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( PPP)خصوصی -مشارکت عمومی

خص صاا  -دو روش مشااکر ع وماا م 

حق امتیاکز و مشاکر ع  اک   ا : وبکرتند از

(. از این  ه  عد مشکر ع)خص ص  
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(Concession)حقامتیازقراردادهایاصلیویژگیهای(الف

زیرساختازبهرهبرداریونگهداریساخت،:فراگیر

وسرمایهگذاریبدونمواردبرایمیانمدتقراردادهای
واردمسایردرسالهسیتابیستعمومابلندمدتقراردادهای

میماندباقیعمومیبخشمالکیتدرزیرساخت

ازهاستفادبابترامصرفکنندهخصوصیبخش:حقالزحمه
یارانهمیتواندعمومیبخشبهعالوهمیکند،شارژخدمت
.کندپرداخت
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-Public)ویژگیهایاصلیقراردادهاایمااارکت(ب

Private Partnership)

اخت طراحی، ساخت، نگه داری، بهره برداری و تأمین مالی زیرس: جامع

 قراردادهای بلندمدت عموما بیست تا سی ساله

کرایه های مختلفی که بخش عمومی از زمان آماده شدن: حق الزحمه
اخت زیرساخت براساس کیفیت و دردسترس بودن زیرساخت پرد

. می کند

و زیرساخت در طول بهره برداری در مالکیت بخش خصوصی است ،
.  در پایان قرارداد به بخش عمومی منتقل می  شود
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صوصی خخصوصی بازپرداخت شده از محل پرداخت های بخش -مشارکت عمومی

(  حق امتیاز)

یبهامصرفکنندهآندرکهمیشوداطالقبلندمدتیقراردادهایبهحقامتیاز

.میپردازدخصوصیبخشبهراخدماتازاستفاده

هعالوهب.میکندفراهمخصوصیبخشبهراریسکانتقالامکانقراردادشکلاین

.باشداصلیسرمایهگذارخصوصیبخشکهمیدهدراامکاناین

الکترونیکخدماتومخابراتزیرساختهایحوزهدرحقامتیازقراردادکاربرد

.استفراوان

کریستخصیصبرایمناسبیروشقیمتگذاریسازوکارقرارداد،نوعایندر

.استخدمتازبهرهبرداریمسوولصاحبامتیاز.میرودبهشمار
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ممکنخصوصیبخشحقامتیاز،قرارداددر

هدلیلبعمومااماباشد،آزادتعرفهتعییندراست

حمایتبرایدولتخدمت،انحصاریماهیت

ارانهیپرداخت.میکندپیداورودمصرفکننده

میزانتعیین.استامکانپذیرقالبایندرنیز

درتیماکالهریکباالمیزانیاتعرفهپایین

.میکندایجادحقامتیازقراردادازاستفاده
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د از   ت  ازت  از  عی  ی  وکاز حق  امت  اده از  ساز  ف  ای است  ای  :مز 

تخصیص ریسک

انعطاف پذیری و سرعت

 امکان استفاده از تجربه و تخصص بخش خصوصی در مدیریت و
افزایش بهره وری و کیفیت ← بهره برداری از زیرساخت  

توان بخش خصوصی برای تامین مالی مناسب تر

 ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ی سایر خدمات درآمدزا

کیفیت مناسب تر برای رضایت مشتریان

ریسک تجاری

ر بخش خصوصی انگیزه دارد تا ه: یکپارچگی کامل← ماموریت کلی
.  دمرحله از پروژه را به نحوی تکمیل کند که هزینه کل به حداقل برس

7
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:معایب استفاده از سازوکار حق امتیاز

به تعداد با توجه به رویکرد کلی قرارداد، ممکن است رقابت تنها
.اندکی از بهره برداران واجد شرایط محدود شود

دارد، اما هرچند نهاد خصوصی به تأمین مالی گسترده تری گرایش
ز از این مزیت خود در فرایند ارزیابی و تخصیص ریسک نی

.  بهره برداری می نماید

الی اگر پروژه به اندازه ی کافی درآمد ایجاد نکند که از لحاظ م
مالی خودبسنده باشد، بخش عمومی باید از صاحب امتیاز حمایت

.کند
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Project company

Facilities and management contractors Construction contractors

Commercial banks

Subordinated debt providers

Shareholders

Public Sector

Special Purpose Vehicle

Construction Contract

Operation and Maintenance 

Agreement
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Direct Agreement

Equity

Detailed structure

Focus on the concession
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ازکت  عمومی ش  عمومی -مش 
خ  ت  های ب  زداخ  ده از  محل پ  ت  س  زداخ  پ  از  صوصی ی 

ازکت  )خ  (مش 

چارچوب کلی قراردادهای بلندمدت که در آن دولت به روش های مختلف 
. بهای استفاده از خدمات را به بخش خصوصی می پردازد، مهم است

( rent)پرداخت های بخش عمومی به بخش خصوصی در قالب سه نوع کرایه 
:صورت می پذیرد

 اجاره ی سرمایه گذاری(investment rent) که هزینه های ساخت و مالی
. را پوشش می دهد

 اجاره ی نگه داری(maintenance rent) که هزینه ی نگه داری و
.بهره برداری را پوشش می دهد

 اجاره ی تعمیرات عمده(major maintenance rent) که هزینه های
. مرتبط با تعیمر و نگه داری و تعویض های اساسی را پوشش می دهد
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ازکت   وکاز مش  اده از  ساز  ف  ای است  ای  : مز 

تخصیص ریسک

انعطاف پذیری و سرعت

امکان استفاده از تجربه و تخصص بخش خصوصی در مدیریت و
افزایش بهره وری  ← بهره برداری از زیرساخت  

توان بخش خصوصی برای تامین مالی مناسب تر

 ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ی سایر خدمات درآمدزا

اهداف عملکرد

ا هر بخش خصوصی انگیزه دارد ت: یکپارچگی کامل← ماموریت کلی
.  سدمرحله از پروژه را به نحوی تکمیل کند که هزینه کل به حداقل بر
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ازکت   وکاز مش  اده از  ساز  ف  ت  است  :معای 

نها به با توجه به رویکرد کلی قرارداد، ممکن است رقابت ت
.تعداد اندکی از بهره برداران واجدشرایط محدود شود

رایش هرچند نهاد خصوصی به تأمین مالی گسترده تری گ
ص دارد، اما از این مزیت خود در فرایند ارزیابی و تخصی

.  ریسک نیز بهره برداری می نماید

درعمومیبخشاهدافباقراردادنوعاینوفق دادن
.استدشوارترعمومابلندمدت
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ازکت  عمومی د مش  ت  ز دز ف زات  لف  دزک ی  ی 
گ زان  مخ  ی  از  ززسی ی  صوصی -پ 

خ 

نقهش ایفها PPPبازیگران متعددی در بهه ممر رسهاندن یهک قهرارداد 

ار و بخش عمومی، شرکت پروژه، سهام داران، پیمان کهار، بهره بهرد: می کنند

اور نگاه دارنده، بانک و سایر تسههیتت دهندگان، پیمان کهاران فرعهی، مشه

. مالی، مشاور حقوقی، و مشاوران حسابداری و مالیاتی

مومها مثت ع: امکان دارد یک بازیگر نقش های متفاوتی را برعهده گیرد

ا سهام داران، پیمان کاران و بهره بهرداران جملگهی یهک شهرکت هسهتند، یه

.ندممکن است بانک تسهیتت دهنده نقش نهاد مشاور مالی را نیز ایفا ک
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:در یک قرارداد مشارکت

o    م   نندهم  کریمشکر عقراردادقکلبدر(پروژهشر ع)خص ص    ودولت.

oیقطرازراپروژهمکل تأمیناز  ش وهستندشر ع پروژهاداره  نندهوصکحبمکل حکمیکن
.م  گیرند روهدهخ دسرمکیه

oتقدم ک ده طریقازراپروژهشر ع کنک هک(senior debt)م   نندمکل تأمین.

oم   ندمکل تأمینراسکخعفکزتقدم ک ده از هره گیری ک پروژهشر ع.

oم  سکزدرازیرسکخعپیمکن  کر.

oنگکه دارنده(maintainer)اسعقراردادمدتط لدرزیرسکخعجکی گزین وتعمیرمسؤول.

oم  پردازداجکرهشر ع پروژه هوم م    زیرسکخعتح یلزمکناز:

زیرسکخعآوردنفراهم رایمکل اجکره

زیرسکخعنگهداریوتعمیر راینگهداریاجکره

اسکس تعمیرات رایاجکره

oزنیدیگریدرآمدهکی،مصرف  نندگکن هارائه شدهخدمکتسکیرمحلازم  ت اند پروژهشر ع
. ندخلقخ د رای

14



Project company

Facilities and management contractors Construction contractors

Commercial banks

Subordinated debt providers
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Public Sector

Special Purpose Vehicle
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Direct Agreement

Equity

Detailed structure

Focus on the partnership contract
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 ه روا ط میکن و امل در یک قرارداد حق امتیکز شبکهع زیکدی

تفکوت اصل  در نا   را هاه ی ماکل . قرارداد مشکر ع دارد

    وم م  و خص ص  و نیز را هاه ی     خص صا  و

در قاارارداد حق امتیااکز  کزپرداخااع . مصاارف  ننده اسااع

 ک اع مصارف  نندگکناز محال پرداخع هاکی شر ع پروژه

.ص رت م  گیردشر ع پروژهخدمکت ارائه شده ت سط 

16
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خصوصی -نکات اساسی مرتبط با مشارکت عمومی

  خص ص-یک تیم آمکده سکزی طرح  رای قرارداد مشکر ع وم م 

کرت خص صیکت این تایم وبا. در     دولت  را  ر وهده م  گیرد

:اسع از
oم   ندتمر زپروژهروی رخکص ه ط رتیم.

oاسعمنک عووقعاختصکصنیکزمندپروژهآمکده سکزی.

oپروژهومرچرخه یدرفن ومکل حق ق ،مت صصکن
.دارندحض ر

oگرفته هرهنیز...وحق ق مکل ،مشکورانخدمکتاز
.م  ش د
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ندرای.خصوصیاست-نکتهیمهمدیگربحثارزیابیوتسهیمریسکدریکقراردادمشارکتعمومی

:بخشبرایاختصاصبهینهیریسکبایدبهاینپرسشهاپاسخداد

oینح هترین ه هدهیماختصکصطرف  هراپروژهریسکچگ نه 
 ند؟مدیریعراآنم  ت اند

o ل دگ ،آتکخیرهک،قبیلاز:م تلفریسک هکیوق  احتمکلون  شنکسکی
...تکن ل ژی،ن آوری هکی

oریسکمکتریستهیه ی

اردم  هم  ت انش دگرفتهنظردر کید همهمودم قهعیع هکیجملهاز

.حکقیه هکالوغیرمترقبه،ح ادثقکن ن،تغییرخدمع،تغییر: رداشکرهزیر

18
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ساختار تأمین مالی

روشهایاصلیتأمینمالیپروژههایزیرساختدرایراندر
:گذشتهبهشرحزیربوده

رومهادردرجهیاولمبتنیبرتسهییت بهای ی ههل(الف

مبراساسشرایطرقابتیاعطایمیشهود ودردرجههیدو

اهمیتآوردهیسیامداران

عمهتتابهرایپروژهههای)مبتنیبرآوردهیسهیامداران(ب

( وچک

19



می شوندچگونه تامین مالی PPPپروژه های

 دهندگان استوقرضساختار تامین مالی ترکیبی از سهام ،بدهی و ارتباطات قراردادی بین صاحبان سهام.

20



Project finance 

Project 

Company
Shareholder 
agreement

Design and build
Operating and 
maintenance Additional services

CapitalBank debt 
or bonds

Financing

Outsourcing 
Contracts

Contracting 
authority

PPP contract

Financing system/financing structures

Presentation of the three different financing structures

21



Corporate finance 

Project

Company
Financing

Additional services

Industrial

Outsourcing 
Contracts

PPP 
contract

Contracting 
authority

Design and build
Operating and 
maintenance

Presentation of the three different financing structures
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Leasing 

Leasing partner

Public entity

Banking 

institutions

Partnership contract

Supervisor Maintainer

Maintenance 

contract

Property development 

contract

Work company

Promotional 

company

Works contract
Master contract 

work

Presentation of the three different financing structures
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3.c Financing system/financing structures

The different financing instruments

► During the period of construction / deployment, the holder must have the funding to 

cover all costs
• This pre-financing generates interests that are included in the amount to be financed: a short-

term financing, very expensive

► During the operation period, the owner refinances over the long term all debts

Construction
(furnishings, real estate)

Designing
(fees, taxes , …)

Pre-financing

Equity

Quasi-Equity

Subsidies

Debt

Employment Resources

Financing provided by 
shareholders

Financing provided by 
public authorities

Financing provided by 
lender(s)
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ریسک ها و مقررات مرتبط

نهتخصیی بهین ییرهسه نیییمهد ارزیییهد رنییاینه   یی ه ه یی

دنی هزنیبهییاهینو هی یوسهدره.ه نیمههاسهزختلفهپیو ه هدتی 

یتِه  هدن هزوحلرهدحتماله هش.هزاتونسه نیمهددجامهزنهپذنو 

.ههشید دثوههوه نیمه هتاث وهآنهیوهطو   ه یود  د هیو تینهزن

ره نیمه دهزنهتددنهیرهیخشهعمیدزن ههیخیشهوصد،ین هنیاهیی

.ههو  هطوفهدوتصاصه د 
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چارچوب نهادی و قانونی بر عملکررد قراردادهرای مشرارکت 

. خصوصی موثر است-عمومی

زیالنه  هپینهیحیودن.هت یتبهتأز  هزالنهدنودنهیادمهزحد هدتی 

ا ک هجا س ه  ل هتمانلهی شتوسهیرهتعونفهپو ه ههاسهجینیهزش

 ههبهچ  هیاهد زدنشهدیو هینیو .هوصد،نهدشانهزنه هی-عمدزن

رهدتتفا  هتگاسهدعتبا سه  هتالههاسهدو وهتمانلهشوک هپو ه ههاهی

 هدرهیارد هتوزانره هددتشا هد  دقهیییهنهییودسهتیأز  هزیالنهپیو ه

.هد زدنشهنا ترهدت 
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متا ل  راهباری مارا ره و راهباری نهکد واحدیدر ایران هن ز 

خص ص  در     هکی م تلاف-قراردادهکی مشکر ع وم م 

. نظیر م ک رات و خدمکت الکترونیک نیسع

شکل ویاهه   رگازاری منکقصاه هک در ایاران   اه  متار شاکمل 

رایط مرا رات متعدد  ک شر ع  نندگکن اصل   ارای تعیاین شا

را ره  اک قرارداد اسع، البته  ه دلیل نگران  از فسکد در فرایند م

کف را شر ع  نندگکن در منکقصه، و مقررات  س ع گیرانه، انعه

.   که  داده اسع

27



 ارای equal treatmentاگر مرا ره ممکن ش د، روکیع اصل 

(  شر ع هکی م تلف     خص ص)هکی م تلف مرا ره ش نده طرف

کیاد  ه ط ر مثکل، اگر مرا رات مجزا ص رت م  گیرد،  : ضروری اسع

ه زمکن یکسکن   ه همه ی شر ع هک اختصکص داده  شا د  یاک پکسا   ا

. س ال هکی یک شر ع  رای همة رقبک افشک  ش د

  خص ص  ت سط تیم مسؤول در   ا  دولتا-مشکر ع وم م 

. ه ط ر مت سط در حدود یک تک دو سکل در ایران  ه ط ل م  انجکمد

28



انباوجودسعیدراستایتاردسازیِحتا ثریقراردادها همچن

قراردادهرپروژهبادریظرگهرتتنشهرایطخهانآنپهروژه

.طراحیمیشود

تماممواردقرارداداتشامیشهود بههجآآیتهههایمهالی هه

هاآنههبهدلیلقوایینحمایتازاطتعا خصوصهیشهر ت

.اجازهاتشاسازیوجودیتارد

-حجهههمههالیالهاقیههههایقراردادهههایمشههار تعمههومی

.خصوصیبسیارمهتوداست

ادهازارزیابیریسکپروژههاالآامابهصور  مّیوبهااسهت 

.روشهایشبیهسازیایجامیمیشود

29



میزانسهمدولتدرپذیرشریسکتاخیردرطراحیپروژه؟

هازکت  عمهومی زِی ف زازدادههای مش  هه کازک ی  ه های اساسِی ت  لسف 
ف 
کی از    ز -ی 

زی از  م  لهوک ی  صوصهی   
هزی دو هت  دز خ  کهز  و دزک ی 

ازکت   اده از  زوش  مش  ف  ا است  ، که ی  ز طزاحی است  ی  ظ 
ی ن  شک هات  زش  زی  پ  د  ات ی و عدم ت  دهای عملی  ت  هزکت  -عمومیف زات  هه ر  صوصهی ت 

خ 

ود ل می ش  ف  ت  صوصی مت 
ش  خ 

خ  ه و ب  زوز  . پ 

می  
ص ت 

ه  زوز  زکت  پ  هادی ر 
ن  ش  ی  ت 

مت   ی 
زاساش ق  ها پ 

ن  صه ت 
اق  ده ی می  زت  ن  پ  ی  عت 

د ت  ت  هل دز ف زات  ی  لکه کل عوامهل دخ  ود، ی  می ش 
زی م  م ک ی 

ت   د   هه ی 
ه  ی  ای  ی ی  زعی و خی 

مان  کازان  اصلی و ف  ی  ، ت  ه، سهام دازان  زوز  زکت  پ  امل ر  ازکت  س  ه  دز مش  ه وهوز  ی  ده همهه ت  ت 

ی است   ات  ی  زی و ازز  م ک ی  ی 
صم

ت 
ای  ی  ه مت  شت  د و کل ی  وت  ه می ش  صه ازات 

اق  ه دز می  شت  .ی 
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ردنساتتاامضایقراردادماارکتبایکشرکتپروژهرویک

دهداینرویکردبهبخشعمومیامکانمی.جدیدیاست

اازتاتنهابایکشخصطرفباشادوخواساتههایخاودر

بهتعاددپیشازاتخاذاینرویکرد،باتوجه.ویطلبکند

هیکاینقشهاوعواملدرگیر،گاهاینماکلرخمیدادک

هااوازمطالتاتدولتدرالبهالیتداخلهاوابهاماتِنقش

.وظایفِطرفهایمتعددِیکقراردادگممیشد



رمولیاساتقیمتپیانهادیدرمناقصهیحقامتیاز،بهشکلف

یکااهقیمااتشارژشاادهبااهمصاارفکنندهرابراسااا شاااخصها

.متعددیماخصمیکند

تشکلحمایتیرایا درایارانکاهدرآندولاتبازپرداخا

اورهاوجاودبخایازسودتسهیالتراتقتلمیکند،دربسیاریک

نانچهمثالهرچندچ.نداردوتسهیالتازبازاررقابتیتأمینمیشود

،دراثاروجاودداشاتهباشاد...تضمیندولتیبرایبازپرداختیا

رخبهارهیسازوکاررقابتیِبازار،باکاهشِریسکنکاو،،باناکنا

.کمتریمطالتهمینماید
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با تشکر


