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 ت مشارک عوامل

 کتارمش عوامل ديگرعبارتبه رسانندمي به انجام را پروژه هم شراکت با که اشخاصي از اندعبارت مشارکت عوامل

 .باشندمي دقراردا طرفينيا  مشارکت طرفينهمآن

 داراي( بيشتر يا جانبهسهف )طر چهار يا سه بين قرارداد عقد اصوالً و پذيردمي انجام طرف دو بين مشارکت همواره

 هرکدام شخص دو اين است ممکن که شخص دو بين فقط مشارکت قرارداد فلذا است اجرايي و حقوقي اشکال

 .شودمي منعقد شود شامل نيز را بيشتري تعداد

 ايجاد چنداني مشکل چندجانبه قرارداد عقد باشند دولتي همگي قرارداد طرفين که قراردادهايي يا هانامهتفاهم در

 دو مشارکت طرفين بايستمي حتماً خصوصي بخش و هاشهرداري بين مشارکتي قراردادهاي در ولي نمايدنمي

 .بيشتر نه باشند طرف

 

 مشارکت مدني

ميالدي،  1۹۸۰و  1۹۷۰هاي بين دهه در سال
هاي بسياري از کشورها با مشکالت بدهي

رو بودند و از طرفي باالي بخش عمومي روبه
ات ها و تأسيسفشار براي گسترش زيرساخت

ها به شد، دولتروز بيشتر ميزيربنايي روزبه
 که معموالً در)فکر تشويق بخش خصوصي 

براي ورود  (ها دخالتي نداشتزيرساختايجاد 
به اين صنايع افتادند، صنايعي نظير 

هاي توليد برق که معموالً در انحصار کارخانه
 .بخش دولتي بود

اولين برنامه براي ايجاد چنين قراردادهايي در 
تحت  1۹۹2بريتانيا در سال  کاردولت محافظه

هاي براي تشويق برنامه PFIعنوان
خصوصي ايجاد شد. اين -مشارکت عمومي

هاي ايالتي برنامه بيشتر روي کاهش نياز بخش عمومي براي استقراض تمرکز کرده بود. در استراليا بسياري از دولت
ز کردند. در کشورهاي پيشرفته تحت عناوين مختلف آغا PFI اساس خصوصي بر -هايي براي مشارکت عموميبرنامه
 .خصوصي به وجود آمده استهاي مختلف براي مشارکت عمومي و مدل

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  



 پ
 

 

 1400 خرداد 15      
5 June 2021 

 
 1442 شوال 24

 

ي
ار

گذ
ه 

ماي
سر

و 
ي 

اد
ص

اقت
ي 

ها
ه 

وز
آم

 
ه 

ار
شم

  
13 

ده همه تواند توليدکننتنهايي نبايد و نمياند که دولت بهنظران بر اين عقيده بودهها پيش بسياري از صاحباز دهه
هاي ها باشد، بلکه بايد بکوشد به بهترين شکل به ايجاد زمينه براي استفاده از ظرفيتکاالهاي عمومي نظير زيرساخت

هاي بخش عمومي، گذشته با زيادشدن بدهي هايخصوصي در توليد اين کاالها بپردازد. در سال هر دو بخش عمومي و
براي  خصوصي -ازپيش نمايان شده است و امروزه مشارکت عموميهاي بخش خصوصي بيشاهميت استفاده از ظرفيت

روز از ايرادات وجود آمده است و روزبهها و منابع موجود در هر دو بخش به ها، توانايياستفاده بهينه و مناسب از مهارت
 .شوندهاي آن بهتر و بهتر ميشود و انواع و اقسام روشآن کاسته مي

ها است، ها، ميزان اختيارات و مسئوليتاي که امروزه در دنيا موردبحث است، سطح دخالت هر بخش در پروژهنکته
خصوصي بحثي نسبتاً ناشناخته و يا حداقل  -کت عموميتوسعه نظير ايران هنوز مشارکه در کشورهاي درحالدرحالي

جه به ها با توهايي نظير شهرداريکاربرد است. گرچه ايران در حوزه انرژي با چنين مسائلي آشنايي دارد، اما سازمانکم
باحث م هاي بزرگ زيربنايي نياز بيشتري براي ورود به اينکمبود شديد منابع مالي و ضعف مديريتي در اجراي پروژه

 .دارند
هاي دارند. يکي از راهوام  وکارهاي نوپا و تازه تأسيس گاهي اوقات براي توسعه کار خود نياز به دريافت کمک وکسب

وکارها مشارکت مدني است. قرارداد مشارکت مدني قراردادي است که در آن اشخاص حقيقي تزريق کمک به اين کسب
صورت مشاع و براي انجام کاري معين براي يا نقدي و به ينقد ريم الشرکه غصورت سهو يا حقوقي سرمايه خود را به

 .دهندمنظور انتفاع بر طبق قرارداد قرار مييک مدت محدود به

طور کامل بازکرده و در مورد سند مشارکت مدني، عقد مشارکت قصد داريم قرارداد مشارکت مدني را به اينجادر اين 
 .بيشتر بحث کنيممدني و انواع مشارکت مدني 

 

 موارد استفاده از قرارداد مشارکت مدني

هاي خدماتي، صادرات کاال، توليد کاال، فروش محصوالت، طورکلي موارد استفاده از قرارداد مشارکت مدني در فعاليتبه
 .است …سازي و صورت انفرادي، انبوهآالت، بازرگاني، ساخت مسکن بهواردات کاال و ماشين

 

 مبناي حقوقي قرارداد مشارکت مدني 

ها قانون مدني به بعد به شرکت 5۷1هاي مدني تشکيل خواهند شد. از ماده بعد از قرارداد مشارکت مدني، شرکت
ت که شده اسشوند. در اين قانون بيانها به دودسته مدني و تجاري تقسيم ميشده است. در اين ماده شرکتپرداخته
 .کنند و داراي شخصيت حقوقي هستندانون تجارت تبعيت ميهاي تجاري از قشرکت

ها کنند و شخصيت حقوقي نخواهند داشت. اموال اين شرکتهاي مدني از قانون مدني تبعيت ميهمچنين شرکت
تواند هاي مدني از طريق قرارداد مشارکت مدني بوده و ميتواند اموال منقول و يا غيرمنقول باشد. تشکيل شرکتمي

 .عات مختلفي به همراه داشته باشدموضو


