نظام حقوقي عرفي 
براساس اسناد سياستي و دستورالعمل اجرايي تنظيم مي كنند در حالي كه در كشورهاي مبتني بر 

مي باشند، معموال يك چارچوب مفصل در قالـب اسـناد حقـوقي    (civil law)نظام حقوقي نوشته 
الزام آور، قوانين عادي و يا موضوعه دارند كه با قواعد تفصيلي و نافـذ بيـان مـي شـوند و داراي     

 ضمانت حقوقي هستند 

به ندرت اتفاق مي افتد مقررات مشاركت عمومي خصوصي بر اساس يك سند حقوقي واحد تنظيم 
شود و در عوض اين كار با مجموعه اي از ابزارهاي حقوقي شامل قوانين، مقررات، احكام، سياست 

 هاي مصوب و راهنماها انجام مي شود
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 خصوصي در كشورهاي مختلف  -مقايسه تطبيقي قوانين مختص مشاركت عمومي
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خصوصي -جايگاه اليحه مشاركت عمومي   

 روش هاي انجام پروژه زيرساختيبانك جهاني در خصوص طيف 

شامل روش اماني و قراردادهاي 
پيمانكاري و مشاوره كـه نظـام   
فني و اجرايي آن تبيين شـده و  

 .در حال اجرا است

ايــن اليحــه بــه ايجــاد بســترهاي 
قانوني و تـأمين شـرايط و الزامـات    

 –پيــاده ســازي مشــاركت عمــومي 
 .خصوصي مي پردازد

ــل  ــراي  44اص ــانون اج و ق
سياست هاي آن به الزامات و 
ــازي   ــي س ــرايط خصوص ش

 .پرداخته است

 ميزان نقش بخش خصوصي

41 

 خصوصي -جايگاه اليحه مشاركت عمومي 



 تأمين مالي دوره احداث پروژه

 .در دوره احداث پروژه، تأمين مالي بعهده سرمايه گذار است

 ايجاد صندوق توسعه و ضمانت سرمايه گذاري زيرساخت  

درصد منابع ورودي ساليانه صندوق توسعه ملي بصـورت   10با سرمايه اوليه از محل •
درصد از سرجمع اعتبارات طرح هـاي تملـك دارايـي هـاي      20ارزي و ريالي، معادل 

 سرمايه اي در پيوست شماره يك قانون بودجه سنواتي و ساير منابع مالي

پرداخت ؛ تقبل پرداخت قسمتي از سود تسهيالت؛ اعطاي تسهيالت: با اهدافي نظير•
؛ ارائـه تضـامين بـراي پوشـش     سود و كارمزدهاي متعلقه اوراق بدهي منتشر شـده 

جبران خسارات ناشي از قصور طرف ؛ ريسك هاي مربوط به نرخ ارز و تغيير مقررات
ارائــه ضــمانت نامــه  هــاي معتبــر مــورد نيــاز ؛ عمــومي در شــرايط فســخ قــرارداد

 سرمايه گذاران براي نهادهاي مالي
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 تأمين مالي دوره احداث پروژه

بـراي  در نظرگيري قراردادهاي مشاركت، به عنوان تضمين هاي قابل قبول تكليف به بانك ها براي 
 اعطاي تسهيالت بانكي به سرمايه گذار

؛ شرايط و ضوابطي براي ارائه خدمات مـالي بـه انـواع قراردادهـاي مشـاركت     پيش بيني تدوين 
خدمات مالي از قبيل اعطاي تسهيالت از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي داخلـي، اعطـاي   
تسهيالت بانك ها و فاينانس هاي خارجي، توثيق قـرارداد مشـاركت و تضـامين آن جهـت اخـذ      

 تسهيالت

براي تـأمين مـالي   شرايط و ضوابطي براي استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه پيش بيني تدوين 
 قراردادهاي مشاركت اعم از انتشار اوراق بدهي بلندمدت و تأسيس صندوق پروژه

و صـندوق توسـعه ملـي    از منـابع  ) سـال  20تا (امكان اعطاي تسهيالت ارزي و ريالي  بلندمدت 
 توثيق پروژه
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 بهره برداري پروژهتأمين مالي دوره 

منشأ اصلي كسب درآمد در قراردادهاي مشاركت عبارت است از عوارض، تعرفه، فروش محصول 
و يا ساير وجوهي كه استفاده كنندگان از محصول پروژه مي پردازنـد و يـا درآمـدهاي تكميلـي از     

 . تأسيسات جانبي اقتصادي پروژه

طرف عمومي مي تواند در راستاي توجيه پذيري مالي پروژه حسب مورد نسبت به پرداخـت مـوارد   
 :زير اقدام نمايد

 خريد تمام يا بخشي از محصول پروژه•

پرداخت مابه التفاوت بهاي تمام شده بر اساس مدل مالي منضم به قرارداد مشاركت با بهاي •
 )تعرفه مصوب(پرداختي استفاده كنندگان 

 پرداخت سرانه اي محصول پروژه تا سقف بهاي تمام شده محصول براي طرف عمومي•

 پرداخت بر مبناي در دسترس بودن محصول پروژه بر اساس كميت و كيفيت مشخص شده•

 پرداخت بهاي ظرفيت پروژه •

 44 .پذيرش اين وجوه مستلزم پيش بيني اعتبارات الزم در بودجه هاي سنواتي است



 بهره برداري پروژهتأمين مالي دوره 

منابع مالي پايدار و مطمئن از طريق ايجاد رديف اختصاصي در بودجـه سـنواتي   
 :براي پرداخت تعهدات مالي طرف عمومي از محل

 منابع بودجه عمومي•

 ظرفيت هاي قانوني قابل وصول دستگاه اجرايي•

 جابجايي رديف هاي بودجه دستگاه اجرايي•

 بخشي از درآمدهاي اختصاصي دستگاه اجرايي و ساير ظرفيت هاي قانوني•

در صورتي كه در زمان اجراي قرارداد مشاركت، قيمت تكليفي براي بهاي محصول پروژه توسط 
هر نهاد و يا شورا تعيين گردد، طرف عمومي موظف است مابه التفاوت قيمت محصول محاسـبه  

 .شده بر مبناي مدل مالي منضم به قرارداد و قيمت تكليفي را پرداخت نمايد
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قانون و آئين نامه اجرايي احداث پروژه هاي عمراني بخش راه  

طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع پولي و مالي  از  وترابري

 كشور
 تصويب شده است  1367قانون سال 

 اصالح شده است 1394آيين نامه سال 
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 مقدمه

احداث پـروژه هـاي   "كيلومتر آزادراه بر اساس قانون  2300تاكنون بيش از 

عمراني بخش راه وترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منـابع پـولي و   

به صورت مشاركتي اجرا شده است كه كـارآيي نسـبي قـانون    "مالي كشور

مزبور را نشان مي دهد با اينحال نيازهاي سرمايه گذاري در حوزه حمل ونقـل  

محدود به احداث آزادراه نيست و در همين حوزه نيز سرمايه گذاري بيشتري 

ضرورت دارد و در مشاركت هاي انجام شده نيـز مشـكالت متعـددي وجـود     

 داشته است
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قانون  4تبصره   

و پـروژه  فوق نافي وظايف دولت در اجـراي طرحهـا   پروژه هاي طرحها و اجراي 

است كـه  عمراني مورد نياز عامه نبوده و مفاد اين قانون درمواردي قابل اجرا هاي 

بـراي  اسـتفاده كننـدگان   محور ديگري به موازات وجود داشته يا ساخته شود كه 

 .داشته باشندپرداخت عوارض حق انتخاب استفاده و 
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1379تبصره الحاقي مصوب سال   

در دوران بهره برداري از آزاد راهها، چنانچه نسـبت درآمـد سـاالنه     - 5تبصره 

بهـره بـرداري بـه درآمـدهاي سـاالنه پـيش بينـي شـده در         ازخدمات حاصل 

%) 85(قرارداد كمتـر از هشـتاد و پـنج درصـد     منضم به درآمد  -گزارش هزينه 

، حداكثر به ميزان بيست و %)85(درصد وپنج باشد، ما به التفاوت تا رقم هشتاد 

حاصـله از آزاد راههـا بـه    محـل درآمـد   درآمد مورد انتظـار از  %) 25(پنج درصد 

 .سرمايه گذار پرداخت مي شود
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1394تبصره الحاقي مصوب سال   



 قانون و آيين نامه مختص آزادراه ها 

عنوان و محتواي قانون نشان مي دهد اين قانون براي انواع پروژه هاي عمرانـي راه  

محتـواي  . تصـويب شـده اسـت   ) اعم از راه، راه آهن و بندر و فرودگـاه (و ترابري 

مفهـوم و  ) آزادراهـي (آيين نامه به گونه اي تنظيم شده كه براي طرح هاي جـاده اي  

فرودگـاه نيـاز بـه    /بنـدر /قابل استفاده است ولي براي كاربرد در پروژه هاي راه آهن

تفسير و تطبيق مواد آيين نامه است كه موجب تفـاوت تعـابير و دشـواري كـاربرد     

سال گذشـته هيچيـك از طـرح هـاي      30اين مشكل باعث شده در طول . مي گردد

در ) غيـر از آزادراه (توسعه راه آهن، بندري و فرودگاهي و حتي پروژه هاي راهسازي 

 . ارجاع نشوندچارچوب اين قانون 
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 ساير موارد آيين نامه

در آيين نامه موجود براي واگذار نمودن مطالعه و سـاخت پـروژه از سـوي شـركت     

هر چند در برخي از پيمـان هـاي   . مدنظر بوده است) سه عاملي(پروژه، روش رايج 

مشاركتي عمالً از روش طرح و ساخت استفاده شده است ولي مبناي آيين نامـه اي  

خصوصـي نيـز    -در نشريه چارچوب موافقت نامه مشـاركت عمـومي  . نداشته است

استفاده از روش طرح و ساخت را براي مطالعـه و اجـراي پـروژه هـاي مشـاركت      

 .استخصوصي مدنظر قرار داده  -عمومي
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 ساير موارد آيين نامه

خصوصي بلندمدت مـي باشـند و بـه تبـع آن تغييـرات فـراوان        –قراردادهاي مشاركت عمومي ماهيت 

ايـن موضـوع از سـويي پيچيـدگي مطالعـات      . محتمل است) سايراقتصادي، فن آوري، محيط پروژه و (

ريسك و تنظيم قرارداد صحيح را نشان مي دهد و از سوي ديگر مفيد بودن شرايط صلب قراردادي براي 

تجارب كشورهاي پيشرو در حـوزه  مـديريت قراردادهـاي مشـاركت     . دوره بلندمدت محل ترديد است

مي دهد بايستي در اين نوع قراردادها روش هايي براي پايش مستمر شرايط طرفين و در صـورت  نشان  

به عبارت ديگر قرارداد بلند مدت بايد داراي انعطاف پـذيري  . لزوم تجديد در شرايط قرارداد لحاظ شود

از سوي طرفين، تجديد قيمت امكان فسخ مكانيزم هايي نظير . متعادلي براي تطبيق با شرايط آتي باشد

ولي برخي موارد . كه تا حدودي در آيين نامه مدنظر قرار گرفته است نرخ سود بايد لحاظ گرددو مدت و 

 53 .مانند جهش تورمي و ريسك نرخ ارز پوشش داده نشده است



 ساير موارد آيين نامه

آيين نامه ميزان عوارض قابل دريافت را به مصوبات وزارت راه موكول  34ماده 

بوده مي نمايد و روال مصوبات وزارت در اغلب سالها محدوديت شديد عوارض 

اينحـال عـدم اعـالم سياسـت     با . مي كند دشواراست كه برگشت سرمايه را 

ــوارض   ــرخ ع ــين ن ــوه تعي ــوص نح ــخص در خص ــك مش ــراي ي ــك ب ريس

سرمايه گذاران ايجاد مي نمايد كه در دوره هاي دولـت هـاي مختلـف مواجـه بـا      

كند هر سـاله  بود و مي توان گفت كه وزارت تعهد سياست هاي مختلف خواهند 

  .نرخ عوارض را حداقل به اندازه نرخ تورم افزايش دهد
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 ساير موارد آيين نامه

قراردادهاي مشاركتي ابهام هـايي در خصـوص چگـونگي اعمـال عـوارض      در 

نسبت به قراردادهـاي  و ساير موارد قانوني نظير بيمه، ماليات، عوارض گمركي 

بايستي اين ابهامات شناسـايي و در آيـين نامـه    . متعارف پيمانكاري وجود دارد

كه شركت طـرف قـرارداد تمـامي    مشاركت قرارداد مثالً در . شودشفاف سازي 

نامه نسبت بـه انعقـاد    آيين 4و  3هاي طرح را تقبل نموده و مطابق مواد  هزينه

نمايـد و در آن قراردادهـا شـركت طـرف      قرارداد با شركت هاي پيمانكاري مي

به عنوان كارفرما و طرف ديگر پيمانكار مـي باشـد   ) شركت خصوصي(قرارداد 

قانون تأمين اجتماعي چگونـه   38ميزان حق بيمه تأمين اجتماعي موضوع ماده 

 شود؟ محاسبه مي
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Funding 

حق عبور در شبكه ريلـي رايـج اسـت ولـي در شـبكه جـاده اي صـرفاً در        اخذ •

سياست هاي كلي بخـش   4اين در حالي است كه بند . آزادراه ها صورت مي گيرد

قـانون اساسـي    44، قانون سياست هاي اصـل  )1379مصوب سال (حمل ونقل 

قانون اساسي در راه و راه آهن  44، آيين نامه سياست هاي اصل )1387مصوب (

قانون دائمي كردن احكام برنامه هـاي توسـعه    30و ماده ) 1388مصوب سال (

اجازه قانوني اخذ حق عبور براي تامين هزينه نگهـداري شـبكه    1395مصوب 

 .داده شده استجاده اي و توسعه جاده ها را 

اجراي اين ماده قانوني براي گشايش در تامين مالي عموم جـاده هـا و امكـان    •

سرمايه گذاران و همچنين امكان اخذ عوارض در جاده هاي موجود و به واگذاري 

 امكان واگذاري نگهداري شبكه جاده اي به سرمايه گذاران الزم است
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 تجربه اي وجود ندارد... طرح هاي راه آهن و استفده شده و براي فقط براي آزادراه ها 

 در عمل اجرا نمي شود) تقبل ما به التفاوت درآمد هاي محقق نشده( قانون مشاركت  5تبصره 

 عدم اشاره به اعطاي تسهيالت توسعه اي به عنوان بخشي از تامين مالي پروژه

 سقف سهم دولت از هزينه هاي احداث در عمل رعايت نمي شود

 ساير مدل ها  قابل استفاده نيستو بهسازي و نبمه تمام و نگهداري طرح هاي براي فقط براي احداث تدوين شده است و 

 عدم اشاره قانون به شرايط تكميل پروژه هاي ناتمام و تعريض و عدم تصريح در استفاده از ظرفيت فاينانس 

 قانون 3عدم وجود تشويق هاي مالياتي و گمركي براي دوره ساخت و اجرا نشدن معافيت هاي مالياتي تبصره 

 نگهداري به درآمدهاي طرح مانند عوارضهزينه هاي وابستگي 

 سكوت قانون مزبور در  نحوه ارجاع قراردادهاي مشاركت

 شامل دستور العمل هاي مناقصه، مذاكره و  اعطاي امتياز طرح هاي تركيبي  نظام ارجاع متقاضيان ناكارآمدي 

 57 عدم مجوز تمديد دوره بهره برداري در قانون و عدم مطلوبيت افزايش دوره بهره برداري براي سرمايه گذار



 تاكيد بر پروژه هاي حمل  و نقل و عدم اشاره به طرح هاي تركيبي غير حمل و نقلي

 عدم اشاره به شرايط واگذاري و تسويه حساب پروژه قبل يا حين بهره برداري

 قانون مشاركت   4مبهم بودن شرايط عدم وجود مسير موازي موضوع تبصره 

 ترجيح روش پيمان سه عاملي بجاي طرح و ساخت در آيين نامه 

 مغفول ماندن تعيين مرجع داوري اختالفات در قانون احداث و آيين نامه اجرايي آن  

 عدم تصريح برابر بودن شرايط قانون براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي در قانون و آيين نامه

 عدم اشاره به مسئوليت تامين زيرساخت آب و برق و گاز در مسير انتقال و در محل آزادراه و سقف هزينه مربوط

 عدم وجود سازو كار قانوني براي قبول تعهدات مالي توسط دولت مانند اجاره يا تعهد مابه التفاوت 

 باال وانمود كردن هزينه ها توسط سرمايه گذاران بدليل مشاركت بخش دولتي از ابتدا

 مشخص نبودن روال حسابداري و تسويه حسب ساالنه در آيين نامه

 عدم اشاره به امكان تبديل به صندوق پروژه و امكان انتشار اوراق بدهي توسط طرف مشاركت
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 با تشكر از توجه شما



1

عملیات بخش آب و فاضالب

Apaخصوصی  -مدل سنتی مشارکت عمومی Nova
 تجهیز و تقویت براي مالی منابع جذبخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف

 و تجربه هاي از استفاده .آبرسانی سیستم
.بین المللی سطح در مدیریتی مهارت هاي

Cityاصلی بازیگران of Bucharest، Apa Nova، Vivendi

تعرفه طریق از مالی تامین ،EBRD از واممالی ساختار
ندارد وجود).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

امتیاز اعطايمشارکت طرفین مابین توافقات
 را ریسک از زیادي بخش خصوصی بخش پیمانکارریسک تخصیص

است شده متحمل
عمومی و خصوصی بخش از متشکل کمیتهمدیریتی /سازمانی ساختار

است شده مشخص قرارداد در قیمت سقف تعرفهتعرفه وضع
آبرسانی سیستم بهبودقوت نقاط
 را ریسک از زیادي بخش خصوصی بخش پیمانکارضعف نقاط

است شده متحمل
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Apaخصوصی  -مدل سنتی مشارکت عمومی Nova

، Scottish Water Solutionsموردکاوي 
انگلستان/اسکاتلند



3

، Scottish Water Solutionsموردکاوي 
انگلستان/اسکاتلند

 گذاريسرمایه و عملیاتی کارآیی به دستیابیخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف
ضروري هايزیرساخت بهبود جهت

 اجرایی اسکاتلند،مسئولین آب شرکت مسئولیناصلی بازیگران
Scottishاسکاتلند، Water Solutionsبخش ،پیمانکار 
خصوصی

سهام بدهی، طریق از مالی تامینمالی ساختار
ندارد وجود).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

مشترك گذاريسرمایهمشارکت طرفین مابین توافقات
ریسک تسهیمریسک تخصیص

نظارت کمیتهمدیریتی /سازمانی ساختار
- می وضع قانونگذاران توسط بازنگري از پس هاتعرفهتعرفه وضع

شود
 بخش از استفاده ،SWS و SWA بین قوي مشارکتقوت  نقاط

سریع یکپارچگی متخصص،
Abilityضعف نقاط to provide further efficiency increases and

incentivise private parties

خصوصی   -پروژه هاي آب مشارکت عمومی
انگلستان-اسکاتلند/ اسکاتلند

 -عمومی مشارکت اصول و اهداف
خصوصی

 ارزش خصوصی -عمومی مشارکت
 سنتی روش هاي به نسبت بهتري (VFM)آفرینی 

.می کند ایجاد عمومی بخش خدمت ارائه
خصوصی کنسرسیوم فاضالب، و آب شرکت قانون گذار،اصلی بازیگران

داخلی و بدهی طریق از سرمایه تامینمالی ساختار
خیر).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

BOTمشارکت طرفین مابین توافقات
خصوصی طرف عهده به ریسک عمدهریسک تخصیص

قانونی کنترلمدیریتی /نهادي ساختار
مشورت از پس قانون گذار توسط تنظیمتعرفه وضع
سریع تر ارائه ،(VFM) آفرینی ارزش به دستیابیقوت نقاط
ریسک انتقال در تردید قابل کاراییضعف نقاط
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خصوصی   -پروژه هاي آب مشارکت عمومی
انگلستان-اسکاتلند/ اسکاتلند

Levenmouth



5

BerlinWasser  / سرمایه گذاري  (آلمان
)مشترك و اعطاي امتیاز بهره برداري

 تجربه، و تکنولوژي انتقال کارایی، افزایشخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف
مالی تامین جدید منابع معرفی

عمومی بخش مقامات بین المللی، کنسرسیوماصلی بازیگران
مشترك سرمایه گذاريمالی ساختار
EIB وام).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

بهره برداري امتیاز اعطاي توافق مشتریک، سرمایه گذاريمشارکت طرفین مابین توافقات
خصوصی بهره برداري عهده بر بیشترریسک تخصیص

مدیره اي هیاتمدیریتی /نهادي ساختار
.می شود تثبیت و تعیین قرارداد ابتداي درتعرفه وضع
دانش و تکنولوژي انتقالقوت نقاط
هزینه کنترل ستجه هاي و تعرفه ها تعین بر محدودیتضعف نقاط

BerlinWasser  / سرمایه گذاري  (آلمان
)مشترك و اعطاي امتیاز بهره برداري
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ایرلند / پروژه فاضالب منطقه دوبلین 
  بازار، در موجود تجارب /تکنولوژي بهترین جذبخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف

  از بهتر حفاظت محیطی، و اقتصادي کارایی افزایش
  سرمایه اي دارایی

 خصوصی کنسرسیوم آب، سازمان دوبلین، عمومی بخشاصلی بازیگران
بین المللی

  است شده مالی تامین عمومی بخش پول طریق از سرمایه گذاريمالی ساختار
)E.A بالعوض کمک و ایرلند دولت(

است نموده تامین را هزینه ها درصد 50 مشترك صندوق).E.U( اروپا اتحادیه حمایت
DBOمشارکت طرفین مابین توافقات

 و بهره برداري هزینه هاي که خصوصی بهره برداري عهده بر بیشترریسک تخصیص
می شود متحمل را نگهداري

-مدیریتی /نهادي ساختار
 و سرمایه اي هزینه هاي پوشش براي را تعرفه عمومی بخشتعرفه وضع

می کند تعیین عملیاتی
 به خصوصی - عمومی مشارکت قرارداد تکنولوژي ها، آخرین جذبقوت نقاط

  پروژه بودن مناسب و سرمایه اي هزینه هاي از نگهداري منظور
.است شده تنظیم

  هزینه هاي بین شکاف پوشش براي دولتی منابع به وابسته پروژهضعف نقاط
.است واقعی هزینه هاي و کنسرسیوم به پرداختی

ایرلند / پروژه فاضالب منطقه دوبلین 
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جمهوري چک  -Karvinaشبکه جمع آوري فاضالب 
 تامین منابع جذب فاضالب، سیستم توسعهخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف

جدید سرمایه گذاري هاي براي مالی
خصوصی بهره بردار عمومی، بخشاصلی بازیگران

 مالی تامین اروپا، اتحادیه کمک محلی، مالی تامینمالی ساختار
خصوصی

ISPA کمک).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

بهره برداري و تملیک شرط به اجارهمشارکت طرفین مابین توافقات
خصوصی بخش عهده بهریسک تخصیص

آب سازمان مدیره هیاتمدیریتی /نهادي ساختار
 و خصوصی بهره بردار عمومی، بخش از هیاتی توسطتعرفه وضع

آب انجمن
 قرارداد و خصوصی سازي رقابتی و شفاف فرآیندقدرت نقاط

منصفانه و متوازن خصوصی-عمومی مشارکت
  عملکرد بر نظارت نقصانضعف نقاط

Karvinaشبکه جمع آوري فاضالب  جمهوري چک  -
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جمهوري اسلواکی/ Trencinسیستم آب 
دارایی ها خصوصی سازي بدون کارایی افزایشخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف

 آب شرکت اسلواکی، سرمایه گذاران عمومی، بخشاصلی بازیگران
TVS فرانسوي،

  .می کند تملک TVK طریق از را دارایی هاي عمومی بخشمالی ساختار
TVS و پیشین دولتی اداره دو توسط خصوصی بهره بردار 
.می گردد تملک خارجی آب شرکت یک

E.U.(ISPA( اروپا اتحادیه حمایت Grant 50% براي سرمایه گذاري هزینه هاي مجموع 
WWTP نمود مالی تامین را جدید.

بهره برداري قرارداد و تملیک شرط به اجارهمشارکت طرفین مابین توافقات
نهایی مشتري بهریسک تخصیص

 شده خواسته قرارداد در TVS و TVK بین محکم همکاريمدیریتی /نهادي ساختار
.است نشده تعیین خاصی سازمانی ترتیب اما

 .می شود تعیین TVK توسط TVS با مشاوره از پس تعرفهتعرفه وضع
 اجاره و بهره برداري هزینه وصول اساس بر میزان این

.می شود محاسبه
 مجدد مذاکره اقتصادي، لحاظ از استوار خصوصی سازمانقوت نقاط

سود و هزینه بین توازن ایجاد جهت قرارداد روي
 سرمایه گذاري پایداري زمینه در توافق در اولیه قراردادضعف نقاط

ISPA است نامتقارن.  

جمهوري اسلواکی/ Trencinسیستم آب 
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با مسئولیت محدود، آلمان  Schwerteتصفیه فاضالب بخش عمومی
Stadtentwässerung Schwerte GmbH

  بودجه کسري بر خصوصی-عمومی مشارکتخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف
.می یابند دست عملیاتی کارایی به کرده، غلبه

خصوصی کنسرسیوم عمومی، بخشاصلی بازیگران
بالعوض کمک بدون بانکی وام هايمالی ساختار
خیر).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

مشترك سرمایه گذاريمشارکت طرفین مابین توافقات
  واگذاري ابزارهاي اما تسهیم اساس بر ریسک توزیعریسک تخصیص

.می گیرد قرار استفاده مورد کمی مفصل ریسک
municipal و محدود مسئولیت با شرکتمدیریتی /نهادي ساختار

oversight
  سقف منطقه اي میانگین اساس بر که افزایش ثابت نرختعرفه وضع

.است شده تعیین آن
تاییدشده پس انداز و اثرات سریع، اجرايقدرت نقاط
  واگذاري ابزارهاي از استفاده عدم و کم آتی مشوق هايضعف نقاط

ریسک

با مسئولیت محدود،   Schwerteتصفیه فاضالب بخش عمومی
Stadtentwässerungآلمان  Schwerte GmbH
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مدیریت پسماند خشک

RWE Entsorgung / بلغارستان
Rousse عمومی بخش و RWEخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف

RWE عمومی بخش و Varna

دارد عهده به را تجهیزات مالی تامین خصوصی شریکاصلی بازیگران
ندارد وجودمالی ساختار
Rousse شهر در امتیاز اعطاي).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

  شهر در ساالنه خدمات قرارداد و مشترك گذاري سرمایه
Varna

  شهر در خدمات ارائه بابت که مبلغی قرارداد، طبق برمشارکت طرفین مابین توافقات
Rousse است شده گرفته نظر در ثابت شود، می پرداخت 
 مقرر ثابت مبلغی را ساالنه بودجه عمومی بخش شوراي

است کرده
 شهر در خصوصی بخش بر نظارت شهر، شوراي حمایتریسک تخصیص

Rousse شهر در کمی مشارکتی ،تصمیمات Varna 
.گیرد می صورت

شود می وضع عمومی بخش توسطمدیریتی /سازمانی ساختار
مناسب قیمت با بخش رضایت خدماتتعرفه وضع
  ، زباله دفن هاي محل ایجاد براي مشوق وجود عدمقوت  نقاط

 براي هایی محدودیت ایجاد باعث قرارداد ضعیف تنظیم
 چشم به اطمینان عدم شود، می مدت بلند گذاري سرمایه

Varna شهر در مالی انداز

پسماند نقل و حمل ناوگان مدرنیزه سازيضعف نقاط



11

RWE Entsorgung / بلغارستان

Varnaخصوصی در شهر  -ساختار مشارکت عمومی
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Varnaخصوصی در شهر  -ساختار مشارکت عمومی

  یکپارچه مدیریت استراتژي از کاربرد بهترینخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف
پسماند

United شرکت شهر، شوراياصلی بازیگران Waste Services
ملی دولت از واممالی ساختار
ندارد وجود).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

مشترك گذاريسرمایهمشارکت طرفین مابین توافقات
است خصوصی بخش برعهده عمده بطورریسک تخصیص

  هدف با شرکت تشکیل توسط مشترك گذاريسرمایهمدیریتی /سازمانی ساختار
  هیات در را راي حق کمترین Kirklees که خاص
داراست آن مدیره

ثابت تعرفهتعرفه وضع
قوي مشارکت و مناسب تکنولوژي انتقالقوت نقاط
اند شده منتقل باال هزینه داراي هايریسکضعف نقاط

هاي حمل ونقلزیرساخت
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)DBFO -اعطاي امتیاز(مجارستان  -M1-M15شاهراه 
 -عمومی مشارکت اصول و اهداف

خصوصی
  بخشی که شاهراه اولویت داراي بخش دو تحقق

-Trans شاهراه شبکه از Europeanتشکیل را  
.می دهد

ELMKAاصلی بازیگران Rt./ راه وزارت/ EBRD وام دهندگان سایر و
  سررسید دوره با وام هاي /داخلی و خصوصی بانک هاي از واممالی ساختار

سال 14
EBRD حمایت با).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

(DBFO) انحصاري امتیاز اعطايمشارکت طرفین مابین توافقات
.است شده واگذار خصوصی طرف به ریسک عمدهریسک تخصیص

دولتی حمایتمدیریتی /سازمانی ساختار
  تعیین را اولیه )عوارض( تعرفه است مجاز امتیاز صاحبتعرفه وضع

.نماید
  در خصوصی بخش انگیزه و کارایی به دستیابی براي تالشقوت نقاط

شاهراه از بهره برداري و ساخت طراحی،
  در ناکافی شاخص هاي و ترافیک باال دست پیش بینیضعف نقاط

مناقصه

)DBFO -اعطاي امتیاز(مجارستان  -M1-M15شاهراه 
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Kasselآلمان/ کلدن-فرودگاه محلی کسل
Calden

  محلی اقتصادي توسعه محلی فرودگاه توسعهخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف
آتی

بازرگانی اتاق کلدن، عمومی بخش کسل، شهراصلی بازیگران
عمومی صندوق هاي و خصوصی سهام صاحبان حقوقمالی ساختار
اروپا اتحادیه بالعوض کمک هاي).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

مشترك سرمایه گذاريمشارکت طرفین مابین توافقات
طرفین بین تسهیمریسک تخصیص

  "جانبه سه ارتباط" که رسمی رهبري کمیته یکمدیریتی /نهادي ساختار
  منعکس را ذي نفعان و خصوصی عمومی، سهام داران

.می کند
ثابت تعرفه هايتعرفه وضع
  تسریع باعث اروپا اتحادیه بالعوض کمک هايقدرت نقاط

  مرحله در محلی عمومی و خصوصی سرمایه گذاري
.گشت مشترك سرمایه گذاري در نهادي امتیاز اعطاي

  مکرر تغییرات استراتژیک، فایده-هزینه تحلیل وجود عدمضعف نقاط
خصوصی طرف

Kasselآلمان/ کلدن-فرودگاه محلی کسل
Calden
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)DBF(فرودگاه بین المللی ورشو، لهستان 
Warsaw

)DBF(فرودگاه بین المللی ورشو، لهستان 
Warsaw

 -عمومی مشارکت اصول و اهداف
خصوصی

 به توجه با نقل و حمل اصلی زیرساخت هاي ساخت
عمومی بخش بودجه اي محدودیت  هاي

Hochtiefاصلی بازیگران Airport AGلهستان فرودگاه هاي شرکت ؛
شهر بانک از واممالی ساختار
E.U.(EIB( اروپا اتحادیه حمایت

DBFمشارکت طرفین مابین توافقات
است مشارکت کننده خصوصی بخش عهده برریسک تخصیص

سازمانی و سیاسی حمایت  هايمدیریتی /سازمانی ساختار
است ثابت قرارداد طبقتعرفه وضع
بین المللی و دولتی قوي حمایت هايقوت نقاط
-ضعف نقاط
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هلند/ در بخش حاشیه اي Wijkerتونل 
Wijkertunnel Randstad

ترافیک تراکم کاهش جهت تونلی شاختخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف
ING بانک نقل، و حمل ملی سازماناصلی بازیگران

خصوصی سهام صاحبان حقوقمالی ساختار
E.U.(EIB( اروپا اتحادیه حمایت

(BOT) امتیاز اعطايمشارکت طرفین مابین توافقات

خصوصی طرف عهده برریسک تخصیص
  یک عنوان به سازنده شرکت و خصوصی بانکمدیریتی /نهادي ساختار

.شدند یکپارچه پیمانکار،
  آن حداکثر اما شده تعیین قرارداد در آن حداقلتعرفه وضع

.است نشده مشخص
ساخت و طراحی ریسک انتقالقدرت نقاط
  بر تقاضا ریسک کم میزان ضعیف، ساخت و مناقصهضعف نقاط

  عهده بر اساسی هزینه هاي خصوصی، طرف عهده
عمومی طرف

هلند/ در بخش حاشیه اي Wijkerتونل 
Wijkertunnel Randstad
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خصوصی در -الگوي پیشنهادي مشارکت عمومی 
)اعطاي امتیاز بهره برداري(بخش عمومی انگلیس 

 -عمومی مشارکت اصول و اهداف
خصوصی

  کاهش اسپانیا، و فرانسه راه آهن سیستم بین ارتباط ایجاد
 ترافیکی گره هاي و مسافرت زمان

خصوصی بخش کنسرسیوم اسپانیا، و فرانسه محلی دولت هاياصلی بازیگران
  سهام صاحبان حقوق اروپا، اتحادیه بالعوض کمک دولتی، سوبسیدهايمالی ساختار

بانکی وام هاي امتیاز، حق دارنده
بالعوض کمک).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

ساله 50 امتیاز اعطاي تحت BOT قراردادمشارکت طرفین مابین توافقات
می شود تحمیل خصوصی بخش به بهره برداري و ساخت ریسکریسک تخصیص

می نماید تنظیم امتیاز حق دارنده با را قرارداد دولت داخل کمیسیونمدیریتی /نهادي ساختار
  مالیات راه آهن بهره برداران به عمومی بخش مصوب قیمتی شاخصتعرفه وضع

.می شود تعیین قرارداد در قیمت حداکثر .می نماید تحمیل
  و مشخص قوانین خصوصی، بخش  عملکرد مشخص مشوق هايقوت نقاط

عملکرد ساختار
خصوصی بخش به حد از بیش اتکاي احتمالضعف نقاط

خصوصی در -الگوي پیشنهادي مشارکت عمومی 
)اعطاي امتیاز بهره برداري(بخش عمومی انگلیس 
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خصوصی در بخش -الگوي پیشنهادي مشارکت عمومی
)اعطاي امتیاز بهره برداري(عمومی انگلیس 

Channel و لندن میان سرعت پر آهن راه خط احداثخصوصی -عمومی مشارکت اصول و اهداف Tunnel براي 
.بروکسل و پاریس لندن، میان مسافرت زمان کاهش

 و ریلی شبکه آهن، راه اتصال مهندسی قاره اي، و لندن آهن راه خزانه داري، راه، وزارتاصلی بازیگران
مالی منابع کنندگان تامین

 ریلی خدمات درآمدهاي دولتی، بالعوض کمک هاي سهامداران، توسط ابتدا درمالی ساختار
 نهادهاي سایر و بانک ها از وام و کراس کینگز ایستگاه در زمین توسعه قانون یورواستار،

 از توجهی قابل بخش 1998 سال در پروژه بازسازي از پس .گردید مالی تامین مالی،
.شد بازگردانده دولتی هاي تضمین بوسیله مالی منابع

TENS برنامه تحت مالی تامین و EIB وام هاي).E.U( اروپا اتحادیه حمایت

(trans - European Networks)
 براي توافق و پروژه براي برنامه اي موافقت آوردن فراهم مورد در مجلس قانونمشارکت طرفین مابین توافقات

.خدمات از برداري بهره امتیاز واگذاري
 امتیاز صاحب( پیمانکار به ریسک تخصیص زیرساخت ها، نگهداري و ساخت طراحی،ریسک تخصیص

.مالحظات برخی با البته می یابد تخصیص پیمانکار به درآمدي ریسک هاي ،)بهره برداري

 پیمانکار یک عنوان به که ساز و ساخت شرکت هاي و خصوصی سرمیاه گذاري بانکمدیریتی /نهادي ساختار
شده اند ادغام

 آزاد پیمانکار .است گرفته قرار ریلی شبکه با توافق مورد که هزینه ها مطالبه پیگیريتعرفه وضع
.نماید تعیین را تجاري خدمات سایر و ریلی خدمات هزینه تا است

 در بودجه بر مطابق و موقع به 1 بخش .زیرساخت ها ساخت و طراحی بر موثر نظارتقوت نقاط
شد راه اندازي 2003 سپتامبر

 ساخت، می محقق را خطوط بین ارتباط که ریلی خدمات توسعه در کمی پیشرفتضعف نقاط
 پیش بینی که آنچه نصف حدود در یورواستار خطوط درآمد و مسافران تعداد .آمد بدست

.است نرسیده بهره برداري به ویژه خدمات از برخی .شد محقق بود، شده

خصوصی در بخش عمومی بندا آچه اندونزي -الگوي پیشنهادي مشارکت عمومی
Banda Aceh
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