
PPP
( Public –Private - Partnership  )

میباشد که اولین بار توسط آقاي کینز دانشمند اقتصادي کشـورانگلیس  ) یا دولتی و غیر دولتی( مخفف اصطالح مشارکت عمومی خصوصی
.مطرح شد

به کلیه قراردادهاي مشارکتی که بین دولت و بخش خصوصی یابین شهرداریها و بخش خصوصی منعقـد میگـرددهمین اصـطالح را بکـار     
.  میبرند

PBP
(The  Pay-Back Period  OF Capital )

.مخفف دوره بازگشت سرمایه است و از تقسیم سود خالص ساالنه پروژه بر حجم سرمایه گذاري بدست میآید
ثال در یک پروژه ، پانصد میلیارد ریال سرمایه گذاري شده است و ساالنه یکصد میلیارد ریال از آن سود حاصل میشود در نتیجه با تقسـیم  م

البته نحوه محاسبات بسـتگی بـه روش انتخـابی و دقـت     .سود  بر میزان سرمایه گذاري دوره بازگشت سرمایه در این مثال پنج سال میباشد
.ه هاي متفاوتی دارد که در اینجا به سادگی فقط به مفهوم موضوع اشاره میشودمورد نظر  شیو

IRR
(Internal Rate OF Return)

.نرخ بازده داخلی است و از تقسیم سرمایه به سود خالص ساالنه بدست میآید
.نرخ بازده داخلی  ،معکوس دوره بازگشت سرمایه است

.ت از یک پنجم یا بیست درصد که معموال با درصد شان میدهنددر مثال فوق نرخ بازده داخلی عبارت اس

ARR
(  Accounting Rate OF Return )

.نرخ بازده حسابداري است و از تقسیم سود خالص ساالنه پس از کسر استهالك بر  سرمایه بدست میآید

NPV
( Net Persent Value )

.از ارزش هزینه ها بدست میآیدارزش فعلی خالص است که از تفاضل ارزش منافع 



B/C
(Benefit / Cast Ratio )

.نسبت فایده به هزینه است واز تقسیم فایده بر هزینه بدست میاید

PI
(Profitabity Index )

شاخص سود آوري

B.O.T

(Build – Operator-Transfer )
)تحویل - بهره برداري - ساخت (

اقدام بـه تـامین عرصـه  یـا محـل اجـراي طـرح        )میزبان (یک روش سرمایه گذاري مشارکتی است که مطابق آن طرف اول مشارکت 
اقدام بـه  ) میهمان(در اختیار طرف دوم قرار میدهدوطرف دوم) در طول دوران مشارکت ( مینماید وآنرا بدون انتقال مالکیت و بصورت موقت 

ر آن محل نموده و در طول دوران مشارکت اقدام به بهره برداري از پروژه مینمایدو هر کدام سهم الشـرکه اي از  ساخت پروژه مورد توافق د
پس از اتمام دوران مشارکت و چنانچه قـرار داد مجـددا تمدیـد نشـود قـرار داد خاتمـه یافتـه و        .محل کار کرد ودرآمد هاي پروژه بر میدارند

. حساب مینمایندمیزبان از پروژه جدا شده و تسویه 

:این روش سرمایه گذاري انواع متعددي داردکه تعدادي از آنها عبارتند از 

.در خاتمه قرارداد تمام اموال منقول و غیر منقول اعم تجهیزات و مستحدثات به میزبان میماند:نوع یک

تعلق میگیرد و اموال منقول اعم از تجهیزات  یا منصوبات بـه  در خاتمه قرار دادتمام اموال غیر منقول از قبیل مستحدثات به میزبان : نوع دو
.مهمان تعلق میگیردکه میبایست آنها را از محل پروژه خارج نموده و یا به میزبان بفروشدو پروژه را ترك نماید

یشان تعلـق خواهـد گرفـت کـه     در خاتمه قراردادکلیه اموال منقول و غیر منقولی که توسط مهمان تامین یا احداث شده است  به ا:نوع سوم
.میبایست یا آنها را از پروژه خارج نماید ویا به میزبان بفروشد و پروژه را ترك نماید

.نسبت به نحوه ي تسویه حساب نهایی و اموالی که به طرفین تعلق خواهد گرفت انواع دیگري نیز میتواند باشد: انواع دیگر



.فصل مربوطه از این کتاب به مشروح بیان شده استفرموالسیون و نحوه محاسبات این روش در 

B.O.O
(Build – Operation – Own )

)مالکیت –بهره برداري –ساخت (

اقدام بـه تـامین عرصـه  یـا محـل اجـراي طـرح        )میزبان (یک روش سرمایه گذاري مشارکتی است که مطابق آن طرف اول مشارکت 
لکیت و سپس و به تدریج در طول دوران مشارکت با انتقال مالکیت و بصـورت دایـم در اختیـار طـرف دوم     مینماید وآنرا ابتدا بدون انتقال ما

اقدام به ساخت پروژه در آن محـل نمـوده و در طـول دوران مشـارکت اقـدام بـه بهـره بـرداري از پـروژه          ) میهمان(قرار میدهدوطرف دوم
مجددا تمدید نشود قرار داد خاتمه یافتـه و  میهمـان  از پـروژه جـدا شـده و تسـویه       پس از اتمام دوران مشارکت و چنانچه قرار داد .مینماید

. حساب مینمایند

:این روش سرمایه گذاري انواع متعددي داردکه تعدادي از آنها عبارتند از 

.مانددر خاتمه قرارداد تمام اموال منقول و غیر منقول اعم تجهیزات و مستحدثات و زمین به میهمان می:نوع یک
در خاتمه قرارداد قسمتی از اموال منقول و غیر منقول اعم تجهیزات و مستحدثات و زمین به میهمـان و قسـمت دیگـر بـه میزبـان      :نوع دو

.میماندکه میزبان میبایست سهم خود را از پروژه برداشته واز پروژه خارج شودویا آنها را به میهمان بفروشد و پروژه را ترك نماید

.نسبت به نحوه ي تسویه حساب نهایی و اموالی که به طرفین تعلق خواهد گرفت انواع دیگري نیز میتواند باشد: رانواع دیگ

.فرموالسیون و نحوه محاسبات این روش در فصل مربوطه از این کتاب به مشروح بیان شده است

B.L.T
(Build – Lising – transfer)

)تحویل –اجاره –ساخت (



اقدام بـه تـامین عرصـه  یـا محـل اجـراي طـرح        )میزبان (یک روش سرمایه گذاري مشارکتی است که مطابق آن طرف اول مشارکت 
اقدام به ساخت پـروژه در آن محـل   ) میهمان(مینماید وآنرا بدون انتقال مالکیت و بصورت موقت در اختیار طرف دوم قرار میدهدوطرف دوم

پس از اتمام دوران مشارکت و چنانچه قرار داد مجددا تمدیـد نشـود   .ت اقدام به بهره برداري از پروژه مینمایدنموده و در طول دوران مشارک
. قرار داد خاتمه یافته و همه چیزبه میزبان میماند و طرفین از هم جدا شده و تسویه حساب مینمایند

سهم الشرکه طرفین از محـل کـارکرد پـروژه تعریـف     (B.O.T)است با این تفاوت که در روش (B.O.T)این روش  مشابه  روش 
سهم الشرکه یکی از طرفین بصورت ثابت از سوي دیگري تامین میشود  و ارتباطی به کـارکرد یـا عـدم    (B.L.T)میشود اما در روش 
.کارکرد پروژه ندارد

:این روش سرمایه گذاري انواع متعددي داردکه تعدادي از آنها عبارتند از 

.در خاتمه قرارداد تمام اموال منقول و غیر منقول اعم تجهیزات و مستحدثات و زمین به میزبان میماند:نوع یک
.در خاتمه قرارداد اموال منقول و منصوبات اعم تجهیزات و مستحدثات به میهمان و زمین به میزبان میماند:نوع دو

.ه طرفین تعلق خواهد گرفت انواع دیگري نیز میتواند باشدنسبت به نحوه ي تسویه حساب نهایی و اموالی که ب: انواع دیگر

.فرموالسیون و نحوه محاسبات این روش در فصل مربوطه از این کتاب به مشروح بیان شده است

B.L.O
(Build – Lising – Own)

)مالکیت –اجاره –ساخت (

اقدام بـه تـامین عرصـه  یـا محـل اجـراي طـرح        )میزبان (یک روش سرمایه گذاري مشارکتی است که مطابق آن طرف اول مشارکت
مینماید وآنرا ابتدا بدون انتقال مالکیت و سپس و به تدریج در طول دوران مشارکت با انتقال مالکیت و بصـورت دایـم در اختیـار طـرف دوم     

اقـدام بـه بهـره بـرداري از پـروژه      اقدام به ساخت پروژه در آن محـل نمـوده و در طـول دوران مشـارکت    ) میهمان(قرار میدهدوطرف دوم
پس از اتمام دوران مشارکت و چنانچه قرار داد مجددا تمدید نشود قرار داد خاتمه یافته و همه چیزبه میهمان میماند و طرفین از هـم  .مینماید

. جدا شده و تسویه حساب مینمایند
هم الشرکه میزبـان درصـدي از کـارکرد و درآمـدهاي     س)  B.O.O( است با این تفاوت که در روش )B.O.O( این روش مشابه روش 

پروژه است اما در این روش سهم الشرکه یکی از طرفین بصورت ثابت از سوي طرف دیگر بصورت اجـاره پرداخـت میشـود وارتبـاطی بـه      
.کارکرد یا عدم کارکرد پروژه ندارد

:ز این روش سرمایه گذاري انواع متعددي داردکه تعدادي از آنها عبارتند ا



.در خاتمه قرارداد تمام اموال منقول و غیر منقول اعم تجهیزات و مستحدثات و زمین به میهمان میماند:نوع یک
در خاتمه قرارداد قسمتی از اموال منقول و غیر منقول اعم تجهیزات و مستحدثات و زمین به میهمـان و قسـمت دیگـر بـه میزبـان      :نوع دو
.میماند

.وه ي تسویه حساب نهایی و اموالی که به طرفین تعلق خواهد گرفت انواع دیگري نیز میتواند باشدنسبت به نح: انواع دیگر

.فرموالسیون و نحوه محاسبات این روش در فصل مربوطه از این کتاب به مشروح بیان شده است

B.O.L.T  ویاB.L.O.T

(Build-Operation – Lising – transfer)
)تحویل –اجاره - بهره برداري –ساخت (

اقدام بـه تـامین عرصـه  یـا محـل اجـراي طـرح        )میزبان (یک روش سرمایه گذاري مشارکتی است که مطابق آن طرف اول مشارکت 
آن محـل  اقدام به ساخت پـروژه در  ) میهمان(مینماید وآنرا بدون انتقال مالکیت و بصورت موقت در اختیار طرف دوم قرار میدهدوطرف دوم

پس از اتمام دوران مشارکت و چنانچه قرار داد مجددا تمدیـد نشـود   .نموده و در طول دوران مشارکت اقدام به بهره برداري از پروژه مینماید
. قرار داد خاتمه یافته و همه چیزبه میزبان میماند و طرفین از هم جدا شده و تسویه حساب مینمایند

سهم الشـرکه طـرفین از محـل کـارکرد پـروژه تعریـف       (B.O.T)با این تفاوت که در روش است (B.O.T)این روش مشابه روش 
قسمتی ازسهم الشرکه یکی از طرفین بصورت ثابت از سوي دیگري تـامین میشـود  و ارتبـاطی بـه     (B.O.L.T)میشود اما در روش 

).تلفیقی از ثابت و متغیر( میگرددکارکرد یا عدم کارکرد پروژه نداردو قسمت دیگر از محل کارکرد پروژه تامین 
:این روش سرمایه گذاري انواع متعددي داردکه تعدادي از آنها عبارتند از 

.در خاتمه قرارداد تمام اموال منقول و غیر منقول اعم تجهیزات و مستحدثات و زمین به میزبان میماند:نوع یک
.هیزات و مستحدثات به میهمان و زمین به میزبان میمانددر خاتمه قرارداد اموال منقول و منصوبات اعم تج:نوع دو

.نسبت به نحوه ي تسویه حساب نهایی و اموالی که به طرفین تعلق خواهد گرفت انواع دیگري نیز میتواند باشد: انواع دیگر

.فرموالسیون و نحوه محاسبات این روش در فصل مربوطه از این کتاب به مشروح بیان شده است



B.O.O.T
(Build – Operation – Own - Transfer )

)تحویل - مالکیت –بهره برداري –ساخت (

اقدام بـه تـامین عرصـه  یـا محـل اجـراي طـرح        )میزبان (یک روش سرمایه گذاري مشارکتی است که مطابق آن طرف اول مشارکت 
ران مشارکت با انتقال   تمام یا قسمتی از مالکیت و بصـورت دایـم در   مینماید وآنرا ابتدا بدون انتقال مالکیت و سپس و به تدریج در طول دو

اقدام به ساخت پروزه در آن محل نموده و در طول دوران مشارکت اقدام به بهـره بـرداري   ) میهمان(اختیار طرف دوم قرار میدهدوطرف دوم
نشود قرار داد خاتمه یافته و قسـمتی از مسـتحدثات و عرصـه    پس از اتمام دوران مشارکت و چنانچه قرار داد مجددا تمدید .از پروزه مینماید

. به میهمان  داده میشودوقسمتی دیگر به میزبان بر میگردد و طرفین از هم جدا شده و تسویه حساب مینمایند

.این روش سرمایه گذاري نیز انواع متعددي دارد

.طرفین تعلق خواهد گرفت میباشدوانواع آن نسبت به نحوه ي تسویه حساب نهایی و اموالی که به 

B.o
)-OperationBuild(

)بهره برداري –ساخت ( 

یک روش سرمایه گذاري مشارکتی است که طرفین با مشارکت هم نسبت به ساخت پروژه اي اقدام مینمایند وبدون تعریف زمان خاص از 
.آن بهره برداري مشترك مینمایند

.مدنی در موضوع بهره برداري میباشدتفاوت این روش با مشارکت 

B.T
)Transfer-Build(
)تحویل –ساخت ( 



این روش نزدیک به روش پیمانکاري و تهاتر میباشد بطوریکه سرمایه گذار با استفاده از منابع خویش  در عرصه متعلق به شـهرداري اقـدام   
.ش از همان مجتمع واحدهایی را صاحب میشودبه ساخت پروژه اي مینماید و از بابت هزینه هاي یا آورده خوی

در این روش ممکن است بابت جبران آورده سرمایه گذار از سایر منابع شهرداري نیز پرداخت شود ولی عمده جبـران بایـد از همـین پـروژه     
.مشارکتی باشد

B.T.O وB.T.L

)Operation -Transfer-Build(

)بهره برداري –تحویل –ساخت ( 

(Build – Transfer –Lising)

)اجاره–تحویل –ساخت (

سرمایه گذار با استفاده از منابع خویش در عرصه متعلق به شهرداري پروژه اي را میسازد و بـه شـهرداري تحویـل میدهـد  و سـپس بهـره       
سـاخت، بهـره بـرداري و    "روش را بـا روش  ایـن  .برداري از آن را به عهده میگیرد و آورده خویش را از محل بهره برداري جبران مینمایـد 

این فرق را دارد که در این روش پروژه قبل از بهره برداري به شهرداري تحویل میشودو سرمایه گذار در طول دوران مشـارکت در  "تحویل 
.پروژه سرمایه گذاري می نماید و صرفا نقش یک بهره بردار را در دوران مشارکت دارد 

.خواهد بود) B.T.L( اگر در دوران مشارکت  هزیه هاي سرمایه گذاري خود را بصورت رقم ثابت دریافت نماید نام روش 

R.O.O
)Own -Operation -Rehabilitate    (
)مالکیت –بهره برداري –بازسازي ( 

د تا سرمایه گذار ابتدا بازسازي پروژه را بانجام رسـاند و مـدتی مـورد    در این حالت پروژه اي که نیاز به بازسازي دارد مورد قرارداد قرار میگیر
بهره برداري قرار دهد و از محل درآمد در طول دوران بهره برداري عالوه بر جبران سرمایه و سود خویش به سرمایه پـذیر نیـز عوایـدي را    



است با تفاوت در مرحله اول کـه سـاخت کامـل    B.O.Oمشابه روش .( پرداخت نماید سپس پروژه به تملک سرمایه گذار در خواهد آمد
).نیست بلکه  به جاي ساخت کامل بازسازي وضع موجود یا ارتقاي سیستم  موجود میباشد

R.O.T
)Transfer-Operation -Rehabilitate(
)تحویل –بهره برداري –بازسازي ( 

قرارداد قرار میگیرد تا سرمایه گذار ابتدا بازسازي پروژه را بانجام رسـاند و مـدتی مـورد    در این حالت پروژه اي که نیاز به بازسازي دارد مورد
بهره برداري قرار دهد و از محل درآمد در طول دوران بهره برداري عالوه بر جبران سرمایه و سود خویش به سرمایه پـذیر نیـز عوایـدي را    

.ذیر تحویل خواهد شدپرداخت نماید سپس پروژه از سرمایه گذار به سرمایه پ
است با تفاوت در مرحله اول که ساخت کامل نیست بلکه  به جاي ساخت کامل بازسازي وضع موجود یا ارتقـاي  B.O.Tمشابه روش  ( 

).سیستم  موجود میباشد

R.L.T
)Transfer -Lising -Rehabilitate(
)تحویل –اجاره –بازسازي (

است با تفاوت در مرحله اول که ساخت کامل نیست بلکه  به جاي ساخت کامل بازسازي وضع موجود یا ارتقـاي  B.L.Tمشابه روش  ( 
).سیستم  موجود میباشد

D.O.T
  )Transfer-Operation -Development(
)تحویل   - بهره برداري –توسعه ( 

به جاي ساخت کامل یا بازسازي ، در کنار ساخته شده هاي موجـود،  است با تفاوت در مرحله اول که  R.O.Tیا B.O.Tمشابه روش  
.را بانجام میرساند)توسعه وضع موجود ( ساخت جدیدي 



D.B
)Build -Design(

)ساخت - طراحی  (  
ـ     امین گـردد پـروژه   اگر عملیات طراحی و ساخت با منابع سرمایه گذار انجام گیرد و قسمت اعظم سهم سرمایه گذار از محـل خـود پـروژه ت

. حالت مشارکتی به خود میگیرد

D.B.F.O
)Operation -Finance -Build -Design(
)بهره برداري –تامین مالی - ساخت - طراحی ( 

د را از محـل  در این روش ، سرمایه گذار با منابع خود اقدام به انجام کلیه عملیات طراحی و ساخت و بهره برداري مینماید و هزینه هاي خـو 
.بهره برداري وصول مینماید

O.M
   )Maintenance  Contract -Operation(
)نگهداري  - بهره برداري (  

در اینجـا آورده سـرمایه   .بطور مثال تله کابینی که توسط شهرداري ساخته شده  جهت بهره برداري و نگهداري به شـرکتی سـپرده میشـود   
متخصص  یا با تجربه و نیز تکنولوژي و سرمایه نگهداري و بهره برداري میباشد و چون هزینه هاي مربوطـه از  گذار، نیروي انسانی  ماهر و

.خود کارکرد پروژه خواهد بود فلذامیتواند در قالب مشارکتی نیز باشد

C.A.O
)Operation -Add -Construct(

)بهره برداري–اضافه نمودن –قرارداد پیمانکاري (

F.D.I
(  Foregn Direct Investment   )

)سرمایه گذاري مستقیم خارجی( 



سرمایه بـا  (یک روش سرمایه گذاري است که مطابق آن یک فرد حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با منابع تامین شده از خارج از کشور 
.اقدام به سرمایه گذاري در داخل کشور مینماید) منشا ء خارجی

.ایه گذاري یا روش  آن میتواند به یکی از روشهاي فوق الذکر باشدنحوه سرم


