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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
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، 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
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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
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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


