
  هاي آن مشكالت اجراي پروژه و راه حل: عنوان 

 بخش احمد جهان،  مهندس عماد خميس الجمل: مترجم/ نويسنده 

  

 اشاره مترجم

با توجه به عنوان و محتواي مقاله، به نظر مي رسد نگارنده در اين مقاله با ارائه شـرح و توضـيحاتي پيرامـون    

و ساير سيستم هاي مرتبط سعي دارد راه حل فائق آمدن بر مشكالت اجـراي پـروژه هـا را     B.O.Tسيستم 

اسـتفاده از  . روژه قلمداد نمايـد و مشاركتي اجرا نمودن پ B.O.Tاستفاده از اين سيستم ها، به ويژه سيستم 

اين سيستم كه در كشورهاي منطقه منافعي را نيز در بر داشته است، باعث گرديده اين مقاله از سوي شركت 

 .كنندگان در كنفرانس سرمايه گذاري مبتني بر سيستم مذكور مورد توجه و استقبال قرار گيرد

 مقدمه مجله

مشكالت اجراي پروژه «ي پيرامون مقاله هاي كاربرديِ تحت عنوان توضيحات بيشتر "اخبار المقاولين"مجله 

اين مقاالت توسط انجمن پيمانكاران در سومين اجـالس كنفـرانس   . را منتشر كرده است» و راه حل هاي آن

و سـاير سيسـتم هـاي    )  B.O.T( سرمايه گذاري مبتني بر سيستم سـاخت، راه انـدازي و انتقـال مالكيـت     

اجـالس مـذكور از   . شاركت بخش خصوصي در پروژه هاي زيربنايي، ارائـه گرديـده اسـت   ذيربط، به منظور م

 .در خرطوم پايتخت كشور سـودان برگزار شد 2003ژانويه سال  22لغايت  21تاريخ 

اين اجالس كه به رياست آقاي دكتر راشد احمد راشد، مـديركل انجمـن پيمانكـاران امـارات متحـده عربـي       

در خـالل  . را مورد بحث و بررسي قرار داد " B.O.T "ب فني و مهندسي پروژه هاي برگزار شد، تمامي جوان

اين كنفرانس آقاي مهندس عماد خميس الجمل، عضو كميته عالي مشاوره فني آن انجمـن، مقالـه اي را بـا    



زش، عنوان فوق ارائه نمود كه شركت كنندگانِ در اجالس آن را به دليل در بر داشتن اطالعـات مهـم و بـا ار   

 .نمك كنفرانس دانستند

  

 مشكالت اجراي پروژه و راه حل هاي آن

 مقدمـــه

امروزه خصوصي سازي از مهمترين مسائلي مي باشد كه بحث هاي زيادي را در سراسر جهان به خـود جلـب   

چرا كه اين پديده يك پديده جهاني بوده و با دارائي هاي كشورها و خدمات عمومي كه كشـورها  . كرده است

 .را ارائه كرده و اهميت بسيار زيادي را براي تمامي اقشار جوامع جهاني ايجاد مي نمايد، در تعامل است آن

اين پديده از دهه هشتاد در جهان غرب آغاز شده، گسترش پيدا كرده و از دهـه نـود نيـز در جهـان سـوم و      

ر شاهد گسـترش هرچـه   بي شك در قرن حاض. كشورهاي سوسياليستي به صورت گسترده تري انتشار يافت

بيشتر اين پديده خواهيم بود، به ويژه در جهان عرب كه براي حل مشكالت ناتواني مالي كشـورها در تـالش   

است و به منظور ارائه خدماتي با پاسخگوئي بيشتر و كيفيتي مطلوب تر در جسـتجوي كـاهش هزينـه هـا و     

 . واگذاري امور به بخش خصوصي مي باشد

ها و مؤسسات دولتي به بخش غيردولتي را خصوصي سازي مي نامند كه شـامل انـواع    انتقال مالكيت شركت

 :ذيالً برخي از آنها را برمي شمريم. مختلفي مي باشد

تقسيم بندي مؤسسات دولتي بزرگ و انحصاري براي خدمات و يا توليدي مشـخص بـه چنـد شـركت و       -1

 .پس از آن فروش سهام آن شركت ها به بخش خصوصي

يعني شـركت هـايي كـه متعلـق بـه هـر دو بخـش        (فروش سهام بخش دولتي در شركت هاي مشترك   -2

 .به بخش خصوصي) خصوصي و دولتي است



واگذاري دارائي و سهام بخش دولتي در شركت هاي مشخص و بدون شرايط به هم ميهناني كه درآمـدي   -3

 .محدود دارند

 ,BOTخدماتي و زيربنائي از طريق روش جديد قراردادي  تامين مالي، مديريت و راه اندازي پروژه هاي -4

BOOT ,BOO ) .موضوع اين مقاله، كه تعريف آن به طور كامل خواهد آمد( . 

مطرح كردن مديريت جديدي از بخش خصوصي به منظور اداره و راه اندازي دارائـي هـا و شـركت هـاي      -5

 .ات به بخش خصوصي پرداخت مي شودبخش دولتي، به ازاي هزينه مشخصي كه براي انجام آن خدم

واگذاري برخي از خدمات بخش دولتي به بخش خصوصـي از جملـه نظافـت سـرويس هـاي بهداشـتي و        -6

 .بيمارستان ها

  

 B.O.T عناصر پايه سيستم

1-    "Build"   :         احداث پروژه ها يا خدمات عمومي، كـه بـا تـأمين بودجـه توسـط سـرمايه گـذار بخـش

 .رسد خصوصي به انجام مي

2-   "Operate"  :اين شركت . راه اندازي، كه به وسيله شركت مديريت و راه اندازي پروژه انجام مي شود

 .نيز از بخش خصوصي است

3- "Transfer " :      انتقال مالكيت، كه تعهدي است متكي به سرمايه گذار از طريـق واگـذاري پـروژه يـا

 .متعاهد بدون هيچ دريافتي و در شرايطي مطلوبخدمات آن در مرحله پاياني به طرف اداري 

  

 B.O.T سيستم قانوني پروژه هاي



شامل تأييـد و تصـويب    B.O.Tسيستم قانوني قراردادهاي پروژه هاي تأسيسات زيربنائي و خدمات عمومي 

ر بـر مـي   به عنوان مثال قراردادها و تفاهمنامـه هـاي زيـر را د   . تعدادي از قراردادها و تفاهمنامه ها مي باشد

 :گيرد 

اين موافقتنامه بين كشور ميزبان و سرمايه گذار منعقد مي گردد و موارد زير را در : موافقتنامه امتيازدهي -1

 :نظر دارد

پرداخت حق و حقوق مطلوب سرمايه گذار توسط كشور ميزبان، جهت احداث و راه اندازي پروژه يـا   •

 .قوانين مليخدمات آن بر اساس سيستم جهاني و در چهارچوب 

وضع تعهدات سازماني و تشكيالتي قرارداد كه سرمايه گذار از آغاز احداث پروژه، در حين راه اندازي  •

 .و تا پايان مرحله واگذاري به آنها پايبند خواهد بود

اين موافقتنامه بين سرمايه گذاران سهيم در احـداث پـروژه و بـر اسـاس     : موافقتنامه ايجاد شركت پروژه  -2

 .ن سرمايه گذاري و شركتها كه كشور ميزبان آن را وضع مي نمايد، منعقد مي گرددقواني

 .اين موافقتنامه بين شركت پروژه و پيمانكاران احداث منعقد مي گردد: موافقتنامه احداث پروژه    -3

 .منعقد مي گردداين موافقتنامه بين شركت پروژه و پيمانكاران راه انداز : موافقتنامه راه اندازي پروژه    -4

اين موافقتنامـه بـين شـركت پـروژه، وزارتخانـه و هيـأت       ) : در نيروگاه هاي برق آبي: (موافقتنامه خريد  -5

اين هيأت توليدات روزانه را خريـداري خواهـد نمـود و بـه پخـش و      . ذيربط از كشور ميزبان منعقد مي گردد

 .واحد توليدي، خواهد پرداختتقسيم آن بين مصرف كنندگان در مقابل نرخ مشخص براي هر 

يا به عبارت ديگر قرارداد احداث، راه اندازي و انتقـال مالكيـت    BOTاز آنچه گذشت روشن است كه قرارداد 

در ماهيت قانوني اش تعهد به خدمات عمومي پروژه بوده و با مبادي و اصول قراردادهاي اداري قابـل كنتـرل   

 .است



در مصر به انجام رسـيد، پـروژة احـداث كانـال      BOTبر اساس سيستم  شايد بتوان گفت اولين پروژه اي كه

به طوريكه يك شركت سهامي بين المللي، تحت عنـوان شـركت بـين المللـي     . سوئز و مديريت آن بوده است

كانال دريايي سوئز ايجاد شد و براي احداث كانال سوئز سهام خود را بين كشورهاي مصر، فرانسه، انگلـيس و  

مديريت اين كانال به وسـيله شـركت مـذكور در طـول مـدت      . و مؤسسات خارجي توزيع نمود ساير كشورها

واگذاري كه نود و نه سال بود، زير نظر دولت مصر و به شرط برگشت مالكيت پروژه به دولت مصر و بر اساس 

اي به دولـت مـي    مقرراتي كه بر آنها اتفاق نظر شده بود، انجام پذيرفت و در ازاي آن، شركت ماليات ساليانه

 .پرداخت

  

  B.O.T انواع قراردادهاي منعقده بر اساس سيستم

 :انواع قراردادهاي احداث، راه اندازي و انتقال مالكيت را مي توان به صورت زير تفكيك نمود

 ) :B.O.T(قراردادهاي احداث، راه اندازي و انتقال مالكيت . الف

در زمينه هاي احـداث پـروژه هـاي زيربنـائي و خـدمات       قراردادهايي كه بين بخش دولتي و بخش خصوصي

 .عمومي منعقد مي گردد

اين قراردادها هنگامي كه كميته اداري قرارداد، شخص يا شـركت خصوصـي سـرمايه گـذار را جهـت تـأمين       

 .)غالباً غرض همين است. (اعتبار و احداث يكي از پروژه هاي زير بنائي انتخاب مي نمايد، تحقق مي يابد

 ) :B.O.O.T(قراردادهاي احداث، مالكيت، راه اندازي و انتقال مالكيت  .ب 

مـي    Build, Ownership, Operate, Transferحروف اختصـاري عبـارات    B.O.O.Tاصطالح 

يعني احداث يا ايجاد پروژه، مالكيت دارنده امتياز رسمي آن در طول مدت قرارداد، حق راه انـدازي آن  . باشد

 .در نهايت انتقال مالكيت پروژه به دولت و يا طرف اداري قرارداد در خالل اين مدت و



 ) :B.O.O(قراردادهاي احداث، مالكيت و راه اندازي  .ج

يعنـي احـداث،   . مي باشد Build, Operate, Ownershipحروف اختصاري عبارات  B.O.Oاصطالح 

 .رحله واگذاريمالكيت مقيد پروژه در طول مدت قرارداد و حق راه اندازي در خالل م

 ) :B.L.T(قراردادهاي احداث، اجاره و انتقال مالكيت  .د 

يعنـي احـداث پـروژه    . مي باشد  Build, Lease, Transferحروف اختصاري عبارات  B.L.Tاصطالح 

 .براي دولت، اجاره آن از دولت و سپس انتقال مالكيت پروژه به دولت بر حسب شرايط

 ) :B.T.O(مالكيت و راه اندازي قراردادهاي احداث، انتقال  .ه 

اين نـوع قراردادهـا   . مي باشد Build, Transfer, Operateحروف اختصاري عبارات  B.T.Oاصطالح 

بين دولت و شخص يا شركت خصوصي سرمايه گذار جهت احداث پروژه هاي خدمات عمومي منعقد شـده و  

ع قرارداد، در ازاي كاركرد و درآمدهاي حاصـل  به همراه اين نو. سپس مالكيت پروژه به دولت انتقال مي يابد

از راه اندازي پروژه، قرارداد ديگري جهت مديريت و راه اندازي پـروژه در طـول مـدت واگـذاري منعقـد مـي       

 .، دولت از ابتداي امر مالك پروژه خواهد بود)B.O.T(و بدين ترتيب برخالف قرارداد . گردد

 ) :D.B.F.O(تبار و راه اندازي قراردادهاي طراحي، احداث، تأمين اع .و

بـر  . مـي باشـد   Design, Build, Finance, Operateحروف اختصاري عبارات  D.B.F.Oاصطالح 

اساس اين نوع قراردادها دولت بر ايجاد پروژه هاي زيربنائي و خدمات عمومي مطابق با شرايط فني و طراحي 

سرمايه گذار به اتفاق نظر مي رسد و سرمايه گذار هاي معين شده به وسيله سيستم هاي مشاوره اي خود، با 

 .نيز به وسيله تجهيزات و ماشين آالت، عهده دار ايجاد و عرضه پروژه مي شود



از آنجـا كـه در ازاي زمـين،    . سرمايه گذار زير نظر دولت و طبق ضوابط دولتي به راه اندازي پروژه مي پردازد

دي از درآمـدها بـه دولـت مـي رسـد؛ پـس از پايـان مرحلـه         مبلغي مشخص و در ازاي واگذاري امتياز، درص

 .واگذاري، مالكيت پروژه به دولت انتقال نمي يابد

 ) :M.O.O.T(قراردادهاي نوسازي، مالكيت، راه اندازي و انتقال مالكيت  .ز 

مـي    Modernize, Operate, Own, Transferحـروف اختصـاري عبـارات     M.O.O.Tاصطالح 

قراردادها سرمايه گذار، نوسازي يكي از پروژه هاي خـدمات عمـومي يـا زيربنـائي و تحـول      در اين نوع . باشد

تكنولوژي آن مطابق با مدرنترين تكنولوژي جهاني را متعهـد شـده، در طـول مـدت واگـذاري مالـك پـروژه        

ـ     ه دولـت  گرديده و عهده دار راه اندازي آن مي شود و در پايان دوره مالكيت پروژه را بـدون هـيچ دريـافتي ب

بديهي است كه سرمايه گذار در خالل دوره واگذاري درآمدهاي راه اندازي پـروژه را كسـب   . واگذار مي نمايد

 .مي نمايد

 ) :R.O.O(قراردادهاي بازسازي، مالكيت و راه اندازي  .ح

در ايـن  . مي باشد  Rehabilitate, Operate, Ownحروف اختصاري عبارات  R.O.Oو اما اصطالح 

قرداد به منظور بازسازي يكي از پروژه هاي دولتي كه نياز به بازسازي و پشتيباني داشـته باشـد، بـين    حالت، 

اين بازسازي مي تواند در ساختمان و اثاثيه باشـد يـا در ماشـين آالت،    . دولت و سرمايه گذار منعقد مي شود

 . دستگاه ها، تجهيزات، ابزار با تكنولوژي پيشرفته و غيره

 .د كه چهار نوع اول اين قراردادها بيشترين كاربرد را دارندمالحظه مي شو

مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات جهت پروژه هاي زيربنائي، بر اساس ميزان انتقال مالكيـت دارائـي   

ها و مديريت از بخش دولتي به بخش خصوصي و نيز با توجه به انتقال ريسـك هـاي مـالي، فنـي و تجـاري      

 .خش دولتي به بخش خصوصي، به چند نوع تقسيم مي گرددناشي از آن از دوش ب



در اين اثنا مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات زيربنائي، شش حالت تدريجي و تصاعدي زيـر را در بـر   

 :مي گيرد

  Services Contracts: قراردادهاي خدماتي     -1

ــديريتي     -2 ــاي مـ ــداري (قراردادهـ ــدازي و نگهـ  Contracts Operation and) : راه انـ

Maintenance   

  Contracts Lease: اجاره     -3

 Contracts   Concession: قراردادهاي اعطاي امتياز خدمات عمومي     -4

 ,B.O.O.T) :Build, Own, Operate(احـداث، مالكيـت، راه انـدازي و انتقـال مالكيـت          -5

Transfer  

 يا ساخت، مالكيت و راه اندازي  Privatizationخصوصي سازي پروژه هاي زيربنائي      -6

  

 ساختار تشكيالتي پروژه و متعاهدين اصلي آن 

 :مراحل زماني پروژه          .الف

 .مرحله آماده سازي پروژه و انتخاب سرمايه گذار: مرحله اول •

 .مرحله تدوين و نهائي كردن اعتبار: مرحله دوم •

 .آن جهت راه اندازيساخت پروژه و آماده سازي : مرحله سوم •

 .راه اندازي و نگهداري پروژه: مرحله چهارم •

 .پايان مجوز و پروانه يا تعهدنامه و انتقال دارائي ها به دولت: مرحله پنجم •



 :چهارچوب قراردادي پروژه     .ب 

 توافقنامه هاي اصلي الزم جهت تأمين اعتبار، طراحي، ساخت و راه اندازي پروژه •

 توافقنامه سهامداران •

 توافقنامه مجوز يا تعهدنامه ميان مرجع ذيربط اداري و شركت پروژه •

 توافقنامه ضمانت دولتي •

 توافقنامه هاي تأمين اعتبار •

 توافقنامه هاي مستقيمي كه مؤسسات سرمايه گذار با متعاهدين اصلي پروژه منعقد مي كنند •

 توافقنامه پيمانكاري •

 توافقنامه خريد خدمات حاصل از پروژه •

 ه تأمين سوختتوافقنام •

 توافقنامه راه اندازي و نگهداري •

 :متعاهدين اصلي پروژه      .ج

 دولت ميزبان، هيأت ها و شركت هاي تابعه •

 شركت پروژه •

 مؤسسات سرمايه گذار •

 پيمانكار •

 راه انداز •

 ساير متعاهدين •

 مراحل زماني كه پروژه آنها را طي مي كند

 :موارد زير انجام مي پذيردمرحله اول ، مرحلة راه اندازي است كه طي آن 



 تعيين پروژه، استانداردها و راه هاي تأمين اعتبار آن •

 تهيه بررسي هاي اوليه و هدف دار اقتصادي، مالي و اجتماعي •

 تهيه اسناد و فراخوان مناقصه •

 آماده شدن رقبا براي شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاداتشان و انجام بررسي هاي الزم  •

 شنهاد و اتخاذ تصميم نهاييانتخاب بهترين پي •

 :مرحله دوم ، مرحله پيشرفت و توسعه

 )شركت سهامي  -شركت با مسئوليت محدود -شركت مشاركتي( ايجاد شركت پروژه  •

 انعقاد توافقنامه مجوز يا تعهدنامه •

 توافقنامه ها و قراردادهاي تأمين اعتبار  •

 قراردادهاي پيمانكاري  •

 قراردادهاي تداركاتي •

 امه هاي خاص برحسب نوع خدمات، مانند توافقنامه هاي خريد نيرو و تأمين سوختساير توافقن •

 بيمه •

 توافقنامه راه اندازي  •

 توافقنامه مالي •

 :مرحله سوم ، تضمين مي نمايد

 احداث پروژه خدماتي و آماده سازي آن جهت راه اندازي تجاري •

 آزمايش پروژه خدماتي و پذيرش آن •

 :ازي تجاري بوده و تضمين مي نمايدمرحله چهارم ، مرحله راه اند

 راه اندازي و نگهداري در طول مدت مجوز و تعهدنامه •



 نقش دولت در بازرسي و كنترل •

 آموزش، انتقال تكنولوژي و نوسازي •

 :مرحله پنجم ، پايان مدت مجوز يا تعهدنامه، و انتقال دارائي ها

ديون، مطابق با موارد مورد توافق، و تسـويه  تدابير انتقال و دريافت پروژه فارغ از هرگونه بدهكاري و  •

 تمامي امور مالي

 و مراحل مختلف پروژه B.O.Tمشكالت پيش بيني شده پروژه هاي 

 : مرحله قبل از ساخت    -1

 .نيازمند ضمانتنامه هاي متعدد و قراردادهاي قانوني طوالني و پيچيده اي مي باشد •

 .از روش سنتي تخطي كند BOTممكن است هزينه هاي كلي پروژه هاي  •

 .ريسك هاي نسبتاً زيادي فرا روي شركت پروژه قرار دارد •

 .رايزني هاي اوليه طوالني و هزينه ها زياد است •

 .عمليات ارزيابي پيشنهادات شركت ها پيچيده و طوالني مي باشد •

 .هزينه هاي تأسيس شركت پروژه باال و اقدامات جهت تأسيس زمان بر است •

 .زي مطالبات اختصاصي كارفرمامشكل آماده سا •

 .مشكل دستيابي به تأمين اعتبار مناسب •

 .مشكل تصميم گيري و پيش بيني نتايج كه در مرحله واگذاري بسيار طوالني است •

 : مرحله ساخت    -2

 .احتمال ايجاد تغييرات قراردادي و ديگر تغييرات در مطالبات و در قوانين و آئين نامه ها •



موقع پروژه، كه شركت را در برابر مؤسسات سرمايه گـذار بـا مشـكالتي مواجـه مـي      مسئله اتمام به  •

 .كند

 .افزايش هزينه احداث •

 .كمبود تجربه در مديريت اينگونه پروژه ها •

 : مرحله راه اندازي    -3

مشكل دستيابي به درآمدهاي حاصل از مديريت پروژه و تأثير آن بر بازپرداخت وام ها و قرض هـاي   •

 .ژهشركت پرو

 .احتمال ايجاد تغييرات در قوانين و آئين نامه ها •

 .كمبود تجربه در راه اندازي اينگونه پروژه ها •

 .افزايش قيمت هاي تعمير و نگهداري در طول مدت راه اندازي •

 )اندازه و ظرفيت هاي غير قابل استفاده. (ريسك غير قابل استفاده و كهنه شدن پروژه •

  :مرحله انتقال مالكيت     -4

 .عدم وجود تجربه هاي فني جهت راه اندازي و نگهداري پروژه پس از تحويل مالكيت •

 .احتمال اينكه پروژه به هنگام تحويل، در پايان عمر توليدي خود باشد •

 : نتايج و توصيه ها

درك دقيق تصميم گيرندگان عمليات خصوصي سازي از هـدف غـائي آن بنـا بـر تجـارب گذشـته بـا            -1

 .منفي آن جوانب مثبت و

 .پشتيباني كامل مراجع رسمي و تصميم گيرندگان    -2

 .رفع موانع شناخته شده بين بخش هاي خصوصي و دولتي بر اساس اصل سوددهي براي همه    -3



 .اعتبار، اصل واضح و روشني براي كاهش ضرر و زيان هاي ناشي از فساد اداري و كاري    -4

 .تفهيم كلي تمامي احاد جامعه    -5

 .برگزاري دوره هاي آموزشي فشرده براي تمامي سطوح از جمله باالترين رتبه كاري     -6

اعتقاد كامل به ضرورت بازسازي ساختار مؤسسات و مراجع ذيربطـي كـه داراي تجربـه هـاي خصوصـي        -7

 .سازي بوده، همراه با ارائه توليد و كيفيتي بهتر

 .صدور قوانين و آئين نامه ها به همراه بهبود بازدهي و كيفيت    -8

 .بهبود روش هاي پيش بيني تغييرات آتي مرتبط با پروژه    -9

 .اختصاص بودجه كافي براي ورود به عمليات خصوصي سازي    -10

تأسيس شركت هاي خصوصي با صالحيت هاي مختلف جهت ورود به پـروژه هـاي خصوصـي سـازي،       -11

اد مؤسسات مالي جهت تضمين دستيابي به حمايت مالي، استفاده از تجربه هاي مختلف خصوصي سازي ايج

 .و كاهش ريسك پذيري

 .فعال سازي نقش بانك ها و مؤسسات اسالمي و همكاري با آنها در زمينه خصوصي سازي    -12

كـاران جهـت اسـتفاده از تجربـه     مطالعه و بررسي ويژه در چهارچوب توصيه هاي اتحاديه اروپا به پيمان  -13

هاي كساني كه در اين زمينه از ما پيشي گرفته اند، علي الخصوص بررسي كتاب سفيد كـه در نـوامبر سـال    

 .انتشار يافته است 2002
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