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انواع فرآیندها - 1

:انجام مشارکت و نوع فرآیند آن به عوامل مختلفی بستگی داردنحوه ي 
نوع مالکیت- 
نوع آورده طرفین- 
نوع پروژه- 
روش مشارکت- 
اختیارات مالی طرفین - 
موضوع انحصار- 
ماهیت حقوقی طرفین- 
ساختار سازمانی طرفین- 
...و  - 

طرف مقابل باشد نیـازي بـه برگـزاري فراخـوان     بطور مثال چنانچه عرصه پروژه متعلق به شهرداري نبوده و متعلق و جزو آورده 
.عمومی نمیباشدو نحوه فرآیند متفاوت از زمانی خواهد بود که عرصه پروژه متعلق به شهرداري و جزو آورده شهرداري باشد
یسـت  یااگر روش مشارکت ، روشی باشد که مستلزم انتقال مالکیت از سوي شهرداري باشد با روشی که مستلزم انتقال مالکیت ن

.متفاوت میباشدوفرآیندهاي آن نیز متفاوت خواهد بود
اختیارات مالی طرفین نیزموجب تفاوت در نوع فرآیند مشارکت خواهد بود

در برخی شهرداریها، اجازه ترك تشریفات فراخوان و انتخاب مستقیم طرف مشارکت از سوي شوراي اسـالمی شـهر بـه هیئـت     
.نصورت فرآیند مشارکت متفاوت از زمانی خواهد بود که اجازه ترك تشریفات نباشدعالی سرمایه گذاري داده میشود در ای

.انحصاري بودن موضوع مشارکت  نیز نوع فرآیند را متفاوت خواهد نمود
ماهیت حقوقی طرفین و نوع ساختار سازمانی طرفین نیز در نوع فرآیند مشارکت تاثیر گذار است ،بطور مثال در شهرداریهایی کـه  
سازمان سرمایه گذاري تشکیل شده  با شهرداریهایی که اداره سرمایه گذاري دارند نوع فرآیند متفاوت است و نیز ماهیت حقـوقی  

.طرفین اینکه خصوصی یا تعاونی یا دولتی باشند یا نباشند در این موضوع تاثیر گذار است

: ت وجود دارد که ذیال به فرآیند هر کدام اشاره خواهد شدفعال در شهرداریهاي کشور دو نوع ساختار تشکیالتی براي مشارک



در شهرداریهایی که سازمان سرمایه گذاري تشکیل یافته است کلیه امورات و پی گیریهاي یک پرونده ) الف
هر سازمان نسبت به ساختارداخلی خویش، مراحل و فلوچارت .  رسدمشارکتی توسط سازمان بانجام می

.مختص خود را دارد

در شهرداریهایی که هنوز سازمان سرمایه گذاري تشکیل نیافته و به شکل معاونت یا مدیریت سرمایه ) ب
نماید گذاري براساس شیوه نامه سرمایه گذاري شهرداریها با ساختار هیئت عالی سرمایه گذاري فعالیت می

.مراحل و فلوچارت متفاوت است

):از نوع بدون فراخوان و ملک از شهرداري(يشرح یک نمونه فلوچارت مراحل سرمایه گذار

ها از سوي شهرداري و تبادل ارائه سبد پروژه(دیدار و مذاکره اولیه سرمایه گذار و نماینده شهرداري - 1
)پیشنهادات

انتخاب پروژه و اعالم کتبی آن از سوي سرمایه گذار- 2
سازمان وابسته به شهرداري که پروژه در سرمایه گذار، شهرداري منطقه یا شرکت و(جانبه 3مذاکرات - 3

)حوزه فعالیت اوست، اداره سرمایه گذاري
)در صورت نیاز(امضاي تفاهم نامه - 4
کسب نظر و موافقت اولیه براي کلیات پروژه از هیئت مدیره شرکت یا سازمان وابسته و هیئت عالی - 5

.سرمایه گذاري
:تبادل اطالعات به شرح زیر- 6
از سوي ... تکنولوژي، نوع سازه و : رزومه کاري، کاتالوگ، اطالعات اولیه پروژه پیشنهادي شاملارائه - 

سرمایه گذار به شهرداري
اثبات توانمندي سرمایه گذار براي اجراي پروژه- 
ارائه اطالعات موجود در خصوص پروژه، از شهرداري به سرمایه گذار- 



هاي مختلف شهرداري اقدام به مکان باشد، با استعالم از بخشی میهایی که نیاز به مکان یابدر پروژه- 7
.شودیابی با نظر طرفین می

از سوي ... نقشه هوایی، کروکی، سند مالکیت، ضوابط و : ارائه اطالعات اولیه محل پروژه شامل- 8
.شهرداري به سرمایه گذار و استعالم وضعیت ملکی از سوي شهرداري

ها، توسط ها و نقشهمشخصات فنی و مالی پروژه، پالن اولیه و سطوح، عکس: تهیه پیش طرح شامل- 9
سرمایه گذار و ارائه آن به شهرداري

تدوین پیش نویس قرارداد از سوي شهرداري و ارائه آن به سرمایه گذار جهت اعالم نظر- 10
)کارشناسیهیئت ارزیابی یا هیئت(هاي هر یک از طرفین قیمت گذاري و ارزیابی آورده- 11
بررسی پیش طرح و پیش نویس قرارداد، با استعالم از مراجع ذیربط- 12

بررسی فنی و عمرانی- 
بررسی شهرسازي و تطابق پروژه با طرح تفصیلی- 
بررسی حقوقی پروژه و مفاد قرارداد- 

مربوطه در مصوبه هیئت مدیره سازمان یا شرکت وابسته به شهرداري و یا کمیسیون توافقات منطقه - 13
ها و کلیات قراردادها و سهم الشرکهخصوص میزان آورده

و طرح پرونده در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاري تکمیل فرم مشخصات پروژه و فرم محاسباتی - 14
و اخذ نظریه کمیسیون مذکور و رفع نواقص پرونده

اخذ مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاري- 15
بودجه شوراي اسالمی شهراخذ مصوبه کمیسیون - 16
اخذ مصوبه صحن علنی شورا- 17
تاییدیه فرمانداري- 18
5نظریه کمیسیون ماده - 19
تنظیم نهایی قرارداد و امضا و مبادله و ابالغ آن- 20



جامع ترین نوع فرآیند مشارکت- 2
:در شهرداریها و هفت گام اساسی آن

با توجه به توضیحات قبلی به این نتیجه میرسیم که یک الگوي واحد براي فرآیند مشارکت در شهرداریها بنا به دالیل مـذکورو تنـوع   
عوامل و امورات نمیتواند وجود داشته باشد بلکه الگوها و انواع مختلفی در این خصوص قابل اجرا میتواند باشد ولی به نظـر میرسـد بـا    

معلوم بودن یک سري عوامل بتوان روش و الگوي جامعی را ارایه نمود که کلیـات موضـوع فرآینـد مشـارکت در     فرض ثابت بودن و 
شهرداریها در آن پیش بینی شده باشد گرچه روش مذکور نمیتوانددر برگیرنده ي تمام زوایاي کار باشد اما میتوانـد شـامل اصـول کـار     

. باشد

شهرداري است و مبلغ پروژه بیشتر از اختیارات ترك تشریفات بوده وسـایر عوامـل بـه گونـه اي     اینک با فرض اینکه ملک پروژه متعلق به
است که لزوم برگزاري فراخوان را میطلبد فلذا الگوي عمومی براي فرآیندسرمایه گذاري به شرح زیر ارایه میشود که متشکل از هفـت گـام   

:اساسی در این خصوص میباشد که ذیال توضیح داده میشود

مطالعات جامع و موردي: گام اول
تهیه بسته مشارکتی: گام دوم
اخذ مجوزهاي الزم: گام سوم

بازاریابی: گام چهارم
فراخوان: گام پنجم
قرارداد: گام ششم
نظارت: گام هفتم



مطالعات جامع و موردي - گام اول 

.جهت اجراي پروژه هاي شهري میباشدهدف سیستم سرمایه گذاري مشارکتی ،تامین مالی براي شهرداري 
.این سیستم میکوشد تا همگام با توسعه ي شهر ، نیاز هاي شهري و شهروندان راتامین نماید

قرار است با برقراري سیستم سرمایه گذاري مشارکتی در شهرداري خودمان از اقیانوس بیکران منابع مالی  خارج از شـهرداري ، باریکـه اي   
هدایت کنیم فلذا چنانچه این آبراهه یا باریکه با مطالعه وبرنامه ریزي همراه نباشد ممکن است عواقب سـوئی را بـراي   را به سوي شهرمان 
.شهرمان داشته باشد

:مثال باغداري
ـ  ک برنامـه  یک باغدار براي آبیاري باغ خویش مقدار مورد نیاز آب را به تناسب تعداد و نوع درختان و سن و سال آنها انتخاب  و بر اساس ی

.زمانبندي اقدام مینماید
چنانچه در آبیاري باغ مطالعه و کنترل و دقت و برنامه ریزي نباشد ممکن است به یک قسمت از باغ به قدري آب سرازیر گردد که موجـب  

.خرابی محصول و درختان آن قسمت شود و برعکس ،قسمتی هم آب نخورده و در عطش بوده و محصوالت آن نیز خراب شود
ر تشبیه یک شهر به یک باغ در این موضوعد

شهرداري باید با مطالعه و نیاز سنجی شهر و شهروندان مقدار مورد نیاز ورود سرمایه به هر بخش را تعیین نماید
مثال چه میزان در هتل باید سرمایه گذاري شود

چقدر در مجتمع هاي تجاري
..و چه میزان در مسکونی و ورزشی و غیره 

:ن، گام اول از هفت گام فرآیند سرمایه گذاري  انجام مطالعات میباشداین مطالعات میتواند به صور و مراحل مختلف  باشدبنابر ای
.انجام مطالعات علمی توسط مهندسین مشاور ذیصالح- 1

:مطالعات جامع سرمایه گذاري شامل- 1- 1
.بررسی نیازهاي شهر و شهروندان - 
...آمایش سرزمین و بررسی برنامه هاي فرادستی و طرحهاي - 
بررسی برنامه هاي کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت شهرداري براي توسعه شـهر و شناسـایی فرصـت هـاي سـرمایه      - 

.گذاري  از محل برنامه هاي مذکور
طرحهاي جامع وتفصیلی و سایر طرحهاي شهري جهت استخراج فرصتهاي سرمایه گـذاري  : بررسی مطالعات قبلی از جمله- 

.
.اطلس سرمایه گذاري شهر بر اساس ترکیبی از مدلهاي توسعه شهر مورد نظرتهیه - 



.احصاء فرصتهاي سرمایه گذاري از مطالعه و بررسی موارد فوق الذکر- 
:مطالعات موردي- 1- 2
.بررسی موردي هریک از فرصت ها یاپتانسیل ها یا نیازهاي شهري- 

هاي اتوبوسرانی مـی بایسـت نمونـه هـاي سـایبان هـا را در شـهرهاي        جهت ایجاد یا ساخت سایبان براي ایستگاه:بطور مثال 
با محیط شـهري مامتناسـب    ...  مختلف دنیا بررسی نموده و سایبانی که از نظر مواد و مصالح و طراحی و رنگ و جنس واندازه و 

.باشد  آن را انتخاب و مشخصات آن را در بسته هاي مشارکتی بیاوریم

اتاق فکر- 2

فکر در حوزه هاي مختلف شهرداري و شهر و کسب نظرات قشر هاي مختلف و نیاز سنجی در خصـوص اینکـه در   تشکیل اتاق
شهر چه باید کنیم و برگزاري جلسات طوفان اندیشه ها و تهیه لیستی از آنچه بعنـوان فرصـتهاي سـرمایه گـذاري در شـهرمان      

.فرصت سنجی شده است 
ـ :بطور مثال  - هنرمنـدان : ان اندیشـه هابـا اقشـار و طبقـات مختلـف بصـورت مجـزااز جملـه        برگزاري جلسات همفکري وطوف

فعـالین  - فعـالین عمـران شـهري   - صـنعتگران - کشـاورزان - تجار و بازرگانـان –صاحبان اندیشه - اساتید دانشگاه- مهندسان
...و سایر –ها NGO–نهادهاي مردمی –فرهنگی و روحانیون 

ي شهريسایر روشها براي شناسایی نیازها- 3
شناسایی امالك و اراضی متعلق به شهرداري اعم از اراضی که شهرداري بـراي آنهـا سـند مالکیـت دارد یـا اراضـی کـه طـی         - 4

صورتجلسه براي نگهداري به شهرداري ارایه شده است یا اراضی فاقد سند که صرفا در تصرف شهرداري است بـا توضـیح ایـن    
راضی شهرداري پروژه معرفی کرد و هر پروژه اي را نمیتوان در هر ملکی انجـام داد و  نکته که به تناسب نوع مالکیت میتوان به ا

.یا بسته به نوع مالکیت باید نوع مشارکت انتخاب کرد
:مکان یابی  یا مکان سنجی- 5

.یعنی کدام فرصت سرمایه گذاري را در کدام ملک باید بانجام برسانیم

مطالعه بازار هدف - 6

تهیه بانک اطالعات شرکتهاي داخلی و خارجی در محورها و موضوعات مختلـف مربـوط بـه پـروژه هـاي      مطالعه بازار هدف و 
.شهري با تقسیم بندي به تفکیک نوع فعالیت و به تفکیک ملیت و رتبه بندي 

:فرمت بانک اطالعات شرکتها میتواند به شکل زیر باشد



نام شرکت- 
نام مدیر عامل- 
نوع فعالیت- 
ملیت- 
وب سایت- 
لایمی- 
تلفن و دورنگار- 
آدرس دفتر مرکزي- 

:نتیجه

:خروجی و نتیجه این گام باید دو مورد زیر باشد

.لیستی از عناوین فرصتهاي سرمایه گذاري : الف
).بانک اطالعات سرمایه گذاران یا شرکتها ( لیستی از اسامی بازار هدف: ب 

تهیه بسته مشارکتی: گام دوم

نمونـه بسـته   . سنجی مالی و فنی براي هر یک ازفرصتهاي سرمایه گذاري شناسایی شدهدر گام اول است گام دوم،تهیه امکان 
.مشارکتی در این کتاب آمده است

یک بسته مشارکتی ، عبارت است از یک سري اطالعات اولیه مالی و فنی از یک فرصت سرمایه گذاري کـه اطالعـات کلـی و    
:عموال شامل اطالعات زیر میباشداولیه را به سرمایه گذار میدهد و م

نام پروژه- 
کاربري- 
آدرس کامل- 



نقشه هوایی- 
کروکی دقیق با مساحت و ابعاد- 
...دسترسی به تاسیسات آب و برق و - 
شبکه معابر اطراف و موضوع ترافیک- 
جدول سطح و سطوح و مقدار زیربنا و تعداد طبقات- 
تراکم و سطح اشغال- 
حرایم الزم الرعایه- 
شهرسازي و معماريضوابط - 
نوع مشارکت- 
نوع ومقدار وارزش اورده هاي طرفین- 
درصد  پایه مشارکت- 
دوره و نرخ بازگشت سرمایه- 
سودآوري طرح- 
کپی مدارك مالکیت- 
تصویر مجوزات- 
تصویر پیش نویس قرارداد- 
تصویر اسناد فراخوان- 
وسایر اطالعات در صورت لزوم- 

:نتیجه

.امکان سنجی اولیه براي  فرصت سرمایه گذاري مورد نظر میباشدخروجی حاصل از این گام، طرح 
.در واقع این بسته مشارکتی ، عبارت از محصول تولیدي ماست که براي ارایه در بازار سرمایه گذاري و مشارکت اماده نموده ایم

داراي مجـوزات اخـذ شـده  باشـد بـه      هرچقدر این بسته مشارکتی ، گویا،مختصر، واقع بینانه، سود ده،داراي مشوق ، اجرایی تر و
.همان میزان موفقیت آن در مرحله بازاریابی و فراخوان بیشتر خواهد بود



:گام سوم 

اخذ مجوزهاي الزم وتدوین پیش نویس قرارداد و اسناد فراخوان 

له بازارایابی و فراخـوان ،اقـدام بـه    و قبل از شروع مرح)طرح امکان سنجی اقتصادي و فنی پروژه (بعد از تهیه و تدوین بسته مشارکتی
.اخذ مجوزات قانونی از مراجع ذیربط براي طی مراحل بعدي میگردد

:این مجوزات میتواند نسبت به نوع پروژه عبارت باشد از 
مستندات مربوط به ارزیابی عناصر مشارکت- 
نظریه وموافقت هیئت مدیره سازمان متولی طرح یا شهرداري منطقه مربوطه- 
کمیسیون ماده پنج براي تغییر کاربريمصوبه- 
مصوبه شوراي ترافیک- 
مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاري- 
مصوبه شوراي اسالمی شهر- 
وسایر مصوبات و مجوزات الزم البته هرکدام در صورت نیاز- 

گذار براي فرصت سـرمایه  و نهایتا اخذ مجوز برگزاري فراخوان عمومی یا فراخوان محدودیا سایر مجوزهاي الزم براي انتخاب سرمایه 
.گذاري مربوطه

.ونیز تهیه متن پیش نویس  قرارداد  و اسناد فراخوان و ضمیمه نمودن آن به بسته مشارکتی 

:نتیجه

نتیجه اجراي این گام، اخذ مجوزات الزم و تهیه پیش نویس قرارداد و اسناد فراخوان و ضمیمه نمودن آن به بسـته مشـارکتی بـوده و    
.ن بسته مشارکتی براي ورود به مرحله بازاریابی و فراخوان میباشدآماده نمود



بازاریابی: گام چهارم 

بازاریابی گرچه وظیفه قانونی  شهرداري نمیباشد اما براي بازارگرمی وافزایش قدرت انتخاب شریک و انتخاب بهینـه طـرف مشـارکت    
ذکر شده است اما اقدامات متنوع بازاریابی از همان گام اول شروع شـده و همگـام بـا    علیرغم اینکه بازاریابی در گام چهارم .نیاز میباشد

:طی گامهاي اول و دوم و سوم و پنجم میتوانداجرایی گردد که از مصادیق آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود
ـ   ... سخنرانی و - مصاحبه- گزارش–اطالع رسانی به عموم در قالب خبر -  د نسـبت بـه اهمیـت بسـته     که ایـن کـار میتوان

.مشارکتی ،برد شهري یا استانی یا کشوري داشته باشد

انجام تبلیغات محیطی- 

راه اندازي وب سایت تخصصی سرمایه گذاري شامل معرفی اداره متبوعه و شهر مربوطه واقدامات انجام یافته و نیز - 
...وسایر –اخبار –گالري –فراخوانها : فرصت هاي پیشنهادي و سایر امورات از جمله 

حضور در نمایشگاها و همایش ها و دید و بازدید هاي تخصصی سرمایه گذاري- 

...لوح فشرده و - اطالعیه–بروشور - انتشار کاتالوگ- 
.برگزاري جلسات و محافل مختلف در بین عموم و نیز متخصصین این امر یا سرمایه گذاران منتسب به هر پروژه مورد نظر- 
ت معرفی پروژه براي سرمایه گذاران و شرکتهایی که در رشته مورد نظر در داخل یا خـارج از کشـور فعالیـت    برگزاري جلسا- 

. دارند، این جلسات میتواند به تناسب در داخل یا درخارج از کشور برگزار شود
.اشد و دهها روش دیگر براي بازاریابی که نسبت به نوع پروژه و وضعیت شهر  مربوطه میتواند متفاوت ب- 

ارسال اخبار و اطالعیه ها و بسته هاي مشارکتی و تصویر اگهی فراخوان به دفاتر اعضاي بانک اطالعاتی  تهیه شده - 
..و - 

فراخوان : گام پنجم 

.انجام فراخوان  برابر مقررات مربوطه جزو وظایف قانونی شهرداري میباشد
.میباشدفراخوان یکی از ابزارهاي  قانونی انتخاب شریک 

. انتخاب سرمایه گذار به روشهاي مختلف از جمله فراخوان و انتخاب مستقیم صورت میگیرد
.نحوه انجام فراخوان در شیوه نامه سرمایه گذاري شهرداري و سایر مقررات مربوطه آمده است

:فراخوان به صور مختلف قابل برگزاري میباشد



فراخوان محدود- 
فراخوان عمومی- 
سایی سرمایه گذارفراخوان شنا- 

:فراخوان محدود
.در بین چند نفر  یا شرکت که معموال تعداد آنها حد اقل هفت  موردمورد میباشد برگزار میگردد

بدین نحو که نسبت به اهمیت و نوع پروژه ، در یک گستره بین المللی یا ملی یا محلی و منطقه اي تعدادي از واجـدین شـرایط شناسـایی    
اخوان در بین آنها توزیع شده و مدت زمان خاصی را جهت تحویل مدارك در نظر میگیرند و از بین آنها ، شخص حقیقـی یـا   شده و اسناد فر

.حقوقی واجد شرایط را انتخاب نموده و بعد از طی مراحل الزم ، عقد قرارداد میگردد

):با درصد پایه ( فراخوان عمومی
لی و منطقه اي در روزنامه کثیراالنتشار محلی یا ملی یا بین المللـی چـاپ و انتشـار مـی یابـد و      در یک گستره ي بین المللی یا ملی یا مح

.عموم واجدین شرایط میتوانند در آن شرکت نمایند

در هر فراخون فوق ، مدارکی جهت بررسی توانمندي متقاضی اخذ میگردد ودر صورت لزوم ضمانت نامه ي شـرکت در فراخـوان نیـز اخـذ     
.نیز فرم مربوط به اعالم و پیشنهاد قیمت یا درصد و یا هرچیزي که بعنوان پایه فراخوان در نظر گرفته شده استمیشود و 

در بازگشایی پاکات ابتدا پاکات ضمانت ها گشایش مییابدسپس پاکات مربوط به توانمندي هاي شرکتها بازگشـایی شـده و بـه هـر یـک از      
نفراتی که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند به مرحله بازگشایی پاکات مربوط به درصد یـا پایـه   شرکت کنندگان نمره الزم داده میشود و 

نتخـاب  فراخون راه می یابندو نهایتا از بین توانمندها شرکتی که باالترین امتیاز را به برگزار کننده فراخـوان پیشـنهاد نمایـد بعنـوان برنـده ا     
.اختیار الزم را در خصوص تشخیص برنده دارا میباشدمیگردد در هر صورت کمیته بازگشایی پاکات 

):بدون درصد پایه(فراخوان شناسایی سرمایه گذار

در این فراخوان که بصورت انتشار در روزنامه کثیراالنتشار  می باشد پایه فراخوان واطالعات مالی و درصد مشارکت اعالم نمیگردد و صـرفا 
.شرکتهاي واجد الشرایط و عالقه مند به مشارکت میباشدمنظور از انتشار آن، شناسایی 

:بعد از شناسایی اشخاص واجد شرایط



یا با هرکدام از آنها وارد مذاکره شده و هر شخصی که مناسب تشخیص داده شود انتخاب میشود البته باید معیار هاي انتخـاب از  - 1
.قبل براي تیم مذاکره کننده مکتوب  و تدوین شده باشد

تدا مناسب ترین گزینه را انتخاب کرده و سپس با منتخب فراخوان نسبت به انجام مذاکرات براي تعیین درصد سهم طـرفین  یا اب- 2
.اقدام میشود

قرارداد : گام ششم

.گام بعدي تدوین نهایی قرار داد میباشد
ال تهیه شده و به ضمیمه اسناد فراخوان ارائـه  در مرحله تهیه بسته مشارکتی و اخذ مجوزات توضیح داده شد که پیش نویس قرارداد قب

میشود لیکن تدوین نهایی قرارداد بعد از انتخاب طرف مشارکت و با همکاري طرفین مشارکت  تدوین نهایی میشودو مراحـل کنتـرل   
.مفاد ان صورت گرفته و پیش امضا ها یا پاراف ها و سپس امضا هاي اصلی و متعاقبا ابالغ قرارداد صورت میگیرد

نظارت : گام هفتم

:نظارت شهرداري به پروژه هاي مشارکتی به دو نوع می باشد
نظارت فنی- 

عمومانظارت کارگاهی به عهده سرمایه گذار میباشد چون ساخت بعهده سرمایه گذار است مگر اینکه در توافقات بین طرفین ، دسـتگاه  
.نظارت طور دیگري تعریف شود

.بصورت نظارت عالیه  بوده که مراتب آن بایستی در قرارداد پیش بینی گرددنظارت  فنی شهرداري عموما



نظارت مالی- 

.منظور از نظارت مالی عبارت است  از اینکه شهرداري بر وصول سهم الشرکه خویش نظارت نماید
که به مفهوم نظارت بر وصـول سـهم   نظارت مالی به مفهوم نظارت بر نحوه ي حساب و کتاب و درآمد و هزینه و سود پروژه نیست بل

در برخی از انواع قرارداد سهم الشرکه شهرداري بصورت روزانه یـا ماهانـه بصـورت مسـتمر از محـل بهـره       . الشرکه شهرداري میباشد
. برداري پروژه وصول میشود و در برخی قراردادها سهم الشرکه شهرداري در پایان پروژه  از محل تفکیک پروژه وصول میشود


