
انواع سرمایه گذاري مشارکتی- 1

سرمایه گذاري مشارکتی  یکی از روشهاي بین المللی تامین مالی میباشد که مبناي آن اجراي پروژه بـا مشـارکت شـریک یـا شـرکاي      
.دیگر میباشد

:مختلفی دارد که هر از گاهی  مدلهایی نیز ابداع و به انواع آنها اضافه میشوند تعدادي از آنها عبارتند ازسرمایه گذاري مشارکتی انواع 

مشارکت مدنی- 
تحویل–بهره برداري –ساخت - 
تحویل–اجاره –بهره برداري –ساخت - 
تحویل–اجاره –ساخت - 
مالکیت–بهره برداري –ساخت - 
روشهاي ترکیبی- 
و دهها روش دیگر- 

تعریف عناصر مشارکت- 2
.تمام روشهاي مشارکت ،عناصري دارند که امر مشارکت بر روي ان عناصر صورت میگیرد

:در یک تقسیم بندي کلی میتوان عناصر مشارکت را در تمام روشها به سه عنصر زیر بیان نمود
)عرصه یا هر بعد مکانی دیگر( محل اجراي پروژه - 1
)عوارض(ساختمانیمجوز ساخت یا پروانه - 2
)کلیه عملیات ساخت(ساخت - 3

.ارزیابی هریک از عناصر مشارکت باید با تاییدو توافق طرفین باشد
:در شهرداریهاي کشور معموال هریک از عناصر سه گانه مشارکت به روش زیر مورد ارزیابی قرار میگیرد

محل اجراي پروژه: عنصر اول مشارکت 

.به نوع مشارکت و نوع پروژه متفاوت خواهد بودمحل اجراي پروزه نسبت 
محـل  ) فنآوري اطالعات ( ITدر یک پروژه ممکن است که همان عرصه یا زمین باشدولی در یک پروژه  "محل اجراي پروژه"عنصر 

.اجراي پروژه  در یک فضاي مجازي تعریف میشود



حد یا تاکسی بخش خصوصی یا سطح تبلیغـاتی یـک پـل باشـد فلـذا      در پروژه دیگري ممکن است محل اجراي پروژه  اتوبوس شرکت وا
.منظور از محل اجراي پروزه صرفا نمیتوان گفت که زمین یا همان عرصه است 

:1نکته 
در روش مشارکت مدنی هریک از عناصر فوق قیمت گذاري شده و بر مبناي ان ترازوي اورده ها و سپس ترازوي سهم الشرکه هـا ترسـیم   

.منافع طرفین از مشارکت تعریف میشودمیشوند و
نیـازي بـه ارزیـابی عرصـه و مجـوز سـاخت بعنـوان اورده شـهرداري         ) تحویـل –بهره برداري –ساخت (B.O.Tدر روش مشارکت 

.مورد ارزیابی قرار میگیرد و بر اساس فرمول مربوطه  محاسبات الزم صورت میگیرد"ساخت "نمیباشدبلکه فقط عنصر 

:2نکته 
انچه قبل از حضور یا وجود یا اعالم آمادگی  یک شریک یاسرمایه گذار ، شهرداري اقدام به تهیـه بسـته مشـارکتی نمایـد قاعـدتا تمـام       چن

ارزیابی ها توسط شهرداري صورت گرفته و درصد پایه مشارکت در فراخوان اعالم شده و شریک یـا سـرمایه گـذار صـرفا درصـد خـود را       
.از ي نیست که شریک به ارزیابی عناصر مشارکت نظر دهدپیشنهاد خواهد نمود و تی

ولی چنانچه قبال بسته مشارکتی تهیه نشده و شهرداري و سرمایه گذار مشترکا اقدام به تهیه بسته مشارکتی مینماینـد روش ارزیـابی بـدین    
:شرح خواهد بود

ریک اعالم میگردد و در صورت توافق بـر آن ادامـه مراحـل    در گام اول ارزیابی عرصه توسط هیئت ارزیابی شهرداري صورت گرفته و به ش
یک کارشـناس از  (دیگر طی میشود ولی در صورت اعتراض شریک به قیمت ارزیابی ،یا ارزیابی تجدید میشود و یا توسط هیئت کارشناسی 

.نسبت به ارزیابی زمین اقدام مینمایند) سوي شهرداري و یک کارشناس از سوي سرمایه گذار 

مجوز ساخت یا عوارض شهرداري: عنصر دوم مشارکت 

در ابتـداي هـر   .قیمت یا ارزش یا بهاي پروانه ساختمانی پروژه صرفا بر مبناي جدول مصوب تعرفه عوارض محلی هر شهر صورت میگیـرد 
شـهرداري توسـط شـوراي    سال فرمولها و نحوه محاسبات انواع عوارض شهرداري براي مجوزهاي مختلف مربوط به شهرداري با پیشنهاد 

اسالمی هر شهرتصویب شده و پس از تایید فرمانداري  براي اطالع عموم منتشر شده و سپس به مورد اجرا گذاشته میشود این جداول کـه  
به تعرفه عوارض محلی معروفند در ابتداي هر سال توسط شهرداریها در روزنامه  محلی و نیـز طـی کتابچـه هـایی در اختیـار عمـوم قـرار       



توسط واحد درآمد هر شهرداري بر مبناي آن تعرفه محاسبه و اعالم میشودودر صورت نیـاز  "مجوز یا پروانه ساختمانی"فلذا عنصر . میگیرد
.ریز محاسبات در اختیار شریک قرار داده میشود

بوده و در صورت نیاز به کسـب مجـوز   مواردي از این عنصر که در تعرفه عوارض محلی نیامده باشد با توافق طرفین قابل محاسبه و اعمال
.از مراجع ذیصالح عمل خواهد شد

عنصر ساخت: عنصر سوم مشارکت

منظور از عنصر ساخت ، کلیه اقدامات و هزینه هاي اجرایی پروژه اعم از مرحله طراحی و مکانیک خـاك و ازمایشـات مصـالح و    
.میباشد.. رو رسانی و هزینه هاي تفکیک و خرید مصالح و احداث پروژه و حتی هزینه هاي انشعابات و نی

:براي ارزیابی این عنصر روشهاي زیر پیشنهاد شده و توسط شهرداریهاي کشور اجرایی میشود

چون هنوز قرارداد منعقد نشده فلذا نقشه هاي اجرایی ترسـیم  .( ارایه لیستوفر مصالح پروژه از سوي سرمایه گذار تا حد امکان) الف
د تا بر مبناي ان ریز مصالح بصورت دقیق مشخص شود فلذا در این روش مشخصات یک سري لـوازم و مصـالح   و تهیه نشده ان

وسپس بررسی آن توسط شهرداري بانجـام رسـیده و   )عمده مورد مصرف در پروژه لیست شده و مقدار و قیمت آنها برآورد میشود
.طرفین بر قیمت ساخت توافق مینمایند

.طرفین بر سر موضوع قیمت عنصر ساختتوافق مشاوران طراح) ب

و ) از هر طرف یک نفر ودر صورت لزوم یک نفـر نیـز مرضـی الطـرفین    ( تشکیل هیئت کارشناسی خبره یا رسمی دادگستري)ج
.تعیین قیمت ساخت با توافق کارشناسی

:نکته 
جـات امکـان ارزیـابی دقیـق ان شـاید      در هر حال عنصر ساخت بصورت تقریبی ارزیابی میشود چرا که بدلیل عدم وجود نقشـه  

.  هیچگاه ممکن نباشدولی بر اساس عرف بازار وبررسی هاي اولیه میتوان به یک رقم تقریبی توافق نمود

)طرفین قرارداد(تعریف عوامل مشارکت - 3

ارکت همـان طـرفین مشـارکت    عوامل مشارکت عبارتند از اشخاصی که با شراکت هم پروژه را بانجام میرسانند به عبارت دیگر عوامل مشـ 
.میبا شند



داراي اشکال حقوقی و اجرایـی  )سه جانبه یا بیشتر(همواره مشارکت بین دو طرف انجام میپذیرد و اصوال عقد قرارداد بین سه یا چهار طرف 
.نعقد میشوداست فلذا قرارداد مشارکت فقط بین دو شخص که ممکن است این دو شخص هرکدام تعداد بیشتري را نیز شامل شود م

در تفاهم نامه ها یا قرار دادهایی که طرفین قرارداد همگی دولتی باشند عقد قرارداد چند جانبـه  مشـکل چنـدانی ایجـاد نمینمایـد ولـی در       
.قرارداد هاي مشارکتی بین شهرداریها و بخش خصوصی حتما میبایست طرفین مشارکت دو طرف باشند نه بیشتر

عقد تفاهم نامه هاي اعالم امادگی براي همکاري بین شهرداري و بخـش خصوصـی بـه شـرطی کـه تعهـدات مـالی و حقـوقی نداشـته           
. باشندبصورت چند جانبه میتواند بال مانع باشد 

:نکته 
د ضمن درج مشخصات چنانچه طرف مشارکت شهرداري بیش از یک شخص باشد و تاکید داشته باشند که نام تمامیشان در قرار داد باش

تمام اشخاص در متن قرار دادو در قسمت طرفین نیاز است که تمام طرفهاي مشارکت شهرداري وکالت نامه محضري مبنی بر تعیین یک 
فرد از بین خودشان بعنوان نماینده جهت انجام و پیگیري امور اقدام نمایند تا عمال شهرداري با یک نفر طرف مذاکره یا طرف خطاب قرار 

.گیرد


