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 چکیده
 امکانأا   تأممن   برای مؤثر سازوکاری عنوان به (BOT) انتقالو  برداری بهره ساخت، روش

 در است. مطرح خصوصی بخش ظرفنت از استفاده با اجتماعی ضروری خدما  یا عمومی

 و انتخأا   کشأورهایی  و ایأران  درخصوصأی   -عمأومی  مشارکت های پروژه پژوهش، ای 

 روابط تنظنم سناسی، مالحظا  گذاری، قانون های زمننه در یک هر که است شده بررسی

 انجأا   خاصأی  اقأداما   اجتمأاعی  متغنرهای تعریف و ها مشوق ارائه سازی، ظرفنت مالی،

 های پروژه موفق اجرای مهم های شاخص تطبنقی و ای کتابخانه مطالعا  با سپس اند. داده

BOT  بأا  مصأاحبه  و منأد  نظأا   مأرور  روش بأا  و اعتبارسأنجی  خبرگأان  توسط و تعنن 

 ایأران  در هأا  پأروژه  ایأ   بأالقوه  و قأانونی  های ظرفنت راهکارها، مشکال ، ،نظران صاحب

 اسأا   بأر  اسأت.  شأده  مقایسأه  هأم  بأا  و تحلنأ   اهمنت حائز های جنبه از و شناسایی

 مشأارکت  توسأعه  بأرای  مناسأبی  های فرصت کنونی شرایط در تحقنق، ای  دستاوردهای

 وجأود  ایأران  در ونقأ   حم  و انرژی فاضال ، آ ، زیربنایی های طرح در خصوصی بخش

 وجود پایا، مقررا  تنظنم عد  و مناسب گذاری سناست نبود جمله، از مشکالتی اما دارد،

 و هأا  پأروژه  موضوع با حمایتی های مشوق تناسب عد  مالی، تممن  زمننه در هایی کاستی

 بخأش  گأذاری  سأرمایه  توسأعه  و رشد مانع ترویجی، اقداما  و نهادسازی زمننة در نقص

 است. شده زیربنایی های پروژه در خصوصی

 جأذ   اجرایأی،  ظرفنأت  هأا،  طأرح  مدیریت سطح بهبود تحقنق، ای  های یافته اسا  بر
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 احأدا   در خصوصأی  بخش گذاری سرمایه توسعه و رشد به دستنابی و مالی منابع بنشتر

 -عمأومی  مشأارکت » قراردادهأای  اجأرای  فراینأد  و سأاختار  اصأالح  به کشور زیرساخت

 ایجأاد  بأرای خصوصأی   -عمومی مشارکت لوایح و قوانن  تصویب و داشته نناز« خصوصی

 بأرای  اساسأی  راهکأاری  گأذاران،  سأرمایه  بأه  بخشی اطمننان و پایدار قانونی های ظرفنت

 است. بوده گفته شنپ مشکال  از رفت برون

خصوصی، زیرسأاخت، تأممن     -، مشارکت عمومیBOTگذاری،  سرمایه :های كلیدی واژه

 مالی

 JEL :H54، H4، H1بندی  طبقه

 



 

 مقدمه

 اجتمرای   رفرا   و فقرر  کاهش اقتصادی، ارتقای برای مناسب های زیرساخت تأمین
 های طرح در گذاری سرمایه ول  ؛(Tariq etal,2019) است ضروری ای جامعه هر در

 بره  توجره  برا  کره  دکنر  مر   تحمیر   کشورها اقتصاد بر هنگفت  های هزینه زیربنای 
 مرردیریت و پرداخررت رحررو  در بررازرگری برره مجبررور هررا دولررت مررال ، تنگناهررای
 هرا  دولرت  از بسیاری منظور بدین هستند. دارای  تملک های طرح در گذاری سرمایه
 بخرش  تعهرد  در سرنت   طرور  بره  کره  ها دارای  مدیریت و ها زیرساخت ایجاد برای

 نندک م  استفاد  (PPP) 1«خصوص  -یموم  مشارکت» های روش از، است یموم 
(Buckberg etal,2014). 

 پرروه   هرر  بررای  و گسرترد   بسریار  ،خصوص  -یموم  مشارکت های روش
 -سراخت » از اررد  یبرار   مشرارکت   هرای  روش ترین مهم ول ؛ است فرد منحصربه

 -خریرد » (،BOO) 3«برداری بهر  -مالکیت -ساخت» ،2(BOT)« ارتقال -برداری بهر 
 5«رگهرداری  -بررداری   بهرر   - سراخت  –طراح  » (،BBO) 4«برداری بهر  -ساخت

(DBOM،) « 6«رگهرداری  -برداری بهر  -مال  نیتأم -ساخت -طراح (DBFOM،) 
 (،DBFOMT) 7«ارتقرال  - رگهرداری  -بررداری  بهر  -مال  تامین -ساخت -طراح »

                                                                                                                                 

1. Public Private Partnership (PPP) 

2. Build Operate Transfer (BOT) 

3. Build Own Operate (BOO) 

4. Buy Build Operate (BBO) 

5. Design Build Operate Maintain (DBOM) 

6. Design Build Finance Operate Maintain (DBFOM) 

7. Design Build Finance Operate Maintain Transfer (DBFOMT) 
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 (LDO) 2«بررداری  بهرر   -توسعه -اجار »، (BDO) 1«برداری بهر  -توسعه - ساخت»
(Tinoco, 2018). 
 روشر   و اسرت  مرال   رویکرد با ای رامه موافقت تنظیم بر مبتن  BOT قرارداد
 برر  مبتنر   هرای  پرروه   دولرت در . شود م  محسوب مال  تأمین برای فرد منحصربه

BOT امتیاز و اجاز  مجوزها، صدور تیمسئول و است یموم  مقررا  کنند  تنظیم 
 دیگرر  و ها هزینه یوارض، تعرفه، تعریف در است ممکن و دارد یهد  بر را پروه 
 مسرئولیت  خصوصر   بخرش  حرال،  یرین  در نرد. ک مداخله پروه  حیات  های جنبه

 ای دور  بررای  را امکاررا   و تأسیسا  از برداری بهر  و رگهداری ساخت، طراح ،
 (.Sharaffudin & AL- Mutairi, 2015) دارد یهد  بر پروه  یمر چرخه از

 و هرا  مخالفرت  برا  خصوصر   بخرش  بره  کامر   واگرذاری  کره   یکشورها در
 رظرار    یر دل بره  BOT جملره  از مشرارکت   قراردادهای است، رو به رو تردیدهای 

 PPP طریر   از یافتره  توسرعه  هرای  دارایر   رهرای   مالکیت همچنین و دولت قارور 
 .(Singh, 2019) است رمود  مرتفع را ها رگرار  زیادی حد تا دولت توسط
 پرکراربردترین  (BOT) ارتقرال  و بررداری  بهر  ساخت، روش اخیر های سال در
 تررین  مهرم  اسرت. برود    زیرساخت صنعت درخصوص   -یموم  مشارکت روش
 از و اسرت  گرذاری  سررمایه  ریسک کردن کم و منابع مؤثر تخصیص امر، این دالی 
 ارائره  معنر   بره  3«بیشرتر   نر یآفر ارزش بره  دسرتیاب  » افرزایش  آن برجسرته  مزایای

 پرول  مقدار همان هزینه یا کمتر هزینه با سنت  روش کیفیت با خدما  یا تسهیال 
 هرحررال برره .(Mccann etal, 2014) اسررت بهتررر کیفیررت بررا خرردمات  کسررب بررا

 و اقتصراد  قروارین،  جملره  از موضرویا   از وسریع   مجمویه BOT های رامه تواف 
 بلندمرد   رابطره  ایجراد  بررای  یکردیگر  کنار در همه که شود م  شام  را سیاست
 رحرو   و سراختار  شرناخت همچنرین   نرد. کن مر   فعالیت خصوص  و یموم  بخش
 و تحلیلر   مقایسره  امکران  موجرب  منتخرب  کشورهای در BOT های پروه  اجرای
 هرای  رهیافرت  یافتن منظور به BOT های پروه  ادار  و سازی پیاد  چگورگ  تطبیق 

                                                                                                                                 

1. Build Develop Operate (BDO) 

2. Lease Develop Operate (LDO) 

3. Value-for-money 
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 راهبررد  و بهترر  سراختار  چیرنش  ترر،  مناسرب  قوارین تکوین و تدوین برای مناسب
 فراملر   تطبیقر   رویکرد رود م  ارتظار د.ساز م  فراهم را BOT های پروه  تر موف 
 سررایر در معمررول و مرسررو  هررای روش اسررا  بررر ایررران در BOT ترردار  روش

 موجرود  مواررع  رفرع  منظور به بهتر گیری تصمیم یسو به را ای پنجر  بتوارد کشورها
 در باید آرچه شناخت بههمچنین  بررس  این. بگشاید PPP های پروه  اجرای برای
 مرورد  متخصصران  و گذاران سیاست وسیله به BOT های پروه  اجرای و سازی آماد 
ایرن   پژوهش اینپرسش  ترین اصل بر این اسا   .دیرما  م کمک گیرد، قرار توجه
 منرابع  مردیریت،  کرارگیری  بره ای بر باید تعامالت  و روابط تعهدا ، چه» کهاست 
 احرردا  در یگررذار هیسرررماجهررت   ردولترریغ بخررش اجرایرر  ظرفیررت و مررال 

 .«گیرد  شک  پذیر سرمایه و گذار سرمایه های مجمویه توسط کشور های زیرساخت
 BOT فراملر   و ملر   پیشینه رظری، ادبیا  بر مروری از پس پژوهش، این در
 از رموره دو( شرح و BOT) پژوهش ارجا  روش بعد، مرحله درگردد و  م  بررس 
 مطالعرا   اسا  برشود. سپس  م  بررس  ایران در روشاین  بهاجرای   های پروه 
 اجررای  روش و سراختار  تطبیقر   و تحلیل  مقایسه اخیر، مطالعا  موارد و پیشین
 پرژوهش  از حاصر   رترای   پایران  دریافته،  ارجا  جهان و ایران در BOT های پروه 
 .گردد م  ارائه

 تحقیق پیشینة. 1

 رظرری  ادبیا  ابتدا در ،BOT های پروه  بر حاکم فرایندهای و ساختار بررس رای ب
خصوص   -یموم  مشارکت های پروه  در تحول و گیری شک  تاریخچه موضوع،
 بررسر   تحقیر   موضوع تبیین منظور به BOT فرامل  و مل  پیشینه سپسو  تشریح
 هرای  پرروه   مقایسره  برا  و شرد   ارجرا   هرای  بررس  به توجه بادر ادامه  است. شد 

 اجرایر   های روش و ساختار تحول یل  منتخب، کشورهای از برخ  در مشارکت 
 کشرورها  این در ای منطقه اکوسیستم و ریازها به رگاه  با بحث مورد های پروه  در

 کشرورهای  در BOT هرای  پرروه   اجررای  روش و سراختار تبیین گشته و سرارجا  
 اجرای و ساختار شناخت است. شد  معرف  ایران و استرالیا ارگلستان، کارادا، چین،
 تطبیقر   و تحلیلر   مقایسره  امکران و  زمینره  تواررد  م  کشورها این در ها پروه  این
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 مناسب های رهیافت یافتن منظور به را BOT های پروه  ادار  و سازی پیاد  چگورگ 
 ترر  موفر   راهبررد  و بهترر  سراختار  چیرنش  تر، مناسب قوارین تکوین و تدوین برای
 رماید. فراهم BOT های پروه 

 نظری ادبیات .1-1

 محردودیت  دلیر   به آن با مرتبط خدما  و یموم  زیرساخت روزافزون تقاضای
 قابر   هرای  سربب چرالش   کیفیرت  با خدما ِ ارائه برای آن ظرفیت و دولت بودجه
 با مکم  منابع تأمین باخصوص   -یموم  مشارکت های روش است. شد   توجه
 Liu) اسرت  ها چالش این رفع برای مناسب  گزینه خصوص  بخش منابع از استفاد 

etal, 2016) .شرود،  مر   محدود فزایند  طور به یموم  منابع به دسترس  که همچنان 
 زیربنای  های پروه  تحوی  در خصوص  بخش مشارکت افزایش به ها دولت توجه
. (Flannery etal, 2017)شرود   خصوصر  بیشرتر مر     -مشرارکت یمروم    طریر   از

رامه قراردادی بین یرک سرازمان دولتر  و     خصوص  یک تواف  -مشارکت یموم 
طور مؤثر قرادر بره اجررای آن     ی  و بهتنها بهیک بخش خصوص  است که هر یک 

خصوصر  در مقایسره برا     -های مشارکت یمروم   . روش(Bruchez, 2014)ریست 
برین بخرش یمروم  و خصوصر       بلندمرد  دادهای ساخت سنت ، قراردادی قرار

است و رقش دولت یالو  بر مالکیت رهای ، رظار  بر پروه  در طول چرخه یمرر  
ارتقال ریسک، ارائه خردما  یمروم ، ترأمین منرابع مرال  و       آرکهآن است، ضمن 

 Dong) آن اسرت  فررد  منحصربههای  برداری توسط بخش خصوص  از ویژگ  بهر 

etal, 2016).  کسرری  یلرت  بره  راخصوصر    -یموم  مشارکت کشورها از بعض 
 هرای  پرروه   در یمروم   خردما   راکارآمدی و تقاضا و یرضه بین شکاف بودجه،
خصوص   -یموم  مشارکت دیگر کشورهای که  درحال؛ ردا  دکر ارتخاب زیربنای 

 و مردیریت  سرطح  بهبرود  تکنولروهیک ،  مهرار   بررداری،  بهرر   کیفیرت   یدل به را
 .(Hwang etal, 2013) کننرد  م  ارتخاب خصوص  بخش فعاالن برای بیشتر جذابیت
 اسرت،  سرازی  خصوص  جنبش از برگرفتهخصوص   -یموم  مشارکت های روش
 یرا  برازار  سرازوکارهای  معرفر   معنر   بره  هرا  روشاین  که است آن بر یقید  ول 

 اهرداف  بره  رسریدن  بررای  همکراری  روی  معنای به بلکه ریست، سازی خصوص 
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 رقرا   و هرا  صالحیت روی بر گذاری سرمایه و مشتر  منابع از استفاد  با مشتر ،
 .(Jamali, 2004) است خصوص  و یموم  شرکای قو 

 اسرت خصوصر    -یموم  مشارکت قراردادهای از خاص  روع BOT قرارداد
یرا   جدید زیرساخت  پروه  یک مشارکت، گرو  یا خصوص  شرکت یک آن در که

 دولت، توسط شد  میتنظ یملکردی استارداردهای به توجه با را آن از بزرگ  بخش
 در خصوص  بخش مال  مشارکت ینوان به روش این دهد. م  توسعه و مال  تأمین
 است. شد  مطرح جهان سطح در اخیر دهه دو در زیربنای  های پروه 

و  حفر   را زیرسراخت  دارایر   مالکیرت  دولرت  که است نای BOT مزایای از
. قرارداد تنها دکن م  فراهم زیربنای  های طرح احدا  برای را مختلف رقدی جریان

 هرای  شررکت  جرایگزین  کره  شرود  یا شرکت پروه  منعقرد مر    PPPبا یک شرکت 
 رو روبره  هرا  آن با سنت  روش به پروه  ارجا  برای یموم  بخش که است متعددی
 محسروب  دولرت  برده  ء جرز  روش این در مال  تأمین. (Yuan etal, 2009) است
 در پرروه   شررکت  است. متک  پروه  رقدی جریان به بده  بازپرداخت. شود رم 
، دهرد  مر   ارجرا   را رگهداری و برداری بهر  وظیفه که پروه  یمر چرخه از ای دور 
 کرارای   دارد. یهد  بر را ریسک بیشترینو  ندک م  یم  بردار بهر  و مالک ینوان به
 آن در و اسرت  بیشرتر  سرنت   روش بره  رسربت  بررداری  بهر  و ساخت  اثربخش و

 مرد   طر   از پرس  پرروه   و آورررد  م  دست به باالتر کیفیت با خدمات  کاربران،
 و )موسروی  شرود  مر   واگرذار  یمروم   بخرش  بره  رایگران صور   به برداری، بهر 

 خصوص ، بخش ورشکستگ  روش، این های ضعف ترین مهم از (.1393 احمدی،
یرا   رقابرت  یرد   دلیر   بره  هرا  پرروه   از بعض  در خصوص  بخش العاد  فوق سود
 و جرامع  سنج  امکان مطالعا  ید  و (Qingbin etal, 2017) رامناسب گذاری قیمت
 توسرط  مناقصره  فرایند و اسناد تهیه در  دقت ب  و پروه  رادرست اقتصادی ارزیاب 
 را BOT قررارداد  یرک  کل  ساختار ،1رمودار . (Jamali, 2004) است یموم  بخش
 (.1393 احمدی، و )موسوی دهد م  رشان

 توسرعه  در آن کراربرد   یر دل بره خصوصر    -یمروم   مشرارکت   ،طورکل به
 مرؤثر  فقرر  کاهش در ند،کن م  تأمین را رفاه  خدما  که اجتمای  های زیرساخت
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 از است. رشد  ارجا  آسیا حت  و ایران در  توجه قاب  مقیا  در تاکنون اما ؛است
 تنهرا خصوص   -یموم  مشارکت های پروه  ک  از آسیا سهم 2016 تا 2000 سال
 سرازمان  کشرورهای  درصردی  90 سرهم  برا  مقایسره  در کره  است بود  درصدپن  

 .(Deep etal, 2019) است راچیز بسیار (OECD) 1توسعه و اقتصادی های همکاری

 BOT قرارداد یک کلی ساختار. ١نمودار 

 
 درخصوص   -یموم  مشارکت اجرایهای  ای ساختار و روش های مقایسه بررس 
 الترین  آمریکرای  و آسریا  آفریقرا،  حروز   کشورهای با ایران فاضالب و آب صنعت
 هرای  ویژگر   و کرالن  اهرداف  اسا  بر مناسب های سیاست تدوین دهد، م  رشان

 مشرارکت  قراردادهرای  قالرب  در خصوصر   بخرش  مشرارکت  جلب برای محیط 
 -یمروم   مشرارکت  هرای  پرروه   در اسرت.  ضروری ایران درخصوص   -یموم 

 و گرذار  سررمایه  سرود  آب، تعرفره  سرطح  بین است الز  آب صنعت درخصوص  
 -یمروم   مشرارکت  هرای  پرروه   از بسریاری  .شرود  برقرار تعادل دولت  های یاراره

 و سرو  یک از رسار  آب خدما  قیمت افزایش برابر در مقاومت  یدل به خصوص 
 ؛اررد  خرورد   شکسرت  دیگرر  سروی  از خصوص ، بخش ورود با کار ریروی تعدی 

 بایررد تعررامال ، ررروع ایررن برره خصوصرر  بخررش ورود از قبرر  ایررران در بنررابراین
                                                                                                                                 

1. Organisation for Economic Co-Operation and Development 
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 قرار کار دستور در آن با مقابله برای مناسب راهکارهای و ارجا  الز  های بین  پیش
 آب هرای  بخش کارای  چشمگیر افزایش  یدل به چین، در مشکال  روع این .دگیر
 از دولررت ثابررت پشررتیبار  خصوصرر ، بخررش مشررارکت از بعررد فاضررالب و

 شردید  افرزایش  بره  ریراز  کراهش  و مال  مخاطرا  کاهش زیربنای ، گذاری سرمایه
 ایرن  .باشرد  ایرران  بررای  مناسب  الگوی توارد م  و است رشد  دید  آب های تعرفه

 خصوصر   -یمروم   مشرارکت  مناسرب  روش ارتخراب  دهرد،  مر   رشران  پژوهش
 در .دارد کشرورها  بروم   شرایط و موجود های تعرفه سطح با را قرابت ترین رزدیک
 بخرش  مشرارکت  جلرب  بررای  مناسب قارور  و حقوق  ساختار ایجاد تحقی ، این

 اسرت،  شرد   دیر تأکو  توصریه  ایرران  بررای  مفید راهکارهای شناسای  و خصوص 
بخرش   مشرارکت  جلرب  بررای  دولت  و خصوص  بخش مخاطرا  دقی  شناسای 
 حرد متعرادل و   در هرا  تعرفه رگهداری. است اهمیتحائز  بسیار ایران در خصوص 

است )ررورری پرور و    ضروری دولت یاز سوحف  مخاطرا  در سطح قاب  قبول 
 (.1396همکاران، 
 -یمروم   مشارکت چگورگ  و ساختار مقایسه منظور به که دیگری تحقی  در

 هنرد،  کاررادا،  بریتاریرا،  هرای  بیمارستان و ایران یها مارستانیب از یک  درخصوص  
 مشرارکت  هرای  روش اجررای  در موفق  تجارب )که برزی  و آلمان تایلند، لسوتو،
 مرورد  کشرورهای  است، شد  مشخص ،رسید  ارجا به  داررد(خصوص   -یموم 
 و سرازی  ظرفیرت  مال ، سیاس ، قارور ، حقوق زمینه در را خاص  اقداما  مطالعه

 مشرارکت  اجرای و استقرار بهبود برای آن رتای  از و داد  ارجا  اجتمای  متغیرهای
 رشران  تحقیر   ایرن  هرای  یافته ارد. کرد  استفاد  ها بیمارستان درخصوص   -یموم 

 مرال   موارع رفع برای مزیت  راخصوص   -یموم  مشارکت کشورها،این  دهد، م 
 خصوصر   مشرارکت  جذب به زیادی تمای  و دارند م  بهداشت  خدما  کیفیت و

 ولر  ؛ ردارررد خصوص   -یموم  مشارکت برای قطع  قوارین کشورها این داررد.
 بره  هرا  آن در همکراری  جرذب  و جلب برای محافظت ، و تشویق  قوارین از برخ 
 بین های رامه تواف  و گیری تصمیم تحقی ، برای را مسیر قوارین این خورد. م  چشم
 حراکمیت   رقرش  قراردادها، محتوای مورد در مشاور  با و رماید م  فراهم طرف دو
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 و هررا سیاسررت پررذیرش و تهیرره و تجربیررا  ایررن از اسررتفاد  کننررد. مرر  ایفررا را
 شرد   توصیه تحقی  این در ایران محل  شرایط  یدل به زمینه این در ها دستورالعم 

 مررورد در منتخررب کشررورهای توسررط شررد  ارجررا  اقررداما  از ای خالصرره اسررت.
 .(Tabibi etal, 2015) است آمد  ،1 شمار  جدول در مطالعه مورد متغیرهای

در ایران و استرالیا، هند و کر  جنروب  ریرز    شد  ارجا های یمرار   مقایسه پروه 
 حروز   در خصوصر   بخرش  توسعه مشرارکت  برای تالش دهد که هرگوره رشان م 
 های قرارور   حمایت ارواع ایمال و رهادی قارور ، ساختار ایجاد ریازمند ها، زیرساخت

 طیرف  در یمروم   های زیرساخت از برداری بهر  و مدیریت مالکیت، منظور ایمال به
 تجهیرز  و ترأمین  شفاف رویه وجود زیربنای  است. همچنین های از پروه  ای گسترد 
 -یمروم   مشرارکت  واحدهای وجود ابعاد بزرگ، با زیرساخت  های پروه  برای مال 

 بررای  هرا  ایجراد محردودیت   از پرهیرز  و مناسرب  قوارین طراح  زمینه در خصوص 
 دفراتر  شبکه کارا و مؤثر از واحردها و  وجود خصوص ، -دولت  های بخش مشارکت
 مناسرب  تعامر   زمینه کردن فراهم ای، گسترة منطقه در خصوص  -یموم  مشارکت

 تجهیرزا   کنندگان نیتأم پیمارکاران، خارج ، و داخل  گذاران سرمایه برای همکاری
گرذاری از الزامرا     مشوق سرمایه مالیات  رظا  وجود مال  و تأمین های مؤسسه ریز و

 (.1396است )خیری و صمدیان،  PPPهای  اصل  برای دستیاب  به موفقیت در پروه 
 هرای  مناقصره  برگزاری چگورگ  و ساختار تطبیق  مقایسه با «همکاران و لیو»

 هرای  روش موفقیرت  دادررد،  رشان چین و استرالیا درص  خصو -یموم  مشارکت
 بسرتگ   مناقصره  فرایندهای یملکرد به زیادی حد تاخصوص   -یموم  مشارکت

 توسرعه،  برای مناقصه موضوع ایتبار و درست  شام  آن اصل  ینصر هفت که دارد
 اثربخشر   حاکمیرت،  سراختار  یمروم ،  بخرش  ظرفیرت  پرروه ،  محصرول  کیفیت

 فراینردهای  شرفافیت  سرطح  و فراینرد  سرازی  سراد   و رقابرت  بین تعادل ارتباطا ،
 یموم  های بخش ،شد  ارائه سازوکارهای درست اجرای صور  در است. مناقصه

 مردیریت  و ساخت برای بهتری موقعیت در PPP های پروه  در درگیر خصوص  و
 .(Liu etal, 2016) گرفت خواهند قرار مناقصه فرایندهای
 برر  حراکم  فراینردهای  تطبیقر ، ای  مطالعره  ارجرا   برا ریرز  « همکاران و دارگ»
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 مروردی  مطالعر   برا  را چرین  و آمریکرا  درخصوص   -یموم  مشارکت های پروه 
 بررسر   یمروم   ورق  حم  برای 2«پکن متروی 4 خط» و 1«وگا   ال  موروری »

 2000 سرال  در مایر   9/3 طرول  بره  وگا  ال  موروری  احدا  قرارداد .ارد کرد 
 هرای  سیسرتم  مردیریت  شررکت  و وگرا   ال  موروریر   غیرارتفرای   شرکت بین
 4 خط قرارداد و دش منعقد BOO روش به و ساله 50 قرارداد با (LLC) 3ورق  حم 
 شررکت » و پکرن  شرهرداری  برین  ،2004 سرال  در مای  7/14 طول به پکن متروی
چهار  شام  سال 34 مد  برای BOT روش به 4«پکن متروی 4 خط گذاری سرمایه
 ایرن  اسرا   برر  اسرت.  شد  منعقد برداری بهر  دور  سال 30 و ساخت دور  سال

 ولر  ؛ داررد تفاو  چین و آمریکا درخصوص   -یموم  مشارکت روش پژوهش
 کشرور  دو ایرن  ورق  حم  های زیرساخت احدا  مطالعه با که ارزشمندی تجار 

 کره  اسرت  رمرود    شرایار  کمرک  PPP ارجرا   هرای  زمینره  در  بره ، آمد  دست به
 :(Dong etal, 2016) از ارد یبار  ها آن ترین مهم

 بسریار خصوصر    -یمروم   مشرارکت  هرای  روش اجررای  در دولت رقش -
 است. موضویا  ترین مهم از و حیات 

 و کرارای   باید ،خصوص  -یموم  مشارکت روش به گذاری سرمایه از قب  -
 .شود بررس  طرح روآوری
 در اصرل   معیرار  واقرع  در یابد. توسعه مؤثر ارزیاب  و سنجش سیستم باید -
 بره  رسربت  بیشتر  نیآفر ارزش مفهو  به دستیاب  PPP پروه  یک طراح  و ارتخاب
 VFM»5» تحلیلر   چنرین  به است. پیمارکاری مارند پروه  ارجاع متعارف یها روش
 رشان VFM تحلی  ارجا خصوص   -یموم  مشارکت های پروه  در شود. م  گفته

 و سرودمند  میرزان  چره  به کاربران و حاکمیت برای رهایت در پروه  که داد خواهد
 است. مفید

                                                                                                                                 

1. Los Vegas Monorail Company (LVMC) 

2. Beijin NO.4 Subway Line 

3. Transit Systems Management LLC 

4. NO.4 Beijing Subway Line Investment Company 

5. Value for Money (VFM) 
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 منتخب کشورهای در مطالعه مورد متغیرهای مقایسه .١ جدول
 منبع قانون گذاریسیاست مالی تأمی  سازی ظرفیت اجتماعی اهداف کشور

 کانادا

 هماهنگی اجتماعی، هایزیرساختی ارتقا
 به دسترسی افزایش مالی، و عمومی منابع

 بهویژه  به خدمات ارائه روستایی، مناطق
 کاهش پیشرفته، اقتصادی مزایای سالمندان،
 عملکرد افزایش و عمومی هایهزینه

 و پزشکی آموزش ارتقای
 هایفعالیت و تحقیق
 و نوآوری تشویق تجاری،

 ابتکاری هایمراقبت

 حمایت با و خصوصی بخش توسط
 برای بلندمدت در مالی بخش
 خصوصی، بخش سرمایه بازگشت
 بیمه، هایشرکت از مالی پشتیبانی
 بانکی وام و قرضه اوراق

 و شیآزاداند نوآورانه یها استیس
 DBFO معرفی بازار، تفکر ارتقای

 در مشارکتی مدل بهتری  عنوان به
 برای PFI از استفاده با ها مارستانیب

 بالینی خدمات ارائه

 ندارد وجود خاصی قانون هیچ
 شده توافق قرارداد در که

 از حفاظت چارچوب باشد،
 عمومی منافع

(Tabibi etal, 
2015; Yuan etal, 

2099) 

انگل
 ستان

 بهبود خدمات، و امکانات نوسازی
 بهداشتی مراقبت استانداردهای

 راهنمایی و PPP آموزش
 مدیران

 NHS سالیانه مالی کمک به اعتماد
 وام اختصاص خصوصی، بخش به
 هابانک توسط خصوصی بخش به

 ایجاد دارایی، تمرکز هایسیاست
 تخانه،روزا در PPP واحدهای
 تحرک یها زهیانگ

 وجود حاکمی قانون هیچ
 توافق قوانی  اساس بر ندارد،
 مشاوره OTF قرارداد در شده

 کندمی پشتیبانی و

(Tabibi etal, 
2015) 

 آلمان
 نوسازی خدمات، استانداردهای و کیفیت بهبود

 خدمات و امکانات
 اقتصادی و حقوقی مشاوره
 PPP شرکای به

 عمومی بخش )توسط هزینه جبران
 بخش به عملکرد صورت در

 بخش به وام اختصاص خصوصی(،
 چرخه ،ها بانک توسط خصوصی
 پول برای بیشتر ارزش

 از حمایت بر مبتنی ها استیس
 پیوست  برای کوچک یها شرکت

 برای BTO مدل یارتقا ،PPP به
PPP، بخش عمومی نظارت 

 عمومی

 ندارد، وجود خاصی قانون
 تدارک و ساخت قوانی 

 اجرا PPP برای کامل طور به
 شده انجام توافقات ،شود یم

 قرارداد در

(Tabibi etal, 
2015) 

استرا
 لیا

 اولویت با زیربنایی هایپروژه احداث در تسریع
 بر تمرکز و اقتصادی هایزیرساخت بر

 اجتماعی هایزیرساخت

 ویکتوریا مشارکت سیتأس
 سیاست انتشار و

 ویکتوریایی
 بانکی وام قرضه، اوراق

 در نوآوری پول، ارزش به دستیابی
 طول در بهتر نتایج اخذ و طراحی

 زندگی

 وجود خاصی قانون هیچ
 و هاسیاست ندارد،

 PPP ملی دستورالعمل
 مشارکت چارچوب عنوان به

(Liu etal, 2016; 
Yescombe, 

2011) 

 چی 
 با زیربنایی تأسیسات کیفی و یکمّ بهبود
 شهری روند تسهیل و اقتصادی رشد هدف

 ایجاد و PPP آموزش
 فنی، آموزش برای محیطی

 اقتصادی مدیریتی،

 دولتی، هایبانک توسط عمدتاً
 دولتی هایکمک و قرضه اوراق

 با شرکت محافظت و PPP تشویق
 و مالی هایکمک وام، تأمی 
 درآمد کاهش از ناشی خطر جبران

 ،2000 پروانه صدور قانون
 قانون ،1999 قرارداد قانون
 2002 تدارکات و خرید

(Liu etal, 2016; 
Yuan etal, 2009; 
Dong etal, 2016; 

Ke etal, 2014) 

 ایران

 و سازیکوچک قانونی، بسترهای ارتقای
 به بهتر خدمات ارائه دولت، سازیچابک
 با خدمات دریافت تر، ضعیف اجتماعی طبقات
هزینه کاهش عملکرد بهبود باالتر، کیفیت
 خدمات و امکانات نوسازی عمومی، های

برگزاری دوره آموزشی و 
تشریح فرایند واگذاری طرح

های اجرایی، راهها در دستگاه
اندازی سامانه بازار الکترونیک 

 های عمرانیطرح

 ضمانت و توسعه صندوق
 ظرفیت از استفاده گذاری سرمایه
 ملی، توسعه صندوق و پول بازار

 سرمایه بازار ظرفیت از استفاده

خصوصی  -عمومی مشارکت انجام
 در و تمام مهین جدید، هایپروژه در

 منافع حفظ برداری،بهره حال
 ایجاد و برابر فرصت عمومی،

 رقابت

 ایران ساله 20 انداز چشم طرح
 ششم توسعه قانون و

)پایگاه ملی 
رسانی قوانی   اطالع

و مقررات کشور، 
 Tabibi؛ 1397

etal, 2015) 
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 های پروه شکست  و موفقیت معیارهای و دالی  به محققان از برخ  این، بر یالو 
BOT و اسرمیث » هرای  پرژوهش  بره  توان م  ها پژوهش این جمله از ارد پرداخته ریز 
اررد؛ از   دارسرته  BOT هرای  پروه ی موفقیت را معیارهاکه مواردی  دکر اشار « هارگ

 وجرود  کشور، در پروه  به محسو  ریاز میزبان، دولت برای پروه  اولویتجمله: 
 تواررای   پروه ، توسعه های هزینه برای مشارکت مال  قدر  ،مد   طوالر تقاضای
 و امتیراز  مرد   طرول  وا ، به سرمایه رسبت پروه ، ارجا  بهینه هزین  اختالف، ح 
 و میزبان کشور قوارین با قرارداد سازگاری اجرا، و طرح در روآوری ساخت، مد 
 .(Smith & Zhang, 2004) گذار سرمایه از قوارین حمایت میزان
 قراردادهرای  یریکرارگ  به برای موفقیت بحرار  معیارهای ،«ییس  و وزیری» 
BOT برای معیارها میارگین ازو   د رمو بررس  ریجریه های زیرساخت توسعه در را 
 هرای  گررو   در یوامر   ایرن  .اررد  کررد   اسرتفاد   موفقیرت  یوام  بندی رتبه ارزیاب 
 هرا  پرروه   زیسرت  محیط به مربو  یوام  و قارون ساخت، فن ، مناقصه، سیاست،
 بره  احتررا   و فسادربود  که دهد م  رشان پژوهش این رتای  است. شد  بندی تقسیم
 حمایرت  پرروه ،  اجررای  بررای  منرابع  بره  دسترسر   پایدار، اقتصادی محیط قارون،
 ،وسراز  سراخت  بهینره  هزینره  برازار،  تقاضای مناسب، قرارداد فناوری، ارتقال دولت،
 موفقیرت  در رتبره  بیشرترین  دارای مراهر  پیمارکاران ارتخاب و پایدار سیاس  محیط
 (.Waziri & lsa, 2017) ارد بود  BOT های پروه 
خصوصر    -یمروم   مشارکت موفقیت موارع مشخص، طور به« جهار  بارک»
 مقردما   و سرازی  آمراد   رامناسرب  و ضعیف رورد ،توسعه درحال کشورهای را در
 مرال ،  بازارهای رشد ید  اقتصادی، کالن های شاخص در راپایداری پروه ، اجرای
 معرفر   1«راخواسته پیشنهادهای» از زیاد استفاد  و مخاطرا  ارتقال در رقص وجود
 (.The World Bank, 2012) است کرد 

 ملی گسترة در BOT پیشینه بررسی .1-2

 هررای روش ترررین اصررل  از« ای سرررمایه دارایرر  تملررک هررای طرررح» ایررران در
 سراله  هرر  کره  اسرت  خدمات  و تولیدی جدید های ظرفیت ایجاد در گذاری سرمایه

                                                                                                                                 

1. Unsolicited Proposals 
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 حال این با .دهد م  اختصاص خود به را کشور یموم  بودجه از درصد 20 حدود
 رترای   بررداری،  بهر  و اجرا گذاری، سرمایه برای مناسب بستر و فرایندربود  یلت به

 برا  دارای  تملک های طرح که مشکالت  اربو  میان در است. رشد  حاص  رظر مورد
 کره  ای گورره  بره ؛ است فرایند این راکارای  یوام  از ایتبار کمبود است، رو روبه آن
 تخصریص  ها طرح این ایتبار از درصد 65 حدود تنها 1395 تا 1376 های سال ط 
 متوسرط  طرور  بره  یمروم   بخش ای هزینه ایتبار تحق  درصد که  درحال، شد  داد 
 بره  دارایر   تملرک  هرای  طررح  یملکررد  رسربت همچنین  است. بود  درصد 5/97

 در درصرد  45 از و داشرته  رزول  رورد 1395 تا 1376 دور  ط  ای هزینه ایتبارا 
 ایرن  (.1395 موسوی، )جالل  است رسید  1395 سال در درصد 12 به 1376 سال

 زمینره  در خرود  گسرترد   تعهردا   بره  تواررد  رمر   دولت که دهد م  رشان موضوع
 از دولرت  وظرایف  جای  جابه و تغییر به فرایند این ند.ک یم  ها زیرساخت احدا 
 اسرت  منجر شرد   خصوص  بخش با مشارکت از  روی بهو  یموم  خدما  تأمین
 مراد  « پ» بند درخصوص   -یموم  مشارکت روش ینوان به بار ینرخست برای که
 ضروابط  اسرا ،  ایرن  برر  اسرت.  شرد   تصرریح  توسرعه  پرنجم  بررامره  قارون 214

 1391 هرای  سال بودجه قوارین درخصوص   -یموم  مشارکت دربار  تری تفضیل 
 تسرریع  و تسهی  منظور به سپس (.1393شیرودی و خدادادپور، ) دش درج 1392 و

PPP تصرویب  متعرددی  قروارین  خصوصر   بخش مشارکت از استفاد  ضرور  و 
 خصوصر   بخرش  مشرارکت  در ارتبا  با توسعه ترین قوارین، مهم از برخ گشت. 

 (:1396کشور، وبودجه  بررامه ارد از: )سازمان یبار  های زیرساخت  طرح در
 سرال  مصروب  کشور مال  رظا  ارتقای و پذیر رقابت تولید موارع رفع قارون -
 ؛1394
، (2) دولرت  مال  مقررا  از بخش  تنظیم قارون به مواد برخ  الحاق قارون -
 ؛1393 سال مصوب
 ،(1) دولرت  مرال   مقرررا   از بخشر   تنظریم  قارون به موادی الحاق قارون -
 ؛1384 سال مصوبه
 ؛1380 سال مصوب ،دولت مال  مقررا  از بخش  تنظیم قارون -
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 ؛1381 سال مصوب ،کشور آب های طرح در گذاری سرمایه تشوی  قارون -
 هرا  بارک مشارکت طری  از ترابری و را  بخش یمرار  های پروه  احدا  قارون -

 الحاق ؛ های تبصر  به همرا  1366 مصوب سال کشور، پول  و مال  منابع سایر و
 .اسالم  جمهوری اساس  قارون 44 اص  کل  های سیاست اجرای قارون -

های مناسب در راستای توسعه مشرارکت بخرش خصوصر  در     در ایران فرصت
های زیربنای  وجود دارد؛ اما همارند بسریاری از کشرورهای آسریای ، رهادهرا و      طرح

هرای   این واحدها رقرش  وجود ردارد. PPPهای  های الز  برای مدیریت پروه  ظرفیت
گروی  بره فراینردهای     متعدد و متنوی  از جمله همراهنگ ، کنتررل کیفیرت و پاسر     

 شورد. م  PPPداررد و موجب شفافیت در مذاکرا   بر یهد اجرای  و تدارکات  را 
 بررای  کارآمرد  و الز  اجرای  های رویه و سازوکار قارور ، چارچوب ایران در

 و داخلر   غیردولتر   بخرش  اجرایر   ظرفیرت  و مرال   منرابع  مدیریت، یریکارگ به
 و  اثربخش با خدما یا  کاالها تأمین و تولید برای گذاری سرمایه منظور به خارج 
 رردارد.  وجودخصوص   -یموم  مشارکت های روش از استفاد  با مطلوب کارای 
 تصرویب  دولرت  ئرت یه در 1397 آرر در کره خصوصر    -یموم  مشارکت الیحه
 جهرت  در مهمر   گرا   اسرالم ،  شرورای  مجلرس  تصویب صور  در است، شد 

 برررای خصوصرر  بخررش ظرفیررت از اسررتفاد  برررای قررارور  بسررترهای ارتقررای
 شد. خواهد محسوب زیربنای  های طرح در گذاری سرمایه
 بخرش  در کره  موجرود  قروارین  از اسرتفاد   برا  اخیرر  هرای  سال در حال این با

 در خصوصر   بخرش  مشرارکت  توسرعه  بره  رسربت ، شرد  اشرار   ها آن به تاریخچه
 هرای  وزارتخارره  در زیرادی  هرای  پرروه   و اسرت  شرد   اقدا   رساختیز های طرح

 ،مطالعرا   مراحر   در غالبرا   کره  ،اررد  شرد   تعریف BOO و BOT روش به مختلف
 .داررد قرار قرارداد یقد یا مناقصه فرایند

 گرذاری  سررمایه  حجرم  برا  قررارداد  100 تعداد ،1396 سال اوای  تا مثال برای
 مشرارکت  روش بره  فاضالب و آب صنعت در ریال میلیارد 438هزار و  45 حدود
 بسیاری که د ش مبادله 1«متقاب   بیع» و BOO، BOT الگوی با وخصوص   -یموم 

                                                                                                                                 

1. Buy Back 



 ١٣٩٦تابستان  ♦ ویکم بیستشماره  ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     20

 (:1397از )کشف ،  ارد یبار  ها پروه  این است. برداری بهر  مرحله در ها آن از
 .ریال میلیارد هزار 50 مبلغ به؛ متقاب  بیع روش به پروه  31 تعداد -
 و آب یهررا خاررره هیتصررف احرردا برررای  BOT روش برره پررروه  32 تعررداد -

 16 از بریش  مبلرغ  بره ؛ آب رفرت  هدر کاهش و رسار  آب ارتقال خطو  فاضالب،
 .ریال میلیارد هزار

؛ سنگین فلزا  حذف و زدای  رمکبا هدف  BOO روش به پروه  63 تعداد-
 .ریال میلیارد هزار 15 از بیش مبلغ به

 در گسترة فراملی BOT پیشینه بررسی. 1-3

 مشرکالت   برا  کشرورها  از بسریاری  1970 دهر   هرای  سرال  در الملل ، بین سطح در
 گسرترش  برای فشار طرف  از و بودرد رو به رو یموم  بخشفراوان  بده  همچون

 بره  هرا  دولرت ؛ بنرابراین  شد م  بیشتر روز روزبه زیربنای  تأسیسا  و ها زیرساخت
 واقرع  در افتادررد.  هرا  فعالیرت  گورره  نیا به ورودرای ب خصوص  بخش تشوی  فکر
 در ای بودجره  های محدودیت رفع موضوع، این به یموم  بخش تمای  اصل  یلت
 چنرین  ایجراد  بررای  بررامره  ینرخست است. بود  خصوص  بخش با مشارکت قالب

 ترأمین  بررامره » ینروان برا   1992 سرال  در بریتاریا کار محافظه دولت در قراردادهای 
 ایجراد خصوصر    -یموم  مشارکت های بررامه تشوی  برای 1(PFI)« پیشگا  مال 
 تمرکرز  اسرتقراض  بررای  یمروم   بخرش  ریاز کاهش روی بر بیشتر بررامه این شد.

 (.1394روروزی و همکاران، ) داشت
 هرا  شهرداری و محل  های دولت ترغیب با آمریکا فدرال دولت 1980 سال از
 گرفرت. خصوصر    -یمروم   مشرارکت  طریر   از هرا  حروز   تما  رور  به تصمیم
 توسرط  خصوص  شرکت یک به سال 96 برای شیکاگو پ  ارحصاری امتیاز ایطای
 هرر  برود.  آمریکا در سازی خصوص  راستای در تالش ترین اصل  شیکاگو شهردار
 هررای روش از 1913 تررا 1890 هررای سررال در آمریکررا دولررت ریررز آن از قبرر  چنررد

 یک مشارکت با ریویور  شهر رسار  آب شبکه برایخصوص   -یموم  مشارکت
 مشارکت ظهور .(Tang etal, 2010) بود د کر استفاد  شهرداری و خصوص  شرکت

                                                                                                                                 

1. Private Finance Initiative (PFI) 



 21     منتخبچند کشور  و ایران در BOT های پروژه اجرای های روش و ساختار تطبیقی و تحلیلی بررسی

 برا  زمران  آن در اسرت.  1990 و 1980 های دهه به مربو  آسیا در خصوص  بخش
 اقتصرادی،  هرای  بنگا  ضعیف مدیریت یموم ، بخش راکارآمدی از شواهدی بروز
 جدیرد  مردل  ایجراد  بره  مجبرور  را ها دولت ها، بده  بحران و گسترد  مال  بحران
 د.کر بازار آزادسازی و خصوص  بخش لهیوس به اقتصادی توسعه

 ترا  1985 سرال  از جهرار   باررک  خصوصر   بخرش  مشارکت های داد  پایگا 
 مجمرروع برراخصوصرر   -یمرروم  مشررارکت زیربنررای  پررروه  6124 تعررداد 2015
 رشران  متوسط و پایین درآمد با کشور 139 برای را دالر تریلیون 7/1 گذاری سرمایه
 زیربنرای   پرروه   3000 تعرداد  ،2015 تا 1990 سال از آسیا منطقه سهم که دهد م 

PPP کشرورهای  برین،  ایرن  در اسرت.  دالر میلیارد 625 گذاری سرمایه مجموع با و 
 سرهم  یندارای بیشرتر  دور  ایرن  در PPP پرروه   2145 برا  مجموعدر  چین و هند

 و فیلیپرین  تایلنرد،  مرالزی،  ارردورزی،  شام  آسیا شرق  جنوب کشورهایهستند و 
 منطقره  مرکرزی،  آسریای  و داررد قرار بعدی مرحله در رشد به رو روردیبا  ویتنا 

بره خرود اختصراص     رراچیزی  سرهم  ایران جمله از غرب  آسیای و 1«آرا » اقیارو 
 ورقر   حمر   و ارررهی  هرای  پروه  در ها گذاری سرمایه اکثر کشورها این در رد.ا داد 

 ارتباطا  و اطالیا  وریافن و فاضالب و آب های پروه  و است پذیرفته صور 
 .(Deep etal, 2019) داررد قرار بعدی مرحله در

استرالیا مرورد مطالعره   در این تحقی ، کشورهای چین، کارادا، ارگلستان، آلمان و 
گذاری بخش خصوصر    ارد. در کشورهای رموره، پیشینه مناسب از سرمایه قرار گرفته

هررای جدیررد مشررارکت  وجررود دارد و روش PPPدر زیرسرراخت یمرروم  برره روش 
خصوص  در اقتصادهای صنعت  مارنرد ارگلسرتان و کاررادا در اوایر  دهره       -یموم 
تررین   مهرم  PPPهرای   در ایرن کشرورها روش   مورد استفاد  قرار گرفته اسرت.  1990

های اصل  زیربنرای  و خردمات  وابسرته برود  و      گزینه برای تسریع در احدا  پروه 
های مشرارکت   ینوان چارچوب  برای روش به PPPهای مل   ها و دستورالعم  سیاست
بنرابراین  ؛ (Flannery etal, 2017; Liu etal, 2016)خصوص  ارائه شد  اسرت   -یموم 

گرذاران و متخصصران    تواررد بره سیاسرت    ستفاد  از تجربیا  کشورهای منتخب مر  ا

                                                                                                                                 

1. Pacific 
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 در ایران فراهم رمایند. BOTهای  کمک کند تا محیط حمایت  برای پروه 

 چین در BOT پیشینه .1-3-1

 شردید  ریراز  احسرا   با میالدی 80 دهه در چین درخصوص   -یموم  مشارکت
 رشرد  راسرتای  در زیرسراخت   مختلف تأسیسا  کیف  و  کمّ بهبود برای ها چین 

 شرد.  آغراز  دولرت  و یمروم   بخرش  برر  وارد مال  تأمین فشار کاهش و اقتصادی
 یرک  همکراری  برا  کره  اسرت  چرین  در BOT موف  طرح ینرخست 1«شنزن» ریروگا 
 اواخر در BOT های طرح اجرای کشور این در است. شد  ارجا  کنگ  هنگ شرکت
 قررن  شروع با BOT قراردادهای از استفاد  موج دومین رسید. خود اوج به 80 ده 
 میرزان  برا  موجرود  زیربنرای   هرای  طررح  میرزان  برین  موجود شکاف  یدل به بیستم

 اقتصراد  توسرعه  و رشرد  رورد کردن کند دالی  ترین اصل  )از ریاز مورد زیرساخت
 شریو   ایرن  برا  پکن المپیک در ورزش  بناهای و ها استادیو  اغلب شد. آغاز چین(
 پرروه   1223 حردود  2017 ترا  چرین  دولرت . (Tang etal, 2010) اررد  شرد   سراخته 
 دالر میلیرون  524هزار و  110 گذاری سرمایه حجم باخصوص   -یموم  مشارکت

 .(Hodge etal, 2017) است کرد  گزارش را

 كانادا در BOT پیشینه. 1-3-2

 -یمرروم  مشررارکت روش برره زیربنررای  هررای پررروه  گذشررته سررال 20 طررول در
 اسرت. شرد    ارجرا   یا نرد  یفزا طور به کارادا سراسر در وسیع مقیا  درخصوص  
 پرروه   247 کره  دهرد  مر   رشان کارادا در PPP قراردادهایبار  درموجود  اطالیا 

PPP قریرب  اکثرر  کره  شد  اجرا 2017 تا 1990 از کارادا دالر میلیارد 199 ارزش به 
 دولتر   هرای  سازمان کارادا در .ارد به ارجا  رسید  بعد به 2004 سال از ها آن اتفاق به

 هرای  پرروه    ارائره  و اجررا  ریرزی،  بررامه به کمک برای دولت  ادارا  یا ،PPP ویژ 
 سیتأسر  هرا  ایالرت  از بسریاری  درخصوصر    -یموم  مشارکت روش به زیربنای 
 تشروی   هدف با 2«کرون» سهام  شرکت 2008 سال در فدرال سطح در است. شد 

                                                                                                                                 

1. Shenzhen 

2. Crown 
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 مردیریت  و زیربنرای   گرذاری  سرمایه برایخصوص   -یموم  مشارکت از استفاد 
 اکثرر  امرروز  بره  ترا  اسرت.  شرد   سیتأسر  کاررادا  دولرت  وسریله  بره  ،PPP صندوق
 هرای  بخرش  سرمت  به کارادا سراسر در PPP روش به شد  ارجا  های گذاری سرمایه
 تعداد در فقط کشورها سایر برخالف و شد  هدایت ورق  حم  و بهداشت  مراقبت
 رمرود   گرفترار  و درگیر را خصوص  بخش ریسک، ارتقال PPP های پروه  از کم 
 .(Flannery etal, 2017) است

 انگلستان در BOT پیشینه .1-3-3

 قراردادهررای از اسررتفاد  برراخصوصرر   -یمرروم  مشررارکت اجرررای در ارگلسررتان
 بریتاریرا  در مشارکت  های پروه  ابتدای  شک  .بود  استپیشگا   بلندمد  زیربنای 

 و شرد   ارردازی  را  1992 سرال  در (PFI)« خصوص  گذاری سرمایه ابتکار» ینوان به
 اسرا   برر  اسرت.   داد ررا   تغییرر  PF2»1«  بره  2012 سرال  در کام  بررس  از پس

 بخررش، 2015 مررار  تررا 1992 سررال از (2016)« داری خزاررره وزار » گررزارش
 اسرت.  د دا ارجا  پورد میلیارد 55 حدود سرمایه بارا  پروه  700 از بیش خصوص 
 از اسرتفاد   آن اجررای  از هردف  و شرد   مسرتند  کرامال   PFI روش با بریتاریا تجربه
 جملره  از مختلرف  هرای  بخرش  در هرا  پرروه   مرال   ترأمین  برای خصوص  سرمایه

 باررک » اسرت.  شد  بیان زیست محیط و اررهی ،ورق  حم  دفاع، آموزش، بهداشت،
  مشرترک  قرارور   رظرا   ارگلسرتان  در کره  د کرر  ایال  (EIB) 2«اروپا گذاری سرمایه
 بررای شرته اسرت؛ ولر     ردا وجود PPP/PFI برای یموم  قارون هیچ و دارد وجود

 دارد. وجود قارور  مجوزهای کنند م  اجرا را PPP قراردادهای که دولت  مؤسسا 
 اررد  یافته تکام  زمان طول درخصوص   -یموم  مشارکت مؤسسا  ارگلستان در
 قراردادها استارداردسازی جمله از پایدار سازمار  چارچوب ایجاد برای اقدامات  و
 اسرت  گرفتره  صور  PPP اجرای بر رظار  و مشاور  برای مرکزی دفاتر ایجاد و

(Flannery etal, 2017). بررای  رقابت روش از استفاد  دولت سیاست ،2006 سال از 
 از قبر   ترا  کره  مذاکر  رورد و است  خصوص  یموم مشارکت های پروه  اجرای

                                                                                                                                 

1. Private Finance 2 

2. European Investment Bank (EIB) 
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 است. شد  محدود بسیار گرفت، م  قرار استفاد  مورد گسترد  طور به 2006 سال

 آلمان در BOT پیشینه. 1-3-4

 بره  رسربت خصوصر    -یمروم   مشرارکت  های پروه  اجرای و تدار برای  آلمان
 پرروه   ینی رخسرت امضرا  از پرس  ول ؛ است د کر اقدا  دیرتر گفته پیش کشورهای
 مجمروع  برا  مشرارکت   پروه  مورد 145 از بیش ،2002 سال در PPP گذاری سرمایه
. اسرت  رسرید   ثبت به کشور این در 2009 سال تا یورو میلیارد 5/5 گذاری سرمایه

 هرای  سرال  طر   جهار  مال  بحران  یدل به PPP گذاری سرمایه که  درحالهمچنین 
 برا  پرروه   200 حردود  ،2015 پایان تا بود کند یکم و بیست قرن دو  دهه آغازین
 های ویژگ  از یک  است. شد  ارجا  آلمان در یورو میلیارد 9 گذاری سرمایه ارزش

 از اسرتفاد  خصوصر    -یموم  مشارکت های پروه  اجرای در آلمان فرد منحصربه
 موافقرت  شرام  کره   اسرت  مشرارکت   های پروه  از بسیاری در 1«فورفیتینگ» قارون
 پرروه ،  یرک  بررای  شد  ارجا  مال  تأمین برای مال  مؤسسه های پرداخت به دولت
 یرالو   امتیراز  این است. پروه  تحوی  برای خصوص  بخش یملکرد از رظر صرف

 گرذار  سررمایه  مرال   تأمین در تسهی  بایث پروه ، مال  تأمین های هزینه کاهش بر
 شد. خواهد

 شرورد  م  تدار  مذاکر  روش به آلمان در PPP های پروه  اتفاق به قریب اکثر
 رداشرته  وجرود  امروز به تا رقابت  رویکرد سمت به حرکت بر دال ای رشاره هیچ و

 کمر   تعرداد  و بود  ایالت سطح در آلمان در PPP گذاری سرمایه تما  تقریبا  است.
 حمرایت   رظر از است. گرفته صور  فدرال سطح در مشارکت  روش به ها پروه  از

 صرالحیت  صراحب  آهاررس  یک ینوان به 2008 سال در 2«آلمان مشارکت» مؤسسه
 هرای  پرروه   کره  دولتر   مقا  هر از و است شد  سیتأس PPP های پروه  برای مل 

 رهادهرای  از غیر به کند. م  پشتیبار ، رماید م  اجرا راخصوص   -یموم  مشارکت
یرا   مرال   ترأمین  بررای  PPP کارگرو  ها وزارتخاره تما  در تقریبا  فدرال، ای مشاور 
 .(Möpert & Mitz, 2014) است شد  مستقر مذکور های پروه  ایجاد

                                                                                                                                 

1. Forfaitierung mit Einredeverzicht (a Wariver of Objections) 

2. Partnerschaften Deutschland (ÖPP Deutschland AG) 
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 استرالیا در BOT پیشینه. 1-3-5

 کره  داردخصوصر    -یمروم   مشارکت های پروه  ارجا  در طوالر  سابق  استرالیا
 استرالیا، در دارد. تمرکز فدرال سطح جای به ها ایالت سطح در ها فعالیت این یمد 
 افرزایش  ای مالحظره  قاب  طور به گذشته سال 15 در گذاری سرمایه ارداز  و سریت
 بررای  PPP کراربران  ترین فعال 2«ولز ریوساو » و 1«ویکتوریا» های ایالت است. یافته

 ترا  (2010)« دافیلد و هاج»بر اسا  مطالعا   هستند. زیرساخت در گذاری سرمایه
 اسرترالیا  در دالر میلیرارد  3/32 مجموع ارزش به PPP پروه  49 تعداد ،2009 پایان
 از مرورد  41 ،3«کوئینزلنرد » و ولز ریوساو  ویکتوریا، های ایالت است. داشته وجود
 از داشرتند.  یهرد   بره  را قرارداد ارزش از دالر میلیارد 8/28 مبلغ به و ها پروه  این
 در پرروه   19 و ویکتوریا در دیگر پروه ی هشت امضا با PPP فعالیت 2009 سال

 مشرارکت  گرذاری  اکثرر سررمایه  کنون ترا در واقع  است. یافته افزایش ولز ریوساو 
 ولر  اررد؛   داد  تشرکی  اسرترالیا   در ورقر   حمر   هرای  پروه  راخصوص   -یموم 
 بهداشررت، آب، هررای بخررش در PPP روش برره دیگررری زیربنررای  هررای پررروه 
 .(Flannery etal, 2014) داررد وجود ریز وپرورش آموزش

منظرور   خصوص  بره  -به تعریف مشارکت یموم  های پیشین بیشتر در پژوهش
هرا در   ینوان رظا  روین تأمین مرال ، ارزیراب  یوامر  موفقیرت پرروه       شناسای  آن به
خصوصرر  و مشررارکت  -، رابطرره اقتصرراد بررا مشررارکت یمرروم BOTقراردادهررای 

ای زیربنای  توجه شد  اسرت. بره   ه خصوص از منظر قوارین ایران در پروه  -یموم 
مجمویره وسریع  از موضرویا  از جملره قروارین،       BOTهرای   رامه این ترتیب تواف 

شرود کره همره در کنرار یکردیگر بررای ایجراد رابطره          اقتصاد و سیاست را شام  م 
هرا   کنند. در این پژوهش این شاخص بلندمد  بخش یموم  و خصوص  فعالیت م 

سرازی و اجررا مقایسره شرد       گذاری، آماد  منظور سیاست کشورها بهدر ایران با سایر 
در کشرورهای   BOTهرای   است. همچنین شرناخت سراختار و رحرو  اجررای پرروه      
هرای   سرازی و ادار  پرروه    منتخب، امکان مقایسه تحلیل  و تطبیق  چگرورگ  پیراد   

                                                                                                                                 

1. Victoria 

2. New South Wales (NSW) 

3. Queensland 
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BOT ترر،   سرب های مناسب و تردوین و تکروین قروارین منا    برای دستیاب  به رهیافت
 سازد. ها را فراهم م  تر این روع پروه  چینش ساختار بهتر و راهبرد موف 

 پژوهش روش .2

 آن ارجرا   از هردف و  است «ای توسعه -کاربردی» های پژوهش روع از پژوهش این
 و مشرخص  ریراز  آن وسریل   بره  کره  اسرت  ابرزاری  تعیرین  بررای  الز  دارش کسب
 و معضر   بره  پاسر   پرژوهش  ایرن  تر دقی  یبار  به د.شو برطرف ای شد  شناخته
 دارد. وجود مل  مقیا  در واقع  دریای در که است یمل   مشکل

هرای   تعدادی از پروه  ها و بستر قارور  پژوهش حاضر مقدما  اجرا، رویه در
BOT  تطبیقر    صور  بهدر ایران و برخ  کشورهای پیشرفته و موف  در این زمینه

ها و مقایسه برا شررایط موجرود در ایرران      رفتن از آنبررس  شد  است تا با الگو گ
 شناس  و راهکارهای  برای رفع مشکال  پیشنهاد شود. وضعیت حاضر آسیب

 هرای  پروه  سازی پیاد  و کارگیری به ة دربار پژوهشگران رظر  تفاو  که آرجا از
BOT کیفر   روش کند، م  منتف  را کام  الگوبرداری امکان مختلف، کشورهای در 
  کمّر  هرای  ش رو کل  حالت در است. شد  گرفته رظر در پژوهش این ارجا  برای
 اسرت،  برقررار  هرا  آن اجرزای  بین خط  روابط که ای ساد  های سیستم مطالعه برای

 شرناخت  و جدید های اید  کشف برای کیف  های روش که  درحالهستند؛  مناسب
 بررای  هرا  روش تررین  اصرل   .ررد تر مناسرب  هرا  آن برین  روابط و پیچید  های پدید 
مترون،   و اسرناد  از مشاهد ، بررس ارد  یبار  کیف  مطالعا  در ها داد  آوری جمع

 (.1396متمرکز )پیرویان،  گروه  مصاحبه و بحث
 پیشرینه  ،خصوصر   -یمروم   مشرارکت  تاریخچه بیان از پس مطالعه این در

BOT هرای  پرروه   زمینره  درمجرب  و موف  کشورهای در PPP،  جامعره  ینروان  بره 
 بره  دسترسر   کره  پروه  دو رمورهبرای  سپس ارد. گرفته قرار بررس  مورد پژوهش
 وشرد  اسرت    مقایسره  و بررسر  ، برود   مهیرا  رویسندگان برای آن مدار  و اسناد

 رگرر  گذشته صور  دو به منتخب کشورهای در BOT های پروه  مهم های شاخص
 ایرن  سرپس  اررد.  گرفتره  قررار  ارزیراب   مرورد  مترون،  بررسر   روش با و تطبیق  و

 هرای  پرروه   زمینره  در اجررا  حرال  در و شد  اجرا های پروه  به توجه با ها شاخص
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BOT قرارور ،  هرای  ظرفیرت  و تحلیر   و مقایسره  منتخرب  کشورهای با کشور، در 
 ایرران  در BOT هرای  پروه  موف  سازی پیاد  با مرتبط پذیر امکان موارد و ساختاری
 در هرا  پرروه  این  موف  اجرای برای یملیات  راهکارهای رهایت در و گشته بررس 
 است. شد  ارائهکشور 

 است: گرفته صور  پژوهش ارجا  مسیر در زیر های فعالیت درمجموع

  و رهرادی  فضرای  بررسر   منظرور  بره  تطبیقر   و رگر گذشته مطالعا  ارجا 
 ؛BOT های پروه  اجرای زمینه در ایران و منتخب کشورهای از برخ  ساختارهای

 1«موفقیت یوام » تعیین (FS) هرای  پرروه   مهرم  هرای  شراخص  و BOT در 
 ؛منتخب کشورهای
 ؛مشارکت  های تواف  خبرگان با مصاحبه 
 های پروه  موارع و مشکال  بررس  و مطالعه BOT برا  مقایسه در ایران در 

 هردف  برا  اصرالحا   ارجرا   راسرتای  در راهکارهرای   پیشنهاد و رموره کشورهای
 .ایران در BOT های پروه  موف  اجرای

 موردی مطالعات .3

در  BOTمنرد مقایسره تحلیلر  و تطبیقر       در این پژوهش برای مطالعه یمی  و رظرا  
در صرنعت   BOTهای یینر ، شرام  دو قررارداد     ایران و چند کشور منتخب از رموره

بررداری و   بهرر   آب و فاضالب استفاد  شد  است که رویسندگان در طراحر ، اجررا،  
ها رقش داشته و دسترس  به اطالیا  کام ، منابع و شناخت تما  ابعراد   رگهداری آن

پروه  فرراهم برود  اسرت. در ادامره، ابتردا شررح مختصرری از اهرداف و موضروع          
هرای   های بعض  از شاخص ها و تفاو  رموره ارائه و سپس شباهت BOTقراردادهای 

 ن با چند کشور رموره توصیف و تبیین شد  است.مهم این روع قراردادها در ایرا

 زنجان شهر خانه فاضالب تصفیهطرح . 3-1

 فاضرالب  مترمکعرب هرزار   75 تصرفیه  فاضرالب،  خاره تصفیه این احدا  از هدف
 تحویر   و BOT روش بره  و فعرال  لجرن  تصرفیه  شیو  با روز شباره در زرجان شهر

                                                                                                                                 

1. Success Factor 
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 در اسرت.  پرذیر  سررمایه  به بندی زمان بررامه و قرارداد مفاد اسا  بر تولیدی پساب
 شررکت  و پرذیر  سررمایه  ینروان  به« زرجان استان فاضالب و آب» شرکت طرح این

« فابسرت » ،«گیالن گوهررود» های شرکت مشارکت با «زرگان تصفیه صنعت» پروه 
 و احدا  ارتقا، دور  شام  قرارداد مد  هستند. گذار سرمایه ینوان به« آب فراز»و 
 تراری   از پرس  مرا   12 اول مردول  ارتقرای  مرد   کره  است سال 22 برداری، بهر 

 پرس  سرال  21 تجاری برداری بهر  دور  است. ما  24 دو  مدول احدا  و قطعیت
 1393 اسفند در طرح این پیشبرد دور  است. اول مدول ارتقای برداری بهر  آغاز از
 در اجرایر   یملیا  آغاز برای قطعیت دوران شروع و گردید  ابالغ گذار سرمایه به
 اتمرا   مرحلره  در مرذکور  طررح  اول مردول  ارتقای است. شد  ابالغ 1396 ما  تیر

 احدا  پذیر، سرمایه توسط تعهد مورد فاضالب تحوی  امکان ید  دلی  به و است
 (.1397 همکاران، و )جالل  شد خواهد اجرا ریتأخ با دو  مدول

 مهاباد شهر شرب آب خانه تصفیه احداث طرح. 3-2

 800هزار و  64 میزان به مهاباد شهر آشامیدر  آب تأمین طرح این اجرای از هدف
 فاضرالب  و آب» شرکت طرح این در است. BOT روش به روز شباره در مترمکعب
 ینروان  بره « اسرپوتا » پرروه   شررکت برا   پرذیر  سررمایه ینروان   بره « غربر   آرربایجان
 دور  و مرا   46 طررح  ایرن  اجررای  زمران  مرد   اررد.  داشرته  همکراری  گذار سرمایه
 1392 شرهریور  از طررح  ایرن  پیشربرد  دور  اسرت.  سال 20 آن تجاری برداری بهر 
 آرر درسررارجا    و گردیرد   ابرالغ  1392 سرال  اسفند در قطعیت دور  و شد  آغاز
 است. رسید  برداری بهر  به خاره تصفیه 1397

 BOT های پروژه اجرایی فرایند و ساختار تطبیقی و تحلیلی مقایسه .4

خصوصر    -یمروم   مشارکت زمینه در موفق  های تجربه مطالعه، مورد کشورهای
 دارررد.  کاررامره  در بررداری  بهر یا  ساخت شام  زیربنای  های پروه  از بسیاری در

 ولر  ؛ دارد تفراو   منتخرب  کشورهای سایر و ایران در BOT قراردادی های روش
 ارجرا   هرای  زمینره  بهتر در  به ها زیرساخت احدا  در کشورها ارزشمند تجار 
 کرد. خواهد کمکخصوص   -یموم  مشارکت
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 در هرا  شراخص  ایرن  اجررای  رحرو  دارد کره   های  شاخص BOT قراردادهای
 موفقیت ها شاخص این مناسب و صحیح اجرای است. متفاو  مختلف، کشورهای

 و یلمر   مقراال   بررسر   و مطالعره  برا  واقع در دارد. دربال به را BOT یها پروه 
 مشرارکت  هرای  پرروه   موفقیرت  یلر   خصروص  در خرارج   و داخلر   پژوهش 
ایرن رروع    موفر   اجررای  و مردیریت  در رویسرندگان  تجربه و خصوص  -یموم 
 ای کتابخارره  مطالعه و ها در آن شکست و موفقیت یل  شناخت و ایران در ها پروه 

 و خصوصر   -یموم  مشارکت الیحه و رشریا  سنوات ، بودجه قوارین و بررس 
 مشرارکت  هرای  پرروه   موفر   اجرای مهم های شاخص قارور ، متن و مراجع سایر

 و رظرران  صراحب  برا  مصراحبه  در سرپس  شد  است. استخراج خصوص  -یموم 
 با های جنبه رظر از و شناسای  ها پروه  این راهکارهای و مشکال  کشور، خبرگان
 مطالعره  برا  ایرران  بررای  ها شاخص این ادامه، در ارد. هگشت تحلی  و مقایسه اهمیت
 ارتقرای  و دو  مردول  احردا  » و «مهابراد  شهر شرب آب تصفیه» طرح دو موردی
 در منتخرب  کشرور  چنرد  و «زرجان شهر فاضالب خاره تصفیه تأسیسا  اول مدول
 است. شد  مقایسه اجرا و سازی آماد  گذاری، سیاست های زمینه

 مناقصه فرایند .4-1

یرا   شررکت  یرک  ارتخراب  دربرگیرردة ،خصوص  -یموم  مشارکت مناقصه فرایند
 کره برود    پیشرنهادی  پروه  برای صحیح فن  ح  را  یک با مناسب مشارکت گرو 
 اسرت.  یمروم   جامعره  و هرا  دولرت  بررای  پرول  ارزش وری بهر  افزایش آن رتیجه

 مرال   و فنر   پیشرنهادهای  اجرای ، تجارب و شرایط مناقصه، در کنندگان مشارکت
 World) رماینرد  مر   ارائه ارزیاب  برای شد  نییتع پیش از معیارهای برای را دقیق 

Bank Institute, 2012) .مسرائ  بره   بایرد خصوصر    -یموم  مشارکت مناقصه در 
 و شرفافیت  رقابرت،  ارتخراب،  اثربخش  کار، ارجا  زمان مد و  ها هزینه به مربو 
 در مشرارکت ایرن رروع    مناقصره  اقرداما   .شرود  توجره  ها تیمسئول به ی گو پاس 
 بره  ریرز  مشرابه  هرای  پرروه   بین در است ممکن حت  و متفاو  مختلف های حوز 
 ،جادشرد  یا رقابرت  سرطح  بره  توجره  با .فرق داشته باشد ها آن خاص شرایط  یدل
 و« رقرابت   مذاکر » ،«تقسیم مذاکر : »دکر تقسیم اصل  دسته سه بهرا  ها آن توان م 
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 هرای  پرروه   کلر   یملکررد  است. شد  گزارش گسترد  طور بهکه « رقابت  مناقصه»
 بسرتگ   مناقصره  فرایندهای موفقیت به زیادی حد تاخصوص   -یموم  مشارکت
 گسرترد   طرور  به یا چندمرحله روش اروپای  کشورهای از بعض  و کارادا در دارد.

 بررای  کننردگان  شررکت  با تعام » ،1«یالقه ابراز» شام  مراح  این شود. م  استفاد 
 اسرت « قررارداد  پریش  مذاکرا » و« برتر گر مناقصه ارتخاب» ،2«پیشنهادی طرح اخذ

(Liu etal, 2016). 
 مذاکر  روش به PPP های پروه  اتفاق به قریب اکثر آلمان درها  بر طب  بررس 

 رقابرت  روش از اسرتفاد   2006 سال از دولت سیاست بریتاریا درشورد،  م  واگذار
 قب  تا که مذاکر  رورد و بود خصوص   -یموم  مشارکت های پروه  اجرای برای
 اسرت  شرد   محردود   بسریار  گرفت، م  قرار استفاد  مورد گسترد  طور به 2006 از

(Dong etal, 2016) ،تحرت خصوص   -یموم  مشارکت های روش اجرای چین در 
 رقابرت  اسرا   برر  PPP هرای  مناقصه تما  رورد و دارد قرار قارور  های محدودیت

 مناقصره  روش برر  یرالو   تعرامل   مناقصه های روش از استفاد  استرالیا درو  است
 .(Liu etal, 2016) دارد قرار کار دستور در رقابت 
 جملره  ازخصوصر    -یمروم   مشارکت های طرح مناقصه فرایند ریز ایران در
 رقرابت   مناقصره  صرور   بره  BOT روش به پژوهش این در مطالعه مورد های طرح
 خارره  تصرفیه  دو  مردول  احردا   و اول مردول  پرروه   در ول ؛ است شد  برگزار

 توسرط  مناقصره  پیشرنهاددهندگان  مرال   و فنر   اسناد ارزیاب  زرجان شهر فاضالب
 قطعیرت  زمران  ترا  پیشربرد  دور  برین  زمرار   فاصله و ما  شش حدود پذیر سرمایه
 و مناقصره  فراینرد  شردن  طروالر   یلرت  که  ارجامید طول به ما  18 حدود قرارداد
 توسرط  طررح  بررآورد  مبلغ درصد 80 مال  تأمین ید  قطعیت، دوران شروع ابالغ

 صراحبان  توسرط  مال  منابع رهایت درو  بود  قرارداد اسا  بر مل  توسعه صندوق
 ایجراد  بنرابراین  ؛  اسرت دشر  ترأمین  زرگران  تصرفیه  صرنعت  پرروه   شرکت سها 

 تعیرین  منظرور  بره  مناقصره  فراینرد  پایران  و شرروع  برای مشخص زمار  چارچوب

                                                                                                                                 

1. Expression of Interests (EOI) 
2. Request for Proposal (RFP) 
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 اسرت  کشرور  مهم ضروریا  از طرح اجرای ید  یا اجرا برای گذار سرمایه تکلیف
 گیرد. قرار مدرظرخصوص   -یموم  مشارکت قارون تدوین و تهیه در باید که

 تغییرات مدیریت و پذیری انعطاف .4-2

مهرم   بسریار  پرذیری  ارعطراف  و تغییرا  موضوع به توجه مشارکت  قراردادهای در
 حرداق   به مشارکت  قراردادهای در تغییرا  رود م  ارتظار ،دئالیا حالت در است.
 از جلرروگیریرای برر و مشررارکت  قراردادهررای تصررویبمرحلرر   در ولرر ؛ برسررد

 رویکررد  زیرا ؛است مناسب تغییرا  اجاز  رمودن لحاظ حد، از بیش یساالر وانید
 شرد.  خواهرد  پرروه   آمیرز  موفقیرت  مدیریت به منجر قرارداد، تغییرا  مدیریت در

 مناسرب  مدیریت در ،خصوص  -یموم  مشارکت های پروه  آمیز موفقیت مدیریت
 ,Osei- Kyei & Chan) اسرت  برداری بهر  زمان در قرارداد پذیری ارعطاف و تغییرا 

 یوام  بررس  امکان ید  و برداری بهر  دوران طوالر  ماهیت  یدل به زیرا؛ (2017
 پرذیری  ارعطراف  تغییررا ،  رظرر  از مشارکت  قراردادهای چنارچه بین ، پیش غیرقاب 
 برا  برداری بهر  زمان در اختالف ایجاد  یدل به زیاد احتمال به باشند، رداشته را الز 

 .شد خواهند مواجه شکست
تعرداد  بینر  رادرسرت    پیش  یبه دلینوان رموره، در طرح موروری  ال  وگا   به

، قادر به پرداخت برده  اوراق قرضره و سرایر    2010در ما  هارویه  LVMC»1»مسافران، 
های شرکت رشد و برای جلوگیری از ورشکستگ  این شرکت، پرس از ارزیراب     هزینه

مجدد پروه ، قیمت بلیت موروری  ال  وگا  افزایش یافت و در حال حاضرر هزینره   
بیشتر از سایر شهرهای بزرگ ایاال  متحرد  اسرت.   بلیت این موروری  حداق  دو برابر 

، (BIIC) 2«گرذاری زیرسراخت پکرن    شرکت سررمایه »متروی پکن،  4همچنین در خط 
گررو   »و  (HTR) 3«کنگ هنگریل   ورق  حم شرکت »یک سطح معین از سود را برای 

ر تعهد رمود  اگر  BIICتضمین کرد  است. در این قرارداد  (BCG) 4«گذاری پکن سرمایه

                                                                                                                                 

1. Las Vegas Monorail Company (LVMC) 

2. Beijing Infrastructure Investment corporation LTD 

3. Hong Kong Mass Transit Railway Corporation 

4. Beijing Capital Group 
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بین  شرد  باشرد، رسربت بره جبرران       درصد سطح پیش 70درآمد ساالره پروه  کمتر از 
 .(Dong etal, 2016)رماید  التفاو  آن اقدا  م  مابه

 طررح  دو جملره  از ایرران، خصوصر    -یموم  مشارکت های رامه موافقت در
 بینر   پریش  بررداری  بهر  دوران در پذیری ارعطاف و تغییرا  مدیریت مطالعه، مورد
 دقیر   تحلیر   امکان ید  و قراردادها روع این طوالر  دور  به توجه با است. رشد 

 پرذیری  ارعطاف بین  پیش موف ، مشارکت  قراردادهای به دستیاب رای ب و مخاطرا 
 برر  و هرا  طررح  این در اگرچه دارد. ضرور  ایران BOT قراردادهایدر  تغییرا  و

 ترور (  آثرار  جبرران  منظرور  )بره  بررداری  بهر  دوران های هزینه برای قرارداد، اسا 
 دلیر   بره  ولر   اسرت،  شرد   بین  پیش مرکزی بارک ایالم  های شاخص با تعدی 
 در اسرت  ممکرن  مرکزی، بارک تور  های شاخص با بازار واقع  های قیمت تفاو 
 یرد   از راشر   چرالش  برا  بررداری  بهرر   حرال  در BOT هرای  طررح  از برخ  آیند 
 بینر   پریش  غیرقاب  های ریسک تمام  آرکه ضمن شورد. مواجه ها قیمت خوار  هم

 سیاسر ،  هرای  ریسک شام  است ممکن، ربود  اقتصادی جنس از BOT های پروه 
 مردیریت  بینر   پریش بنرابراین   ؛ باشد رقابت و بازار تقاضای امنیت، فن ، اجتمای ،
 یقرد  هنگرا   در مشرارکت   یهرا  پرروه   ماهیت و طوالر  زمان به توجه با تغییرا 
 است. اهمیت با قرارداد

 پروژه انتخاب معیارهای .4-3

ینوان یک ابزار سیاست روآوراره برای اصرالح یرد     خصوص  به -مشارکت یموم 
. (Jamali, 2004)شرود   طور خاص مطرح مر   پویای  در ارائه خدما  یموم  سنت  به
کسرری بودجره، فشرار     به یلرت خصوص  را  -بعض  از کشورها، مشارکت یموم 

های زیربنرای    بودجه، شکاف یرضه و تقاضا و راکارآمدی خدما  یموم  در پروه 
بررداری،   کشورهای دیگر آن را برای افزایش کیفیت بهرر   که  درحالارد؛  گرفته به کار

هرای مردیریت  و جرذابیت بیشرتر بررای فعراالن        بهبود مهار  فناوری، بهبود مهار 
برا   (.Hwang etal, 2013) کنند ئه خدما  یموم  ارتخاب م بخش خصوص  برای ارا

این حال، اهمیت این معیارهرا بره شررایط سیاسر ، اجتمرای  و اقتصرادی کشرورها        
بره  خصوصر    -ها در استفاد  از مشارکت یمروم   بستگ  دارد و یموما  معیار دولت
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هرای   آوردن بهترین ارزش برای خدما  یمروم  و محصرول، کراهش هزینره     دست
منردی یمرو  مررد  و     موقرع پرروه ، رضرایت    برداری، تحوی  و ارائره بره   وران بهر د

پرذیری، رروآوری و    حاکمیت، تولید ثرو ، رشد و توسرعه اقتصراد محلر ، ارعطراف    
خصوص  مربرو  بره    -کاهش مخاطرا  است. در استرالیا اولویت مشارکت یموم 

 -مشارکت یمروم   سیاست مل  بر اسا های اجتمای  است.  های زیرساخت پروه 
هرای   میلیرون دالر اسرترالیا از روش   50های براالی   خصوص ، دولت باید برای پروه 

 -های مشارکت یمروم   خصوص  استفاد  کند. دولت چین روش -مشارکت یموم 
ترر در مردیریت دارایر      خصوص  را برای تسهی  رورد شهری و اصرالحا  یمیر   

 .(Liu etal, 2016)مورد استفاد  قرار داد  است 
 -یمروم   مشرارکت  های روش از یک  به زیربنای  های پروه  اغلب کارادا در

 -یمروم   مشرارکت  کشرور  ایرن  در .(Hodge etal, 2017) شورد م  اجراخصوص  
 و اسرت  سرالمت  بخرش  در حتر  ، جدیرد  راهبرد ازای  یکپارچه بخشخصوص ، 

 در اسرت.  سرالمندان  بره  سررپای   خردما   ارائره  و دسترس  افزایش دولت هدف
 روش سرازی  پیاد  و ایجاد در  یامل ینوان به اجتمای  متغیرهای کشورها از بعض 

 قررار  توجره  مرورد  اجتمرای   شررایط  بهبرود  بررای خصوصر    -یموم  مشارکت
 است توجه مورد خدما  روزرسار  به و روسازی ارگلستان در مثال برای ارد. گرفته

 اسرتهال   حرذف  و داررش  ارتقرال  اسرتارداردها،  بهبرود  کیفیت، افزایش آلمان در و
 .(Tabibi etal, 2015) است دولت های اولویت از گذاری سرمایه
 و مشرارکت  طریر   از سرازی  تصرمیم  قردر   افزایش و زدای  تمرکز ایران در
 از یمروم   بخرش  حمایت با گذاری سرمایه برای مال  تأمین توسعه و تروی  لزو 

 ارجرا   اولویرت  ،در ایرن حروز    گرذاری  سیاسرت  اسرا   بر و است دولت اهداف
 بررداری  بهر  حال در و تما  مهیر جدید، های پروه  باخصوص   -یموم  مشارکت
 رظرر  بره  ولر  ؛ (1397 کشرور،  مقرررا   و قروارین  رسرار   اطالع مل  )پایگا  است
 اسرالم   شورای مجلس درخصوص   -یموم  مشارکت الیحه تصویب تا رسد م 
 در شرود.  مواجره  زیرادی  ریترأخ  برا  هرا  سیاست این اجرای ها، دستورالعم  ابالغ و

 و بهبرود  و هردف  جامعره  مشکال  رفع پذیر، سرمایه هدف مطالعه مورد های طرح
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 بخرش  مرال   تروان  و تخصرص  از گیرری  بهرر   برا  اجتمرای   هرای  شاخص ارتقای
 است. بود  خصوص 

 مشاركت گروه. 4-4

 و هرا  تیمسرئول  تجمیرع  کره  دهرد  مر   رشران  اروپای  کشورهای از بعض  تجارب
 تعیرین  را مشرارکت  سراختار  خصوصر ،  و یموم  بخش بین مال  تأمین ابزارهای

 و محلرر  مقامررا  بررر یررالو  معمررول طررور برره .(Yuan etal, 2009) رمایررد مرر 
 جمعیرت  و ملر   یرا  محل  دولت مال ، کنند  نیتأم کنندگان، استفاد  گذاران، سرمایه
ند )موسروی و  هسرت  BOT توافر   یرک  در رفرع  ری هرای  گرو  جمله از ریتأث تحت

 از اررد  یبرار   BOT قررارداد  یرک  در مشارکت اصل  (؛ ول  ارکان1393احمدی، 
 بخرش  و اسرت  یمروم   هرای  دارایر   اصل  مالک که پذیر سرمایه یا یموم  بخش

 گذار. سرمایه یا خصوص 
 «خراص  اهرداف  برا  شررکت » یرا  PPP شررکت  یک با تنها مشارکت، قرارداد 

(SPV) یمروم   بخرش  کره  است متعددی های شرکت جایگزین که شود م  منعقد 
 از متشرک   گروهر   ،SPV اسرت.  رو روبه ها آن با سنت  روش به پروه  ارجا  برای
 بخرش  توسرط  احردا   بررای  کره  اسرت  سراخت  پیمارکاران و مال گان کنند نیتأم

 هرا  فعالیت هماهنگ  به مربو  مخاطرا  شود. م  سیتأس گذار سرمایه یا خصوص 
 هرای  شررکت  هرا SPV شود. م  منتق  SPV به دولت از کنندگان نیتأم های ارگیز  و

 هرای  شررکت  یرا  شرکت آرکه بدون سازرد، م  بزرگ گذاری سرمایهبه  قادر را مادر
 ورشکسرت  اصرل   شررکت  چنارچره  طرف  از دهند. قرار خطر معرض در را اصل 
 است. محفوظ بالعکس و پذیر سرمایه مقاب  در SPV شرکت تعهدا  شود،

 SPV ریاز مورد مال  منابع جهان کشورهای سایر و مطالعه مورد کشورهای در
 محر   از و مرال   کننرد   نیتأم شرکت وسیله به قرارداد، در مقرر خدما  ارائه برای
 برا یرا   صرکو   اوراق مشرارکت،  اوراق ارتشاریا  تسهیال  دریافت جمله از بده 

 سرها   صراحبان  آورد  محر   از کمترر  و بیمه و بازرشستگ  های صندوق مشارکت
 و پرول  بازارهای در حاضر مختلف رهادهای با شرکت این رو نیا از؛ دشو م  تأمین
 است. رزدیک تعام  در سرمایه
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 یهرد   بره  جهان کشورهای سایر همارند احدا  دور  در مال  تأمین ایران در
 در تسرریع  و تسرهی   بررای  الز  یردا  خصوص  است و طرف یموم  تمه طرف

 از مرال   پشرتواره  ایجاد و پایدار منابع تجهیز منظور به مال  تأمین اجرای  فرایندهای
 دریافرت  بررای  آن تضرامین  و مشرارکت  قررارداد  توثیر   تسرهیال ،  ایطای طری 

 ارزی تسررهیال  سررایر و فاینررارس ایتبرراری، خطررو  از گیررری بهررر  و تسررهیال 
 است. رنمود  فراهم را الملل  بین های بارک و ای توسعه مال  مؤسسا 

 هرای  دسرتگا   ریترأخ  پرذیر،  باررک  و معتبر تضامین ارائه ید   یدل بهاز طرف  
 مرال   تأمین سازی پیاد  ید  ،گذاران هیسرما قبال در خود تعهدا  ارجا  در اجرای 
 تضرمین   خریرد  برای پایدار مال  منابع و بلندمد  بده  اوراق ربود محور، پروه 

 ترا  (1396 رژاد، )روحار  است شد  موجب یموم  بخش طرف از پروه  محصول
 مرال   ترأمین  به تمایل  مال  و پول  رهادهای و ها بارک جمله از مال  کنندگان نیتأم

 دو  مردول  احردا   طرح در رموره ینوان به باشند. رداشته در ایران PPP های پروه 
 ئرت یه تصرویب  وجرود  برا  زرجران،  شهر فاضالب خاره تصفیه اول مدول ارتقای و

 مح  از ریال میلیارد 880 مبلغ پرداخت بر مبن  1397 و 1396 های سال در دولت
 آن پرداخرت  از صرندوق  طرح، احدا  برای پروه  شرکت به مل  توسعه صندوق
 د.کر خودداری

 مشاركت ساختارهای و واحدها .4-5

 طراحر   ،خصوصر   -یمروم   مشرارکت  الگروی  طراحر   در مهم مراح  از یک 
 -یمرروم  مشررارکت فراینررد اجرررای و مرردیریت  ،دهرر سررازمان برررای واحرردهای 
 روی  پریش  هرای  چالش مدیریت واحدهای ، چنین ایجاد از هدف است.خصوص  

 مشرارکت  هرای  پروه  مدیریت برای است.خصوص   -یموم  مشارکت های پروه 
 -یمروم   مشرارکت  واحرد : »اسرت  کلیردی  واحرد  سه به ریازخصوص   -یموم 

 .3«فن  مشاور  واحد» و 2(PIU)« پروه  اجرای  واحد» ،1«خصوص 

                                                                                                                                 

1. PPP Unit 

2. Project Implementation Unit 

3. Technical Assistance 
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 ارگلسرتان  مشارکت و خزارهخصوص   -یموم  مشارکت گرو  ارگلستان، در
 هرای  پرروه   کیف  سطح ارتقای وظیفهخصوص   -یموم  مشارکت واحد ینوان به

 بره  زیرسراخت   هرای  پرروه   مرال   ترأمین  روی از تمرکرز  رقطره  تغییرر  و مشارکت 
 (.1393 احمدی، و )موسوی دارد یهد  بر را مخاطرا  تخصیص و آفرین  ارزش
 برا خصوصر    -یمروم   مشرارکت  های بررامه توسعه یطف رقطه استرالیا، در

 ارتشار وخصوص   -یموم  مشارکت واحد ینوان به 1«ویکتوریا مشارکت» سیتأس
 .(World Bank Institute, 2012) است گرفته شک  PPP»2 ویکتوریای  های سیاست»

 مشرارکت  PPP هرای  پرروه   ترأمین  و طراحر   در همراهنگ   منظور به کارادا دولت
«BC»3 رمود  سیتأس را (Hodge etal, 2017) مرال   ترأمین » شررکت  آلمران  دولت و 

 بزرگراه  های پروه  از پشتیبار  هدف با را (VIFG) 4«آلمان ورق  حم  زیرساخت
 .(Möpert & Mitz, 2014) است کرد  سیتأس فدرال
 -یمروم   مشرارکت  هرای  مناقصره  پیشررفت  کلیردی  دالیر   از یک  چین، در

 کمیسیون» چین در (Liu etal, 2016) استگو  پاس  اداری ساختار وجودخصوص  
 دییتأ و ارزیاب  مسئول 6«محل  ریزی بررامه کمیسیون» و 5«مل  اصالحا  و توسعه
 مسرئول  7«روسرتای   و شرهری  توسرعه  و مسرکن  وزار » و ندهسرت  PPP گزارش
 .(Ke etal, 2014) است کشور سراسر در اجرای ی ها فعالیت یموم  مدیریت
 پیشرنهادی خصوصر    -یموم  مشارکت الیحه تصویب صور  در ایران در
 زدایر ،  مقرررا   ضروابط،  تعیین گذاری، سیاست اسالم ، شورای مجلس در دولت
 تخصصر   رهادهای فعال مشارکت توسعه و مقررا  اجرای حسن بریال   رظار 

 «خصوصر   -یموم  مشارکت راهبردی مل  شورای» یهد  بر مشارکت فرایند در
 زمران  ترا  ولر   (؛1397رسار  قروارین و مقرررا  کشرور،     پایگا  مل  اطالع) است

                                                                                                                                 

1. Partnerships Victoria 

2. Victoria PPP Policies 

3. British Columbia 

4. German Transport Infrastucture Financeing Company 

5. The National Development and Reform Commission 

6. Loca Planning Commission 

7. The Ministry of Housing and Urban – Rural Development 
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 فنر ،  تروان  و ظرفیرت  از حرداکثری  گیرری  بهرر   منظور به و مذکور الیحه تصویب
 اجرایر   های دستگا  از بعض  مرکزی ستاد در خصوص ، بخش مدیریت  و اجرای 
 خواهند یهد  بر راخصوص   -یموم  مشارکت راهبردی وظیفه واحدهای  کشور
 مشرارکت  توسعه مدیریت» کشور، فاضالب و آب شرکت در مثال، ینوان به داشت.

 «هرا  آزادرا  توسرعه  و ساخت معاورت» شهرسازی و را  وزار  در و «مال  منابع و
 داررد. یهد  بر را وظیفه این

 آب شررکت  مال  منابع و مشارکت توسعه مدیریت مطالعه، مورد طرح دو در
 برر  را راهبرری  و مردیریت  وظیفره  پرروه   اجرای  واحد ینوان به کشور فاضالب و

 د.ار شتهدا یهد 

 مالی تأمین چگونگی. 4-6

 زیربنای  های گذاری سرمایه تا رداررد بزرگ مقیا  در مازاد ای بودجه ها دولت اکثر
 سررمایه،  قروارین  از اسرتفاد   با یلت نیهم به نند.ک تأمین فعل  درآمد از را یموم 
 در اررد.  کررد   ح  گرفتن قرض با را مقیا  بزرگ های گذاری سرمایه اصل  مشک 
 هرا  بارک به مال  تأمین برایخصوص   -یموم  مشارکت های پروه  کشورها، تما 

 هرای  طرح در پروه  مال  تأمین برای منابع ترین مهم از تجاری های بارک رد.ا وابسته
 معرامال   تجمیرع  بررای  الملل  بین تجاریی ها بارک از بسیاری و هستند مشارکت
 اوراق بازار ها، بارک بر یالو  ارگلیس در رد.دار تخصص  ادارا  پروه  مال  تأمین
 بخرش  اسرت.  پرروه   مرال   ترأمین  قرضه اوراق برای مح  ترین مهم 1«لیر » قرضه
 خصوصر   مرال   ترأمین  ابتکرار  بر متک  های پروه  توسط بازار این ظرفیت اصل 
 بررای  کاررادا  و اسرترالیا  در ریرز  مشرابه   بازارهرای  گیررد.  مر   قررار  استفاد  مورد
 .(Yescombe, 2011) دارد وجود زیربنای  امور با مرتبط های پروه 

 را ملر   زیربنرای   هرای  باررک  کره  اررد  کرد  ایال  متحد  ایالت و کارادا دولت
 جدیرد  هرای  زیرسراخت  احدا  برای را یا بهر  کم های وا تا  کرد خواهند سیتأس
 تأمین مهم های بارک جمله از 2«کارادا بارک رویال. »(Hodge etal, 2017) رمایند  ارائه

                                                                                                                                 

1. £ sterling 

2. Royal Bank Canada 
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 و 1«سرهالندز  دیرو   وسرت » هرای  باررک  آلمان در است. کارادا کشور در پروه  مال 
 -یمرروم  مشررارکت هررای پررروه  در را گررذاری سرررمایه ینبیشررتر 2«هیپرروورینس»

 مشرارکت  روش برا  کره  زیربنرای   هرای  پرروه   استرالیا در ارد. داد  ارجا خصوص  
 ریرز  قرضره  اوراق توسرط  هرا،  بارک بر یالو ، شورد م  احدا خصوص   -یموم 
 مقیا  رظر از ول ؛ دارد وجود ریز کشورها اکثر در روش این شورد. م  مال  تأمین
 .(Yescombe, 2011) است بارک  های وا  به مربو  بازار از تر کوچک بسیار

 محلر   هرای  دولرت  بره  یمردتا   زیربنای  های پروه  اجرای مسئولیت چین در
 زیرسراخت  احدا  برای گسترد  طور به مال  تأمین های گزینه از ها آناست.  متک 
 طریر   از و محلر   های دولت توسط ها پروه  مال  تأمین بیشترین ند.کن م  استفاد 
 در قرضره  اوراق از اسرتفاد   نکره یا ضمن پذیرد. م  صور  دولت  های بارک از وا 
 .(Ke etal, 2014) است شد  متداول اخیر های سال

 بررای  قرضه اوراق دالر میلیارد سه گذشته، سال چند ط  پکن رموره، ینوان به
 رسارد  فروش به ساله پن  و سه سررسیدهای در پکندر شهر  مترو سیستم توسعه
 گرذاری،  سررمایه  افزایش برای ممکن های را  از دیگر یک  چین و آمریکا در است.
 برررای بیمرره هررای شرررکت و بازرشسررتگ  هررای صررندوق در هررای  فرصررت ایجرراد
 .(Dong etal, 2016) است بلندمد  زیربنای  های طرح تأمین در گذاری سرمایه

هررای تملررک دارایرر   در ایرران اسررتفاد  از ظرفیررت بخررش غیردولتر  در طرررح  
خصوص  در قارون بودجه  -های مشارکت یموم  یک  از روش بر اسا ای  سرمایه
مشخص ربودن رحو  ترأمین   مارندهای   است؛ ول  چالش شد   نیب شیپ 98و  97سال 

ری برای ترأمین منرابع مرال  پرروه  محرور از      منابع مال  پایدار، ید  تعریف سازوکا
داخلر  و   مرت یق ارزانای، ید  دسترس  بره منرابع مرال      طری  رهادهای مال  توسعه

 های زیربنای  است. خارج  مارع  برای مشارکت بخش خصوص  در طرح
 تأسیسرا   اول مردول  ارتقرای  و دو  مردول  احردا   طرح در رموره ینوان به
 صرندوق  از وا  پرداخرت  فررض  برا  مرال   مردل  زرجان، شهر فاضالب خاره تصفیه

                                                                                                                                 

1. Westdeutsehe Lands Bank 

2. Hypovereins Bank 
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 تواف  با و مل  توسعه صندوق از وا  تأمین ید  دلی  به ول ؛ شد تهیه مل  توسعه
 احردا   جهرت  الز  سررمایه  و اصرالح  قرارداد پیوست مال  مدل قرارداد، طرفین
 احدا  طرح در اما ؛گردید تأمین پروه  شرکت سها  صاحبان آورد  مح  از طرح
 تصرویب  از پرس  وا ، ریرال  میلیرارد  295 مبلرغ  مهابراد  شهر شرب آب خاره تصفیه

 و 1397 سرال  ارزی های بحران از قب  و مل  توسعه صندوق مح  از دولت ئتیه
سره   بازپرداخرت  برا  پیگیرری،  مرا   30 از پس ،1396 تا 1394 سال از قسط پن  در
 زمران  برا  وا  بازپرداخرت  زمران  کره  آرجرا  از شرد.  پرداخت پروه  شرکت به ساله
 بحرران  برا  آینرد   در را پرروه   شرکت است ممکن ردارد، تناسب  طرح برداری بهر 
 اوراق ارتشرار  طریر   از سرمایه بازار ظرفیت از استفاد  رو نیا از رماید. مواجه مال 
 باشد. منظور این برای مناسب  گزینه توارد  م اسالم  بهادار اوراقویژ   به

 ودارد  هرا  رسراخت یز توسرعه  و ایجراد  به شدیدی ریاز کشور حاضر حال در
 تطراب   یرد    یر دل بره  طرفر   از ریسرت.  ریراز  ایرن  یگو پاس  دولت مال  توارای 
 مرال   ترأمین  کالن، های پروه  بلندمد  مصارف و بارک  مد  کوتا  منابع دیسررس

 پرروه   تسرهیال   ایطرای  ریسرت.  مناسب  راهکار بارک  سیستم طری  از بلندمد 
 توثیر   پرروه ،  یواید از بازپرداخت ارجحیت بودن، رجوع رقاب یغ معن  به محور
 تسرهیال   بازپرداخت دور  تناسب محصول، خرید دولت  تضامین از پروه  یواید

 رظرار   و سنج  امکان مطالعا  در وسوا  و پروه  برداری بهر  و ساخت دور  با
)موسرویان و همکراران،    اسرت  مرال   ترأمین ی راهکارها از، تسهیال  کرد هزینه بر

رای بر  داد اجاز  ها بارک به ربا بدون بارک  یملیا  قارون 16 ماد بنابراین  ،(1398
 از ایرران  در خردمات   و بازرگرار   تولیردی،  امرور  گسترشجهت  تسهیال  ایجاد

 اجرتر   و دسرتمزد  معنرای  بره  جعاله واه  شود. استفاد  بارکداری رظا  در« جعاله»
 دارد. م  مقرربرای او  دیگر شخص  توسط یمل  ارجا  مقاب  در شخص  که است
 )یروض،  عر  جُ و )یام ( هل مجعولٌ )کارفرما(، جای  است: رکن سه دارای جعاله

 ادای بره  الترزا   از اسرت  یبرار   جعالره  مردر ،  قارون 561 ماد  اسا  بر اجر (.
 ی رضرا ) معین غیر یا باشد معین طرف نکهیا از ایم یمل ، مقاب  در معلو  اجر 

 ارتقرال   و رقر   قابر   ررا   بره  بهادار اوراق جعاله، اوراق. (1395  ،اوارک جمشیدی
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 مرذکور  اوراق د.شرو  مر   منتشرر  طررح  احردا   برای جعاله یقد مبنای بر که است
 بررای  جعالره  یقد از حاص  حقوق کلیه در آن دارردگان مشاع مالکیت دهند  رشان
 مبلغر   قالرب  در تواررد  مر   جع  است. اوراق( دارردگان از وکالت )به واسط رهاد
 بردین  باشد. دو این از ترکیب  یا معین مد  برای طرح از برداری بهر  ح  یا معین

 جعرر  و معررین مبلررغ جعرر  یملیررات ، مرردل دو قالررب در جعالرره اوراق ترتیررب
 است: زیر شرح به کار ارجا  مراح  و است طراح  قاب  معین برداری بهر 

   دولت شرکت سازرد  را برای احدا  پروه  معین با مخارج ساخت معرین
 کند. ارتخاب و به رهاد واسط معرف  م 

 منظرور ترأمین مرال  و احردا       رهاد واسط با دولت قرارداد جعاله اول را به
 کند. طرح منعقد م 

   کره مرد  آن بسرتگ  بره      دیرما  مرهاد واسط رسبت به ارتشار اوراق اقدا
 رارداد ساخت و زمان تنفس دارد.مد  ق

 شود. آوری م  با ارتشار اوراق، وجو  از خریداران جمع 

 منظور احردا  طررح    رهاد واسط با شرکت سازرد ، قرارداد جعاله دو  را به
 کند. در قبال جع  معین منعقد م 

    را طبر  قررارداد بره شررکت سرازرد       شرد   یآور جمرع رهاد واسط وجرو 
 پردازد. م 

 ی در اختیرار  برردار  بهرر  ا اتما  دور  ساخت، رهاد واسط دارای  را جهرت  ب
 کند. دهد و دولت جع  معین را به یام  پرداخت م  دولت قرار م 

  ی مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجرو (  گذار سپرد یام  پرداخت )شرکت
 .(1398)موسویان و همکاران، کند  دارردگان اوراق واریز م  حساب بهجع  را 

 دولت های كمک و ها  حمایت .4-7

 های زیرساخت تأمین برای گسترد  طور بهخصوص   -یموم  مشارکت های روش
 افرزایش  برا  موجود، های پیچیدگ   یدل به اما، شد  استفاد  جهان در یموم  بخش
 اسرت  د کر بروز مشکال  از ای مجمویه ،خصوص  -یموم  مشارکت از استفاد 

(Yuan etal, 2009) توسرعه  درحرال  کشرورهای  های دولتویژ   به ها دولت بنابراین؛ 
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 پشرتیبار   ایجراد،  برای صحیح طور به را تنظیم  مقررا  و قارور  های ظرفیت باید
 رمایند. تنظیمخصوص   -یموم  مشارکت از حمایت و

 1(EPEC) «اروپرا خصوصر    -یمروم   مشرارکت  تخصصر   مرکرز » اروپا در
 تقویرت خصوصر    -یموم  مشارکت به پیوستن برای را خصوص  بخش ظرفیت

 کمرک  برا  دولتر   بخش های توارای  ارتقای ،EPEC تیمأمور این بر یالو  کند. م 
  یر تحل و  هیر تجز و تخصرص  تجربره،  گذاشرتن  اشرترا   به با ایالت ایضای سایر

 .(Alonso, 2015) است اطالیا  درست
 -یمروم   مشرارکت  رسرار   اطرالع  و دارش مرکز 2015 سال در جهار  بارک
 در  یر وتحل هیر تجز و اطالیرا   ارائه مرکز، این هدف کرد. اردازی را  راخصوص  

 مرکرز  ایرن  است.خصوص   -یموم  مشارکت های روش اقداما  چگورگ  مورد
 2«توسررعه و اقتصررادی همکارهررای سررازمان» جملرره از هررا سررازمان از تعرردادی بررا
(OECD،) «3«اروپا گذاری سرمایه بارک (EIB و )« 4«آمریکرا  توسرعه  باررک  اینترررت 
(IADB) دارد. همکاری 

 برا  G20 جهرار   ارتباطا  مرکز استرالیا، در( G20« )20گرو  » رشست از پس
 سیتأسر  ایضرا  بین درخصوص   -یموم  مشارکت دارش گذاری اشترا  به هدف
 هرای  پرروه   مرال ،  بحرران   یر دل بره  کره  زمرار   2009 ترا  2008 های سال در د.ش

 گرذاری  سررمایه  در هرا  بارک محدودیت یلت به جهان رقا  از بعض  در مشارکت 
 مؤسسرا   سرایر  توسرط  جدیدی قوارین تدوین با ها بارک وجود خأل شد، متوقف
 مسرئولیت  دولرت  ارگلریس  در شرد.  داد  پوشش بازرشستگ  صندوق ویژ  به مال ،

 هرای  پرروه   از بسریاری  مالرک  و گرفرت  یهرد   برر  را خصوص  بخش مخاطرا 
 .(Hodge etal, 2017) شدخصوص   -یموم  مشارکت
 مرال   ترأمین  مسئولیت چین،خصوص   -یموم  مشارکت های پروه  اکثر در

 افزایش و بارک  وا  مال ، های کمک طری  از دولت ول ؛ است خصوص  بخش با
                                                                                                                                 

1. European PPP Expertise Center (EPEC)  

2. Organisation For Econimic CO-Operation and Development (OECD) 

3. European Investment Bank (EIB) 
4. Inter American Development Bank (IADB) 
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 .(Ke etal, 2014) ندک م  حمایت ها پروه  روع ایناز  ایتبارا ،
گیرری حرداکثری از ظرفیرت و تروان فنر ، اجرایر  و        منظرور بهرر    در ایران به

افزای  بین بخش یموم  و خصوص ، جهت افزایش  مدیریت  بخش خصوص  و هم
دارش و مهرار ، ایجراد خالقیرت و رروآوری، مسرئولیت اجتمرای ، داررش محلر ،         

سازی رهادی است  های سیاس  و بهبود کمیت و کیفیت کاالها ریاز به ظرفیت حمایت
خصوصر  در مجلرس شرورای     -رود با تصویب الیحه مشارکت یموم  و ارتظار م 

آید؛ ول  تا زمان تصرویب قرارون و    به یم ی مؤثراسالم  در این زمینه ریز اقداما  
گذاران جهرت مشرارکت    های جاری و ایجاد ارگیز  برای سرمایه منظور تداو  طرح به

های بیمه  ل ، صندوقهای جدید، استفاد  از ظرفیت صندوق توسعه م در اجرای طرح
، بهرر   کرم هرای   محرور، پرداخرت وا    و بازرشستگ ، ارتشار ارواع اوراق بهادار پرروه  

هرای   پرداخرت و مشرارکت درصردی از هزینره     بینر  پریش   محصول، پیش دیخر شیپ
خصوصر    -هرای مشرارکت یمروم     ساخت موجب پشرتیبار  و حمایرت از طررح   

قررارداد،   بر اسرا  های دولت  حمایت ها و خواهد شد. در پروه  مورد مطالعه، کمک
گرذار و تصرویب پرداخرت وا  بره      محصرول سرال اول از سررمایه    دیخر شیپشام  

 شرکت پروه  از مح  صندوق توسعه مل  است.

 ها مشوق .4-8

 یمروم   طرف تسریع، و تسهی  برایخصوص   -یموم  مشارکت قراردادهای در
 ایرن  نرد. ک مر   ارائره  پرروه   شرکتیا  خصوص  طرف به را های  مشوق و مجوزها
؛ هسرتند  متنروع  و متفراو   قرراردادی  های روش و پروه  روع به توجه با ها مشوق
 پرداخرت  از معافیرت  بهرر ،  کرم  وا  ایطرای  از: ررد ا یبرار   ها مشوق این از بخش 
 ارزش برر  مالیرا   حذف برداری، بهر  دور  از بخش  یا تما  در مالیا  و یوارض
 اصرل   کاربری حف  با جارب  تأسیسا  از چندگاره اقتصادی کاربری ایجاد افزود ،
 گرذار،  سررمایه  بره  فرروش  بررای  تولیرد  ظرفیرت  از بخش  واگذاری امکان پروه ،
 پرداخرت  در تخفیف محصول، ررخ تعدی  پرداخت، پیشارائه  محصول، خرید پیش
 ایراال   و کاررادا  هرای  دولرت  زمینره  ایرن  در مثال ینوان به .شد  مهیب افراد بیمه ح 

 هرا  آن بره ، هرا  ایالرت  و ها شهرداری مث  حکومت دیگر سطوح تشوی  برای متحد 
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 .(Hodge etal, 2017) دهنرد  م  جدید زیرساخت احدا  برای را ای بهر  کم های وا 
 شررکت  ،PPP گرذاری  سررمایه  بررای بیشتر  ارگیز  ایجاد برای کارادا دولتهمچنین 
گرذاری   سرمایه برایخصوص   -یموم  مشارکت تشوی  هدف با را کرون سهام 

. دولت (Flannery etal, 2017)کرد  است  سیتأس PPPزیربنای  و مدیریت صندوق 
کنند  مال  پروه  مشرارکت  را از محر  درآمرد     های تامین آلمان بازپرداخت شرکت

 .(Möpert & Mitz, 2014)رماید  پروه  تضمین م 
 و PPP هرای  در پرروه  دولت چین برای تشوی  مشرارکت بخرش خصوصر     

 کراهش  از راشر   خطرر  مرال ،  هرای  کمک و وا  تأمین بر یالو ، ها آن از محافظت
 حقیقرت  در رمایرد.  مر   جبرران  پرداخرت،  یرا  خریدرامه  تواف  قالب در را درآمدها
 گرذاران  سرمایه به روش دو به جامعه برخوردار کم افراد دسترس  بهبود برای دولت
 گرذاران  سررمایه  بره  یارارره  مستقیم پرداخت ،رخست روش؛ ندک م  پرداخت یاراره
 یارارره  متفراو ،  گرذاری  قیمرت  سراختارهای  از استفاد  با دو ، رویکرد در و است

 .(Ke etal, 2014) رماید م  تأمین را درآمد کم کنندگان مصرف
 غیردولتر   مؤسسا  و ها بارک خصوص ، بخش رقدینگ  از استفاد  ایران در

 ایتبرارا   کراهش  ارزی، درآمرد  کراهش  تحرریم،  دالیر ،  به زیربنای  های طرح در
؛ شرد  رخواهرد  ممکرن  هرا  مشوق ارائه بدون خارج ، گذاری سرمایه ید  و یمرار 
 اقردا   هرا،  طررح  از سرریع  برداری بهر  و گذاری سرمایه به شدید ریاز وجود با ول 
برر   شرود.  رم  مشاهد  دولت رویکرد در داخل  توان از استفاد  برای توجه  قاب 

 احدا  در آن هدایت منظور به، ایران در رقدینگ  زیاد حجم به توجه بااین اسا  
 مالیرا   تخفیرف  احدا ، زمان مالیا  حذف مارند  راهکارهای زیربنای ، های طرح
 برا  پرروه   شررکت  از افزود  ارزش بر مالیا  و بیمه ح  وصول برداری، بهر  دور 
یرا   تعردی   پرداخرت  پرذیر،  سررمایه  پرداخرت  شرر    به و برداری بهر  دور  شروع
 وا  پرداخرت  و رامره  ضمارت ارائه در تسهی  ساخت، دوران در مصالح التفاو  مابه
 بود. خواهند مؤثر مشوق ینوان به محور پروه  بهادار اوراقیا 

 و زرجرران شررهر فاضررالب  خاررره تصررفیه احرردا  پررروه  در رموررره ینرروان برره
ترا   اسرت شد   متعهد پذیر سرمایه ،BOT روش به مهاباد شهر شرب آب خاره تصفیه
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 طررح  در د.کنر  اقدا  قسط سه ط  در طرح اول سال محصول خرید پیش به رسبت
 غربر   آرربایجران  استان فاضالب و آب شرکت مهاباد، شهر شرب آب خاره تصفیه
 فاضرالب  خارره  تصفیه طرح در ول ، رمود اقدا  قرارداد طب  آن پرداخت به رسبت
 مال  مشکال ت لی به وکرد   پرداخترا  اول قسط فقط پذیر سرمایه زرجان، شهر
 در گرذاری  سررمایه  زیراد  حجرم  بره  توجره  با بنابراین ؛استه پرداخترا ر دو  قسط
 در و بررداری  بهرر   و اجررا  زمران  طرول  در مخاطرا  وجود و مشارکت  های طرح

 از مفیردتری  هرای  مشروق  و مجوزهرا  باید یموم  طرف تسریع، و تسهی  راستای
 خرارج ،  فاینرارس  بره  دسترسر   امکان ،متیق ارزان و بهر  کم های وا  تأمین جمله
 برر  محصرول  خرید برای تعدی  های شاخص ایمال ارز، ررخ افزایش خطر پوشش
 هرای  هزینره  ینروان  بره  PPP های پروه  استهال  پذیرش و تور  واقع  ررخ اسا 
 رماید. لحاظ BOT قراردادهای در را مالیات  قبول قاب 

 گیری نتیجه

 ریراز  از کمترر  مراترب  بره  سرنت   منرابع  از زیرساخت احدا  برای ریاز مورد بودجه
 (PPP)خصوصر    -یموم  مشارکت روش با ها پروه  ارجا  و است گذاری سرمایه
 بخش مدیریت  ایمال و فن  دارش مال ، منابع جذب برای امیدوارکنند  یسازوکار
 بررای  موجه  وپذیرش  قاب  ابزار ینوان به PPP جهان، سراسر در است. خصوص 

 اجراز   هرا  دولرت  بره  زیرا؛ است شد  تبدی  ها زیرساخت و یموم  خدما  تأمین
 ترأمین  اسرتقراض یرا   مالیا  افزایش به ریاز بدون را الز  های زیرساخت تا دهد م 
 از BOT ،خصوصرر  -یمرروم  مشررارکت مختلررف هررای روش بررین در ننررد.ک

 است. ها روش ترین متداول و ترین معروف
 درخصوصر    -یمروم   مشارکت ساختاری و رهادی ظرفیت پژوهش این در
 اسرت.  شرد   تحلی  و مقایسه مختلف ابعاد در منتخب کشورهای از برخ  با ایران
 در اسرترالیا  و آلمران  ارگلستان، کارادا، چین، مارند پیشرفته کشورهای اسا ، این بر

برا   اررد.  شرد   مقایسره  ایرران  با BOT های   پروه های شاخص و اجرای  فرایند زمین 
 ایرران  و منتخرب  کشرورهای  درخصوصر    -یموم  مشارکت روشوجود اینکه 

 ینروان  بره  کشرورها  این تجارب و سازوکارها از استفاد  رود م  ارتظار، دارد تفاو 
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 ند.ک کمک ایران در PPP ارجا  های زمینه بهتر در  به ارزشمند های  آموخته در 
 هرای  پرروه   در همکراری  مطالعره،  مرورد  کشرورهای  دهد م  رشان ها بررس 
 توسرعه  جهرار   مقیرا   در و مختلرف  منراط   در راخصوص   -یموم  مشارکت

 ایرن  از بعضر   در دارررد.  کاررامره  در زمینره  این در را موفق  های پروه  و ارد داد 
 یافتره  ارتقرا  قرارور   صرور   بره خصوص   -یموم  مشارکت کارادا، مارند کشورها
 الزامرا   همره  کره  رردارد  وجود قارور  چارچوب کشورها این همه در ول ، است
 مشرخص  و تعیرین خصوصر    -یمروم   مشارکت های پروه  ارجا  برایرا  قارور 

 خردما ،  ارائره  جدیرد  روش ایرن  از کشرورها  ایرن  در قرارور   چارچوب اما؛ ندک
 مشرارکت  هرای  روش بررای  رظرار   سازوکار و مؤثر مدیریت و رماید م  حمایت
 است. شد  فراهمخصوص   -یموم 
 مشرارکت  توسرعه  منظرور  بره  مناسرب   های فرصت و بالقو  امکارا  ایران در 

 بررا مقایسرره در ولرر ؛ دارد وجررود زیربنررای  هررای پررروه  درخصوصرر   -یمرروم 
 منابع تخصیص و ها ریسک کنند  متعادل ینوان به یموم  بخش منتخب، کشورهای

 جملره  از ها شاخص سایر در پروه ، ارتخاب معیارهای در جز ،PPP قراردادهای در
 هرا،  مشوق مشارکت، گرو  در SPV مال  حام  تغییرا ، مدیریت و پذیری ارعطاف
 ترأمین  چگرورگ   و مشارکت ساختارهای و واحدها دولت، های کمک و ها حمایت
 PPP موفقیرت  و توسعه مارع که است ضعیف  بسیار تا ضعیف ساختار دارای مال ،
 اضراف   هرای  هزینره  ایجراد  از گذشته مناقصه طوالر  فرایند این، بر یالو  شود. م 

 از گرذار  سررمایه  ارصرراف  موجب گاه  خصوص  و یموم  بخش برای کار ارجا 
 کرارگیری  بره  الزمره  بنرابراین  ؛دشرو  مر   PPP پرروه   ارجرا   و مناقصره  فرایند ادامه

 بخرش  گرذاری  سررمایه  توسرعه  و رشرد  و مرال   منرابع  اجرایر ،  ظرفیت مدیریت،
 قارور  های ظرفیت ایجاد منظور به قارون تصویب زیرساخت، احدا  در خصوص 

 دولرت،  هرای  مشروق  و هرا  حمایرت  مقرررا ،  تنظریم  و گرذاری  سیاسرت  جمله از
 ترویجر   اقرداما   و سرازی  ظرفیرت  محرور،  پروه  مال  تأمین سازوکار سازی پیاد 
 -یمروم   مشرارکت  اجرایر   رظرا   برا  خصوصر   و یمروم   بخرش  آشنای  برای

خصوصر    -یمروم   مشارکت های پروه  موفقیت برای؛ در رتیجه استخصوص  
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 بلندمد  ضروری است. مشارکت طول در دولت رقش به بیشتر توجه ایران در

 متغیرهرای  بینر   پیش امکان ید  و BOT قراردادهای بلندمد  ماهیت دلی  به
 موضروع  برازار،  ریراز  و برداری بهر  دوران های هزینه تور ، ررخ جمله از مال  مدل

 و BOT قراردادهررای بقررای و دوا  جهررت تغییرررا  مرردیریت و پررذیری ارعطرراف
 در اسرت  ضرروری  اسرا   ایرن  برر  دارد. ای ویژ  اهمیت آن شکست از جلوگیری
 کراهش بررای   الگروی   ارائه و تغییرا  مدیریت و پذیری ارعطاف آت  های پژوهش

 شود. معرف  رو موضوی  ینوان به BOT قراردادهای در تغییرا  اثر

 بره خصوصر    -یمروم   مشرارکت  هرای  پرروه   مال  تأمین کشورها تما  در
 ایرران  در ول ؛ است وابسته سرمایه و پول بازار ایتباری، و مال  مؤسسا  ها، بارک
 و داخلر   مرت یق ارزان مرال   منرابع  سایریا  منابع این به دسترس  اخیر های سال در

 ایرن  در اسرت.  شرد   دشروار  بسریار  آمریکرا،  دولرت  هرای  تحریم دلی  به خارج 
 در خصوصر   بخش سرمایه یریکارگ بهجهت  است الز  رسد م  رظر به خصوص
 از اسرتفاد  بررای   فرصت  ینوان به ها، مشوق تدوین و شناسای به  ،BOT های پروه 
 د.شو توجهخصوص   -یموم  مشارکت های پروه  در خصوص  بخش مال  توان

 اسرت.  محلر   اقتصراد  توسرعه  ،BOT هرای  پروه  آمیز موفقیت مزایای از یک 
 ایرن  که جوامع  در رود م  ارتظار ،PPP های پروه  وسیع مقیا  دلی  به  طورکل به
 بره  دسترسر   و شرغل   مناسرب  هرای  فرصرت  شرورد،  م  اجرا آن در ها پروه  روع

 گرردد.  فراهم یمو  برای زردگ  از بهتری استارداردهای و تسهی  یموم  امکارا 
 توسرعه  در آن رقرش  و BOT  دارد کره  ضررور  پرژوهش  ایرن  های یافته اسا  بر

 گیرد. قرار توجه مورد آیند  های پژوهش در محل  اقتصاد

 قدردانی

 شناسر   یبآسر » ینروان  با پژوهش  طرح های یافته از مستخرج مقاله این از بخش 
 اسررت. «آن پژوهرر  ینررد آ و BOT یهررا پررروه  در گررذاران یهسرررما اسررتقبال یررد 

 آب سرهام   شررکت  کارشناسران  و مردیر   ئتیه ایضای مدیریام ، از رویسندگان
 قردردار   تحقیر   ایرن  ارجرا   در همیراری  و مسراید    یر دل بره  زرجران  ای منطقه
 رمایند. م 



 

 

 منابع
 مبرار   خصوصر   -یمروم   مشرارکت  .(1393) محسرن  سید موسوی، .موسوی احمدی،

 )ع(. صادق اما  دارشگا  ارتشارا . موردی مطالعا  و رظری
 -یمروم   مشرارکت  الیحره  .(1397) کشرور  مقرررا   و قروارین  رسار  اطالع مل  پایگا 

 خصوص .
 و درمران  بهداشرت  بخرش  در سرازی  خصوص  چگورگ  (. بررس 1396، فرزاد )پیرویان

 ایران. کشاورزی و معادن صنایع، بازرگار ، اتاقکشور. 
بلو ، فاطمه. رحیمر ،   یبقر .فرج  کالریجار ، حمیدرضا .جالل ، سید محمد اسمایی 

یرد    شناسر   یبآسر (. 1397زاد ، احمرد )  رمضران  .فروهند ، سید فررخ  .محمود
شرکت سرهام  آب  . آن پژوه  یند و آ BOT یها در پروه  گذاران یهاستقبال سرما

 ای زرجان. منطقه
هرای   ک  کشرور؛ طررح   1396(. بررس  الیحه بودجه سال 1395جالل  موسوی، یاطفه )

ها، مجلس شورای اسالم . دفتر مطالعرا    ای. مرکز پژوهش   سرمایهتملک دارای
 اقتصاد بخش یموم  )گرو  بودجه(.

 ایرران. معاوررت   اقتصراد  روزمسرائ    بررسر   (.1396فررزاد )  صرمدیان،  .رصریبه  خیری،
 ایران. کشاورزی و معادن صنایع،. بازرگار  اتاق اقتصادی
(. مشکال  اجرای  جعالره و جعالره   1395جمشیدی اوارک ، احمدرضا ) .رضای ، محمد

ی کررد یروثارویه در بارکداری ایران و تحلی  حقوق  دستورالعم  اجرایر  آن برا   
 .96 - 75ص  (، ص72) 18رامه متین،  پژوهشبر رظر اما  خمین  )ر (. 

ا در چرارچوب  هر  گزارش یملکرد واگذاری پرروه  . (1396کشور ) وبودجه بررامه سازمان
 .خصوص  -قراردادهای مشارکت یموم  

خصوصر  از منظرر    -(. مشارکت یموم 1393خدادادپور، منیژ  ) .شیرودی، یبدالحسین
 .227 - 261ص  (، ص2) 11، حقوق خصوص قوارین ایران. 

 فاضرالب؛ اولرین   و آب صرنعت  در هرا  پرروه   مرال   (. ترأمین 1397) حمیدرضرا  کشف ،
 قراردادهای بر دیتأک با( PPP) خصوص  -یموم  مشارکت قراردادهای کنفرارس

BOT. 
(. طراحر  و  1398رحیم  الماس ، فرشته ) .شکن، محمد هاشم بت .موسویان، سید یبا 
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در  ورقر   حمر    رساختیزهای  بررس  فقه  اوراق جعاله جهت تأمین مال  طرح
 .307 -238ص  (، ص2) 8دو فصلنامه یلم  تحقیقا  مال  اسالم ، ایران. 

(. مشرارکت بخرش   1396اوالد غفاری، پریسا ) .قاسم شربیار ، میترا .رورری پور، یلیرضا
مطالعه موردی رمورره کشرورهای     خصوص  در صنعت آب و فاضالب؛ -یموم 

 .20-9ص  (، ص1) 4آب و توسعه پایدار، حوز  آفریقا، آسیا و آمریکای التین. 
(. یوامر  حیرات    1394  )مصرطف  دیسر بالدیران،   .یاشوری، محمدرضا .روروزی، محمد

خصوص  در حروز  ارررهی    -های مشارکت یموم  سازی پروه  موفقیت در پیاد 
(، 3) 9، بهبرود مردیریت  جمهوری اسالم  ایران )مرورد مطالعره: صرنعت بررق(.     

 .108 - 83ص  ص
Alonso, P.B. 2015. A comparative case study of public- private partnerships in 

road infrastructure projects: Spain and Norway. (Master Thesis). 

Norwegian University of Science and Technology. Department of Civil 

and Transport Engineering 
Bruchez, N. 2014. Public private partnerships (PPPs) in South Africa. (Master 

thesis). Submitted to the University of Bern 
Deep, A. Kim, J. & Lee. M. 2019. Realizing The Potential of Public- private 

partnerships to Advance Asia's Infrastucture Development. Asian 

Development Bank, Korea Development Institute, www.adb.org. 

Dong, Z. Wang, M. & Yang. X. 2016, Comparative study of China and USA 

public private partnerships in public transportation. Journal of Modern 

Transportation. 24(3): PP 215- 223. 

Flannery, D. Geddes, R.R. Palcic, D. & Reeves, E. 2017. The Length of PPP 

Tendering Periods: A Multi- Country Analysis. Institutional and 

Organisational Economics, Annual Conference, Columbia University. 
Hodge, G. Greve, C. & Boordman, A. 2017. Public- Private Partnerships: The 

Way They Were and What They Can Become. Astralian Journal of 

Public Administation, PP 273 - 282. 
Hwang, B. G. Zhao, X. & Gay. M. J. S. 2013. Public private partnership 

projects in Singapore: Factors, critical risks and preferred risk allocation 

from the perspective of contractors. International Journal of Project 

Management. 31(3): PP 424- 433. 

Jamali, D. 2004, Success and failure mechanisms of public private partnerships 

(PPPS) in developing countries, Insights from the Lebanese context. 

International Journal of Public Sector Management. 17(5): 414- 430. 
Ke, Y. Jefferies, M. Shrestha, A. Jin, X.H. 2014. Public Private Partnership in 

http://www.adb.org/


 49     منتخبچند کشور  و ایران در BOT های پروژه اجرای های روش و ساختار تطبیقی و تحلیلی بررسی

China: Where to from Here. Organization, Technology & Management 

in Construction: An international Journal. 6: PP1156- 1162. 

Liu, T. Wang, Y. & Wilkinson, S. 2016. Identifying critical factors affecting 

the effectiveness and efficiency of tendering processes in Public- Private 

Partnerships (PPPs): A comparative analysis of Australia and China. 

International Journal of Project Management, 34(4):PP 701- 716. 

Mccann, S. Aranda- Mena, G. & Edwards. P.J. 2014. Delivering Value - for - 

money in the Operating Phase of Public Private Partnership, Interview 

Finding. International Public Management Review. 15(2): PP 91- 110 
Möpert, F. & Mitz, P. 2014. Federal Republic of Germany, in Roumboutsos, A. 

Farrell, S. and Verhoest, K. (eds) COST Action TU1001 Public Private 

Partnerships in Transport: Trends & Theory: 2014 Discussion Series: 

Country Profiles & Case Studies. 
Osei- Kyei, R. & Chan, A.P.C. 2017. Perceptions of stakehlders on the critical 

success factors for operational management of public- private 

partnership projects. Facilities. 35(1/2): 21- 38. 

Sharaffudin, H. & AL- Mutairi, A. 2015. Success Factors for the 

Implementation of Build Operate Transfer (BOT) Projects in Kuwait. 

International Journal of Business and Management. 10 (9). 
Singh, R. 2019. Public- private partnerships vs. traditional contracts for 

highways: Comparison of cost and quality of road. Indian economic 

review.2(1):PP1- 35 
Smith, N. & Zhang, H. 2004. The Huaibei power plant and its implication for 

the Chinese BOT market. International Journal of Project Management. 

22 (5): 407- 413. 
Tabibi, S. J. Maleki, M. R. Nasiripour, A.A. & Barzegar, M. 2015. 

Comoarative Study of Public- Private Partnership in Hospitals of Iran 

and Other Selected Countries. Indian Journal of Fundamental and 

Applied Life Sciences, 5(S2): PP 1589- 1597. 

Tang, LY. Shen, Q. & Cheng, E.W.L. 2010. A Review of Studies on Public 

Private Partnership Projects in the Construction. International Journal of 

Project Management, 28(7): PP 683- 694 

Tariq, S. Zhang, X. & Leung. R.H.M. 2019. An Analytical Review of Failed 

Water Public- Private Partnership in Development Countries, 

Management Procurement and Law, DOI: 10.1680/jmapl.18.00042 

https://www.researchgate.net/journal/0019-4670_Indian_economic_review
https://www.researchgate.net/journal/0019-4670_Indian_economic_review
https://www.researchgate.net/journal/1751-4304_Management_Procurement_and_Law
http://dx.doi.org/10.1680/jmapl.18.00042


 ١٣٩٦تابستان  ♦ ویکم بیستشماره  ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     50

The World Bank. (2012). Ghana - public private partnership project (PPP). 

Tinoco, J. K. 2018, Public- private partnerships in transportation: lessons 

learned for the new space era. World Review of Intermodal 

Transportation Research. 7(1):1- 22. 
World Bank Institute. 2012. Public- Private Partnerships Reference Guide, 

Washington DC, USA. 

Yescombe, E. R. 2011. Public- Private Partnerships Principles of Policy and 

Finance. Yescombe Consulting Ltd London, 368 pages. 
Yuan, J. Zeng, A.Y, Skibniewski, M.J. Li, Q. 2009. Selection of performance 

objectives and key performance indicators in public- private partnership 

projects to achieve value for money, Construction Management and 

Economics. 27(3): PP 253- 270. 

Buckberg. E, Kearney. O, Stolleman. N. 2014. Expanding the Market for 

Infrastructure Public- Private Partnerships: Alternative Risk and Profit 

Sharing Approaches to Align Sponsor and Investor Interests, U.S. 

Executive Office of the President, National Economic Council and 

Council of Economic Advisers. 

Qingbin, C. Xinyuan, Z. &  Alex, D. 2017. Public- private partnership: A 

design issue. IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 

(SSCI). 

Waziri, B.H. & lsa, Y. 2017. Critical success factors for the implementation of 

build- operate- transfer (BOT) projects for infrastructure development in 

Nigeria. International Journal of Innovative Scientific & Engineering 

Technologies Research. 5(1):1- 12. 

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Qingbin%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Cui%22&newsearch=true&sortType=newest
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Qingbin%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Cui%22&newsearch=true&sortType=newest
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Alex%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22D%27Alessio%22&newsearch=true&sortType=newest

