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Build, Leising, Transferباشد که مخفف یکی از روشهاي سرمایه گذاري مشارکتی میB.L.Tروش 

.باشدمی) ساخت، اجاره، واگذاري(

است، سرمایه گذار اقدام به احداث شهرداريدر این روش که ملک یا محل انجام سرمایه گذاري متعلق به 
نماید، مدت معینی به عنوان طول دوران مشارکت تعریف میشود و اگریا به گونه دیگري سرمایه گذاري می

درآمدهاي پروژه به حساب شهرداري واریز شود در این مدت مشارکت رقم مشخص و ثابتی را که مقدار آن 
دریافتی شهرداري ربطی به ( کند دریافت میبینی شده است بعنوان اجاره از شهرداريدر قرارداد پیش

خواهد گرفت گرچه رقم درآمد پروژه ندارد، پروژه چه سود دهد چه ضرر، سرمایه گذار این رقم اجاره را
مذکور عمال از محل کارکرد پروژه پرداخت میشودولی اگر درآمد پروژه کفاف ندهدطرف مقابل باید بقیه آن را 

یا برعکس اگر درآمدهاي پروژه به حساب سرمایه گذار واریز میشود، رقم مشخص و ثابتی از )تامین نماید
از پایان دوران مشارکت، کل پروژه به شهرداريپس . سوي سرمایه گذار به شهرداري پرداخت میشود

.تعلق خواهد گرفت و سرمایه گذار خلع ید خواهد شد

در این است که روش اجاره ، مشارکتی نیست و عملیات "اجاره "تفاوت این روش با روش غیر مشارکتی 
ننموده است  ولی در ساخت هم ندارد و سرمایه گذار با منابع خویش اقدام به احداث یا ساخت در پروژه 

.سرمایه گذار ساخته میشود) و با منابع(کل یا قسمتی از پروژه توسط B.L.Tروش 

سهم طرفین ، درصدي از B.O.Tدر این است که در روش   B.O.Tبا روش   B.L.Tتفاوت روش  
واهد داشت و با درآمدهاي پروژه است ، اگر پروژه درآمد داشته باشد مبالغ وصولی طرفین نیز وجود خ

افزایش یا کاهش درآمدهاي پروژه مبلغ وصولی طرفین نیز افزایش یا کاهش خواهد داشت، ولی در روش    
B.L.T سهم طرفین ارتباطی به درآمد پروژه ندارد گرچه مخل تامین آن از محل درآمد پروژه است اما طرف

. د پروژه تاثیري در رقم تعیین شده نداردمقابل، رقم ثابتی را تعهد مینمایدو افزایش یا کاهش کارکر

B.L.Tتواند داشته باشدهم مدلهاي مختلفی می.

=B.L.Tکامل:

=B.L.Tبه شرط اموال منقول



=B.L.Tبه شرط قسمتی از اموال منقول

.اجراء شودB.L.Tتواند به روش اي نمیهر پروژه: تذکر

:شودتواند انجاممیB.L.Tچند نمونه پروژه که به روش 

:تراموا یا منوریل- 

است، سرمایه گذار اقدام به مطالعات و احداث خط تراموا یا منوریل با عرصه متعلق به شهرداري
نماید ودرآمدهاي نماید و در طول دوران مشارکت، نگهداري و بهره برداري میتمامی تجهیزات می

سرمایه و سود خویش در طول دوران پروژه را به حساب شهرداري واریز مینمایدو جهت استهالك 
را بعنوان اجاره از شهرداري دریافت ) نه درصدي از سود یا درآمد پروژه(مشارکت، رقم مشخص 

.نمایدتحویل داده و تسویه حساب مینهایتا کل پروژه را به شهرداري. نمایدمی

کارت بلیط الکترونیکی  اتوبوسرانی- 

وسهاي شهرداري را به سیستم کارت بلیط الکترونیک یک شرکت با منابع مالی خویش کل اتوب
مجهز مینماید و درآمد حاصله به حساب شهرداري واریز میشود و شرکت مذکور مبلغ ثابتی را در 

یا برخی B.O.Tاین پروژه به روش  . طول دوران مشارکت در هر ماه از شهرداري دریافت مینماید 
.دیگر از مدلهاي مشارکت هم قابل اجراست

رستورانها و کافی شاپها و سالن هاي ورزشی و کال پروؤه هایی که امکان کنترل درآمدهاي روزانه - 
.اجرا شودB.L.Tآن با مشکالتی همراه باشد بهتر است با روش  

:B.O.Tو  B.L.Tتفاوت ها و تشابه هاي دو روش  - 



در طول دوران مشارکت، سهم الشرکه طرف مشارکت یا سرمایه گذار درصدي از درآمد پروژه B.O.Tدر - 
در این روش قسمت عمده ریسک .اگر درآمدي تحقق یابد ، سهم الشرکه اي نیز تحقق خواهد یافت .است

.در طرف سرمایه گذار است

ندارد بلکه رقمی را بابت اجاره در طول دوران مشارکت، سرمایه گذار با درآمد پروژه کاري B.L.Tدر - 
.در این روش کمترین ریسک  مالی در طرف سرمایه گذار است .نمایدسرمایه خویش دریافت می



: و انواع آن B.O.Oروش - 

B.O.O یک روش سرمایه گذاري مشارکتی است که مخففBuild.Operate .Own)بهره - ساخت
نمایدو شهرداري طرحی را در یکی از امالك خود تعریف میباشد براساس این روش ، می) مالکیت- برداري

نماید و در طول دوران مشارکت قسمتی از درآمدها به شهرداري تعلق خواهد شریک اقدام به ساخت آن می
خواهد گرفت پس از اتمام دوران مشارکت همه پروژه اعم از زمین، اموال منقول و غیرمنقول به شریک تعلق 

.گرفت و شهرداري پروژه را ترك خواهد کرد
.تواند به مدلهاي مختلف اجرایی شودمیB.O.Oروش 

B.O.Oکل پروژه اعم از زمین، اعیانی، (در این مدل پس از اتمام دوران مشارکت همه چیز : کامل
.شهرداري خلع ید میشودشود و به شریک واگذار می% 100) تجهیزات

B.O.Oدر پایان دوران مشارکت، قسمتی از اموال منقول به شهرداري تعلق گرفته و : ل منقولبه شرط اموا
.گیرداموال غیرمنقول از جمله زمین به شریک تعلق می

B.O.Oبه شهرداري ) اعم از عرصه و اعیان(در پایان مشارکت، قسمتی از پروژه : به شرط قسمتی از پروژه
.و قسمت دیگر به شریک واگذار میشود

B.O.Oتواند به مدلهاي مختلف دیگري کار شود که بسته به توافق طرفین و رعایت ساختار اصلی آن می
.باشدمی

پنج و هفت - هتل پهار: هایی از قبیلباشد بطور مثال پروژهB.O.Oتواند در قالب اي نمیهر پروژه: تذکر
.تواند عملیاتی شودمیB.O.Oستاره در قالب 

مالکیت به شریک واگذار خواهد شد فلذا پروژه بایستی در محلی انجام شـود کـه   B.O.Oچون در : نکته
.امکان واگذاري مالکیت وجود داشته باشد



:روشهاي ترکیبی مشارکتی - 

.در هر پروژه اي میشود دو الی چند روش از روشهاي  مشارکت را بکار برد که به آن روش ترکیبی میگویند

:مثال
عرصه و عوارض  از شهرداري و ساخت مجتمع پارکینگ مکانیزه و مجتمع تجاري و خدماتی جنبـی آن از سـرمایه   در یک پروژه اي، 

:گذار است مقرر شده است در ازاي آورده سرمایه گذار به شرح زیر از همان پروژه عمل شود

)B.O.T.( سه سال درآمدهاي پارکینگ مکانیزه- 
) B.L.T.(دو سال درآمد اجاره چند واحد خدماتی- 
)مشارکت مدنی.(واگذاري امتیاز سرقفل یک باب تجاري- 
)نقدي.(پرداخت مبلغی نقد- 
).تهاتري و غیر مشارکتی.( واگذاري یک باب آپارتمان مسکونی در محل دیگر ي غیر از محل این پروژه- 

.غیر مشارکتی استفاده شده استهمانطور که مالحظه میشود در مثال فوق از سه روش مشارکتی و یک روش نقدي و یک روش تهاتري


