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 انواع روشهاي سرمايه گذاري مشاركتي 

 برداري، واگذاري(، بهره)ساخت - BOTروش      

  

Build-Operate-Transferگذاري يك روش سرمايه
طرف اول مشاركت، اقدام به مشاركتي است كه مطابق آن

نمايد و آن را بدون تأمين عرصه يا محل اجراي طرح مي
صورت موقت)در طول دوران مشاركت( در انتقال مالكيت، به

دهد تا اقدام به ساخت پروژه در محل اختيار طرف دوم قرار مي
 برداريمشاركت اقدام به بهره موردنظر نمايد و در طول دوران

ف طرنمايد. پس از پايان مدت مشاركت، طرف دوم پروژه را به
 دهد.اول مشاركت تحويل مي

 به متعلق گذاريسرمايه انجام محل يا زمينBOT شيوه  در 

 به اقدام مشاركت طرف گذار ياسرمايه باشد،مي ميزبان

 و ابتدا كه معيني مدت در بخش خصوصي پروژه، تكميل از پس .نمايدمي انميزب به متعلق محل يا زمين در ايمجموعه ساخت

 پايان از پس است موظف شريك . كندمي برداريبهره پروژه از شود،مي مشخص شفاف صورتبه قرارداد در كامالً آن انتهاي

 : از است عبارت كه دارد مختلفي هايمدل BOT روش .نمايد منتقل ميزبان به كامالً را پروژه مشاركت دوران

1) BOT طرف به صورت كاملبه … و تجهيزات و غيرمنقول منقول، از اعم چيزهمه مشاركت دوران پايان از پس : کامل

 . شودمي واگذار اول مشاركت

2) BOT  منصوبِ تأسيسات ساختمان، زمين، (غيرمنقول اموال مشاركت دوران پايان از پس  منقول: اموال شرطبه 

 ميزبان يا شد خواهد آوريجمع شريك توسط) لوازم ها،دستگاه تجهيزات، (منقول اموال ولي شودمي واگذار ميزبانبه ) زمين در

 .نمود خواهد تصاحب و داده را آن هزينه

3)  BOT تعلق شريك اموال به از قسمتي فقط مشاركت دوران پايان توسط ميزبان منقول: اموال از قسمتي شرطبه 

 . آمد خواهد قرارداد در ابتدا از آن ليست كه گرفت خواهد

BOT  كلي ساختار از اينكه به مشروط شود عمل هم ديگري هايمدل طرفين توافق به بسته تواندمي BOT  نشود خارج 

 :داردبسزايي  هميتا BOT پروژه كارگيريبه در زير مراحل.

 شناسايي -1

 شامل مقدماتي سنجيامكان مطالعات مرحله اين در . شود انجام بايستمي اول گام عنوانبه پروژه شناسايي هاطرح ساير همانند

 طرح اجراي از حاصله منافع و الزامات و شدهانجام سياسي و اقتصادي اوضاع به توجه با فني و مالي ، اقتصادي هايبررسي
 خدمات كارگيريبه اين صورت غير در و بوده كارفرما ستاد در ايحرفه تيم يك از استفاده نيازمند مرحله اين.  گرددمي مشخص

 . باشدمي ضروري ايمشاوره

و روستاهاي اسالمي شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه كاركنان شهرداري  
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 مذاکره و مناقصه -2

 مابين اينامهتفاهم مذاكرات انجام با ، نمود واگذار واجدالشرايط گذارسرمايه به مستقيم صورتبه بتوان را پروژه چنانچه مذاكره :

 مناقصه روش به نسبت روش اين . گرددمي منعقد نيز يا ساخت پروژه محصول خريد نامهموافقت و رسيده امضاء به طرفين

 . گرددمي جوييصرفه نيز هاهزينه در و داشته نياز كمتري زمان

  :شودمي اجرا زير فرعي مراحل مناقصه انجام درروش مناقصه : 

 مناقصه براي كارفرما آمادگي -

 مناقصه براي گذارانسرمايه آمادگي -

  مناقصه برنده انتخاب -

 توسعه -٣

 پروژه شركت ساختار دادن شكل هتج گذارانسرمايه مابين نامهموافقت تنظيم ، پروژه نامهموافقت امضاء از پس و مرحله اين در

 كسب و پيمانكاران با پيمان عقد ، مالي تأمين نامهموافقت . شودمي مشخص پروژه تحقق براي هامس مشاركت و شدهانجام

 . رسدمي انجام به نيز ربطذي امور ساير و هداتتع

 اجرا -4

 هيهت و ها آموزش ، آزمايشات در موفقيت صورت در و شدهانجام پروژه اندازيراه و نصب ، وسازهاساخت مرحله در اين

 . شودمي آغاز بعدي فاز هامجوز كسب و برداريبهره هايدستورالعمل

 نگهداري و برداريبهره -٥

هاي بازرسي انجام با برداريبهره طول در كارفرما ، پروژه اندازيراه از پس . گرددمي محسوب پروژه دوره ترينطوالني مرحله اين

 ايمني ، كار نيروي آموزش (پيمانكار يا ) پروژه شركت از تكنولوژي انتقال بر و نموده نظارت اعمال ، هاگزارش دريافت و ايدوره

 . نمايدمي ابراز را الزم دقت و توجه محيطيزيست شرايط حفظ و عمومي

 واگذاري -٦

 پايان مرحله BOT مناسب صورتبه بايستمي واگذاري تاريخ تا پروژه هدارينگ . رسدمي هاانت به كارفرما به طرح واگذاري با

 مناسب كاركرد و تعميرات هاينامهضمانت صدور مرحله اين در .هدد ادامه را پروژه از برداريبهره بتواند كارفرما تا بوده پروژه

 . گردد ملحوظ بايستمي تأسيسات و هيزاتتج

 كارگيريبه نيز ايران در .گذردنمي آن رسيدن ثمر به از ههد دو از بيش و داشته هيكوتا تاريخچه هانج سطح در BOTروش

 (است واگذاري مرحله منظورت)اس رسيده خود پايان به روش اين با ايپروژه كمتر و بوده جوان بسيار مذكور روش هايپروژه

 را خصوصي بخش فعال مشاركت كه برد نام سازيخصوصي مثمر ثمر و جديد هايروش از يكي عنوانبه توانمي را روش اين.

 .دارد به همراه زيربنايي هايپروژه و توسعه احداث در

 . باشدمي ... و هاپروژه ريسك پذيرش ، خارجي استقراض ٔدرزمينه دولت عديده هش مشكالتكا روش اين مزاياي ازجمله

 و دولت طرف از روش اين صحيح درک درنهايت روش اصلي هايشاخصه از زيربنايي توسعه و كشور به تكنولوژي انتقال

 .آيدمي حساببه موفقيت هتج اصلي نيازپيش مناسب شرايط در آن از استفاده و ) كارفرما ( دولتي هايشركت


