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چکیده:
شــیوه بی او تی یا روش ســاخت ،بهرهبرداری و انتقال ،صورتی از تأمین مالی و راهاندازی پروژه است
که طی آن دولت امتیاز توســعه مدیریت و بهرهبرداری تجاری یک پروژه را به یک سازمان و سرمایهگذار
خصوصی اعطا میکند .دولت ایران با تصویب قانون تشــویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سال
 1380و ارائه تســهیالت و مشوقها و حمایتهایی همچون معافیت از مالیات و یا تضمین بیمه ،به رشد
و توســعه پروژههای مبتنی بر بی او تی کمک شــایانی نمود .تنها متن قانونی موجود در حقوق ایران که
به قراردادهای بی او تی پرداخته ،قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که به برخی از
قواعد کلی این نوع قراردادها اشاره کرده است .لذا موارد سکوت قانون را باید به کمک اصل حاکمیت اراده
و ماده  1۰قانون مدنی جبران نمود و در زمینه حل و فصل اختالفات ناشی از قرارداد ،با توجه به سکوت
قانون اخیرالذکر به عنوان قانون خاص ،میتوان با رجوع به قانون داوری تجاری بینالمللی که قانون عام
میباشد اختالفات ناشی از قراردادهای بی او تی را حل و فصل نمود.
واژگان کلیدی :روش بی اوتی ،شرکت پروژه ،شرکت مجری طرح
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 -1مقدمه
تداوم رشد اقتصادی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه نیازمند گسترش تاسیسات زیربنایی
کشــور اســت ،به همین دلیل در چهار برنامه توسعه اقتصادی کشور ،ســرمایه گذاری زیادی روی
زیربناهــای انجام پروژهها صورت گرفته لیکن موانع زیادی در به انجام رســیدن طرحها وجود دارد.
هزینههای بســیار زیاد و مدت زمان اجرای پروژهها از یک ســو و میزان منابع سرمایه گذاری دولت
از ســوی دیگر ،دســتیابی به اهداف مورد نظر را دشوار نموده است .دولتها از جمله ایران برای رفع
این مشــکالت به بخــش خصوصی روی آوردهاند و آنها را برای حضــور در پروژههای زیر بنایی که
قب ً
ال در انحصار دولت بوده دعوت کردهاند .به همین دلیل در سالهای اخیر ضمن درک این واقعیت
که منابع دولتی جوابگوی نیازهای کشــور نیست ،جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی از بخش
خصوصی در توسعه طرحهای زیر بنایی استفاده شده است و سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم
فعالیتهای دولت به عنوان یکی از سیاستهای اصلی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است به طوری
که با ابالغ سیاســتهای اصل  ۴۴قانون اساســی و تعیین حدود فعالیتهای اقتصادی توسط دولت
ضرورت خصوصی سازی آشــکار شده و فرایند آن در کشور جدی شده است .یکی از متداولترین و
موفقیت آمیز ترین روشهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در پروژههای زیربنایی روش BOT
است (اسکندری .)1392 ،در این روش بخش خصوصی طراحی ،ساخت و بهره برداری پروژه را انجام
داده و تأمیــن مالی را به عهــده میگیرد و در مقابل دولت امتیاز بهره برداری از پروژه را برای مدتی
معین به بخش خصوصی میســپارد .به این ترتیب بخش خصوصی با برداشــت از درآمد پروژه مانند
عوارض راه ،فروش برق نیروگاه و ..سرمایهها و وامهای گرفته شده را باز پرداخت کرده و سود احتمالی
را برداشــت میکند و پس از منقضی شــدن مدت امتیاز تاسیســات را به دولت واگذار مینماید .در
ایران از سال  ۱۳۷۳مقدمات جذب سرمایه گذاری به روش بی او تی توسط سازمان توانیر آغاز شده
اســت و همچنین قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال  ۱۳۸۰و ارائه تسهیالت و
مشــوقها و حمایتها و تصویب بند ل تبصره  ۲۱قانون بودجه در بودجه ســنواتی سالهای ۱۳۸۰
و  ۱۳۸۲و  ۱۳۸۳و ارائه تضمین پرداختهای شــرکت دولتی طرف قرارداد بی او تی توســط وزارت
امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت به رشــد و توسعه این گونه قراردادها کمک شایانی نموده
است .با اجرای پروژه به روش  BOTدولت بخش عظیمی از ریسکهای مربوط به پروژه را به بخش
خصوصی منتقل کرده و خود را از بار ســنگین مدیریت و هماهنگیهای الزم رها میکند و میتواند
توسعه تاسیسات زیربنایی را بدون اتکا به بودجه عمومی و یا تحمیل فشار و وامهای خارجی به انجام
برســاند .با این روش سرمایههای بخش خصوصی جذب شده که در صورت موفقیت میتواند موجب
تشــویق ســرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار محلی گردد .در حین اجرای پروژه به بهترین
نحو انتقال تکنولوژی صورت میگیرد .مهمتر از آن که مدیریت بخش خصوصی بر پروژههای عمومی
موجب رشد کیفیت مدیریت و بهره وری پروژه میگردد.
روش  BOTبه عنوان سیستم اجرای پروژه و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حالی مورد توجه
متخصصان و کارشناسان قرار گرفته است که دولت جمهوری اسالمی ایران بر اساس بند ث و بند غ
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-2قراردادهای ساخت ،بهره برداری و انتقال ()BOT
قراردادهای بی .او .تی  BOTیا ســاخت ،بهره برداری و انتقــال (واگذاری) به قراردادهایی گفته
میشــود که در آن شــرکت یا شــرکتهایی در قبال امتیازاتی ،اقدام به اجرای پروژههای ســنگین
(بــه لحــاظ مالی) نموده ،مدت محدودی از پروژه اجرا شــده ،منتفع گردیده و ســپس پروژه یعنی
مســتحدثات را به طوریکه امکان فعالیت کامل را داشــته باشد ،بال عوض به طرف دیگر که  -عموماً
دولتها یا شرکتهای وابسته به دولت میباشند  -انتقال میدهند .این تعریف ،ماهیت این قراردادها
را به طور ســاده تفهیم میکند .این قبیل قراردادها عموماً در پروژههای زیربنایی یک کشــور منعقد
میشوند ،اما این بدان معنی نیست که استفاده از چنین روشی در سایر پروژهها ممکن نباشد .اما به
طور حتم ،امتیازات مالی پروژه بایســتی به حدی باشد که مجری و سرمایه گذار رغبت انعقاد چنین
قراردادی را داشــته باشــد .قرارداد احداث بزرگراهها ،خطوط راه آهن ،احداث فرودگاهها ،اسکلهها،
سدها ،مجتمعهای پتروشیمی و دیگر پروژههای بزرگ ،از مواردی است که عموماً از این طریق انجام
میشود .قانونگذار ایران ،در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب  ،87/4/13ذیل
بند (ب) ماده  ۳که نحوه ســرمایه گذاری خارجی را بر شــمرده است چنین مقرر میدارد« :سرمایه
گذاریهــای خارجــی در کلیه بخشها در چارچوب روشهای «مشــارکت مدنی» «بیع متقابل « و
«ساخت ،بهره برداری و واگذاری « که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح
مورد ســرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد»
قانونگذار جهت تضمین ســود آوری طرح و ایجاد رغبت در سرمایه گذار ،در تبصره ماده مرقوم بیان
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تبصره دو ماده واحده قانون بودجه سال  ۸۴و در اجرای ماده  ۱۳قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور مجاز به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه گذاری و در قالب
قراردادهای تأمین مالی پروژه و یا مشــارکت در آنها و همچنین قرار داد تســهیالت مالی با تأمین
کنندگان منابع مالی مشــتمل بر پیمانکار و یا ســازنده طرح اشخاص حقوقی ایرانی ،بانکها و سایر
مؤسسات اعتباری مالی و پولی شده است.
همچنین طبق ماده  ۱۳قانون برنامه چهارم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور به دولت
اجازه داده شــده است از تسهیالت بلند مدت خارجی به منظور رشد اقتصاد ملی در تعامل با اقتصاد
جهانی استفاده نماید .به همین دلیل دولت ایران پروژههای زیادی را برای اجرا به این روش پیشنهاد
کرده اســت .ولی باید توجه داشــت که با وجود تمامی مزایایی که برای  BOTمیتوان برشــمرد و
در حالی که کشــور و سیاســتهای کالن به سمت کوچک ســازی حجم و سهم دولت در اقتصاد و
فعالیتهــای عمرانی و احداث پروژههای زیربنایی پیش میرود .لیکن این روش راه حلی جامع برای
تمامی پروژهها نیست و برای موفقیت ،شرایط پیش نیازی را میطلبد .فراهم نساختن بسترهای الزم
در این خصوص میتواند آینده کشــور را با مشــکالت مواجه نماید .در حقیقت راهبری صحیح این
پروژهها مستلزم پیاده سازی نظام مدیریت پروژه است تا اهداف ،هزینه ،زمان و کیفیت پروژهها را با
موفقیت فراهم سازد.
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 -1-2تاریخچه قراردادهای BOT

در مورد ریشه تاریخی بی.او .تی اختالف نظر وجود دارد برخی معتقدند که منشأ این قراردادها به
سیستم اعطای امتیاز رایج در قرن  ۱۹و اوایل قرن  ۲۰باز میگردد که در آن ،دولت امتیازاتی را در
اختیــار بخش خصوصی بویژه خارجیها قرار مــیداد .در مقابل ،عدهای دیگر با رد این عقیده ،براین
باورند که بی .او .تی با سیســتم اعطای امتیاز تفاوت اساســی دارد چرا که اوالً در قراردادهای اعطای
امتیاز ،بخش خصوصی تا حد زیادی فارغ از مکانیســمهای نظارتی دولت بوده و در آن ،قراردادهای
متعــددی از قبیــل قرارداد بیمه قرارداد ضمانت بانکی و  ....منعقد نمیشــد اما در قردادهای بی .او.
تی ،دولت بر بخش خصوصی نظارت داشــته و قلمرو حقوق و تعهدات را مشــخص میســازد .ثانیاً
قراردادهایی که در جریان اجرای بی.او .تی منعقد میگردند بســیار زیادند ثالثاً اســتفاده از قرارداد
بی.او .تی ،برخالف قراردادهای اعطای امتیاز ،منحصر به معادن نبوده و در ســاخت نیروگاههای برق
و طرحهای صنعتی نیز مورد اســتفاده قرار میگیرند .صرف نظر از این اختالف نظر میتوان گفت که
اولین نمونه قرارداد بی.او .تی ،به سال  ۱۸۳۴و قضیه توسعه کانال سوئز باز میگردد که به موجب آن،
کشور مصر از طریق جذب سرمایههای اروپایی ،و استفاده از نیروی متخصص ،سعی در گسترش این
طرح داشت .در نیمه دوم قرن  ۱۹دولتها برای گسترش راه آهن و جاده تصمیم به جذب کمکهای
مالــی بخش خصوصــی گرفتند اما به رغم موفقیتهایی که حاصل شــد ،بعد از مدتی کاهش یافت.
زیرا بخش خصوصی تنها به شــرط نرخ باالی بازگشــت سود ،حاضر به سرمایه گذاری در این بخش
بــود که این امر با توان مالی دولت و نیز منافع عمومی در دسترســی همگانی به این بخش تعارضی
آشــکار داشت .این رویه تا اواسط قرن  ۲۰ادامه یافت تا اینکه افزایش ترافیک جادهها ،نیاز به توسعه
بزرگراهها و کمبود منابع مالی ،دولتها را بار دیگر به جذب ســرمایه خصوصی وادار کرد اما این بار
سیاست دول اروپایی نسبت به بخش خصوصی تغییر کرده و به جای واگذاری کامل بخش دولتی به
بخش خصوصی ،بر مشارکت این دو بخش در کنار یکدیگر تاکید مینمود .از این روست که ارنست و
فام ،دو تن از متخصصان خصوصی ســازی ،دهه  ۱۹۸۰را نقطه آغاز جدی فرآیندی دانستهاند که به
مشــارکت بخشهای عمومی و خصوصی در راه اندازی و بهره برداری طرحهای زیربنایی در راستای
تأمین منافع عمومی توجهی خاص داشــته اســت و بر مبنای این فرآینــد قراردادهای بی .او .تی را
مشــارکت بخش عمومی و خصوصی نامیدهاند .اصطــاح  BOTاولین بار در دهه  ۱۹۸۰میالدی و
هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشــت ،رایج گردید .در این
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داشته است« :مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «ساخت ،بهره برداری و واگذاری « مندرج
در بند (ب) این ماده و ســود مترتب بر آن مســتهلک نشده است ،اعمال حق مالکانه نسبت به سهم
سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز میباشد .اما نکته
حائز اهمیت این اســت که این نوع قراردادها فاقد تعریف قانونی هستند .تعریف این نوع قراردادها از
آن جهت حائز اهمیت اســت که قانونگذار پذیرش سرمایه گذاری خارجی را تنها از این طرق امکان
پذیر میداند.
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قرارداد بی او تی ،قرادادی مشارکتی است که در آن شرکت مجری طرح ضمن تأمین مالی ،ساخت
و راه اندازی پروژه ،از منابع مالی پروژه نیز بهرهمند میگردد .این بهره برداری دارای زمان مشــخص
بوده و پس از اتمام دوره ،پروژه به صاحب آن که اغلب دولت میباشد برگردانده میشود .در مجموع
تعاریف زیر را میتوان برای قرارداد بی او تی بیان نمود:
 -۱قراردادی است که در آن پروژهای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته میشوند و
پس از آن برای مدتی مورد بهره برداری آن شرکت قرار میگیرد و پس از انقضای مدت بهره برداری
پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل میشود (شیروی.)1384 ،
 -۲یک شرکت خصوصی با دولت یا موسسه دولتی توافق میکند که در یک پروژه زیربنایی سرمایه
گذاری نماید .روش کار بدین ترتیب اســت که شــرکت مزبور با هزینه و منابع مالی خود تاسیسات
موضــوع پروژه را احداث و در یک دوره معین مالک عین یا منافع آن بوده و بهره برداری و نگهداری
آن را بر عهده دارد .در طول این مدت ســرمایه و ســود شرکت پروژه از محل فروش محصول یا اخذ
عوارض یا  ....مســتهلک میگردد .در پایان دوره نیز مالکیت تاسیســات احداثی با کلیه لوازم آن به
دولت یا موسسه طرف قرارداد انتقال مییابد
 -۳کمیســیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد بی او تی را چنین تعریف نموده است:
بی او تی اساساً شکلی از تأمین مالی پروژه است که به وسیله آن دولت امتیاز توسعه مدیریت و بهره
برداری تجاری از یک پروژه را به یک گروه از سرمایه گذاران (که از آنها به عنوان کنسرسیوم پروژه
یا شــرکت پروژه و یا صاحب امتیاز یاد میشــود) واگذار نموده که آنها به ســاخت و بهره برداری و
مدیریت پروژه برای چند سال معین اقدام نموده و پس از کسب هزینههای سرمایه گذاری و سود آن
2
در دوره بهره برداری که دوره امتیاز نامیده میشود .پروژه را به دولت انتقال دهد.
 -۴کمیســیون توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) در تعریف بی اوتی آورده است که «بی
او تی اصطالحی اســت برای یک روش با ساختار ســرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه صنایع
زیر بنایی که در گذشته توسط دولت انجام میگرفته است ».و در یک پروژه بی او تی به یک شرکت
خصوصی امتیاز ساخت و بهره برداری از تاسیسات زیر بنایی داده میشود و شرکت خصوصی مسئول
3
تأمین مالی و طراحی پروژه نیز گردیده و در انتهای دوره امتیاز پروژه را به دولت منتقل نماید.
2- UNCITRAL (united nations commission on international trade law). Possible future
work: Build- Operate- Transfer projects. Vienna. 1995. P2
3- UNIDO (united nations industrial development organization). Guide lines for
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 -2-2تعاریف قرارداد BOT

بررسی تعهدات و رابطه حقوقی شرکت پروژه با شرکت مجری طرح در قرارداد بی او تی

روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان « شرکت پروژه» انجام
شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل در آمد الزم محقق میگردد.
در ایران اولین پروژه از این حیث در ســال  ۱۳۷۸با اطالع رســانی جهت احداث نیروگاه پره سر در
ساحل خزر از طرف شرکت توانیر به سفیران کشورهای مختلف ،عملیاتی گردید.
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-3-2ساختار قراردادهای BOT

بررسی تعهدات و رابطه حقوقی شرکت پروژه با شرکت مجری طرح در قرارداد بی او تی

 -1-3-2طرفین قرارداد  BOTرا میتوان به شرح زیر بیان نمود:

 -1-1-3-2دولت :دولت امتیاز ساخت و بهره برداری را به شرکت پروژه میدهد .بنابراین طبیعی
اســت که نقش دولت بسیار دارای اهمیت اســت .اگر تعهد دولت به پروژه و توانایی آن در تعامل با
بخــش خصوصی باال باشــد موفقیت پروژه با ضریب اطمینان باالیی افزایــش مییابد 4.بدین ترتیب
ریسکهای پروژه  BOTنظیر ســلب مالکیت به حداقل ممکن میرسد .دولت میزبان به دو صورت
کوتــاه مدت و بلند مدت از موفقیت یک پروژه  BOTســود میبــرد .در کوتاه مدت ،دولت میزبان
میتواند از پروژه برای مقاصد سیاســی اســتفاده کند و سایر شرکتها و ســرمایه گذاران را تشویق
نماید تا در کشــور سرمایه گذاری کنند .موفقیت پروژه در بلند مدت ،منجر به افزایش رفاه اقتصادی
جامعه میشــود و ثبات سیاسی را از طریق توسعه زیرســاختها بیشتر میکند .از سوی دیگر ایجاد
اشتغال ،افزایش درآمدهای مالیاتی دولت میزبان ،ورود فن آوری های جدید و آموزش شهروندان نیز
به وســیله ساخت و اتمام پروژه از دیگر منافع بلند مدت دولت میزبان است5.بدین ترتیب دولتهای
میزبــان ،اغلب انگیزه زیادی برای حمایت از پروژههای مبتنــی بر قراردادهای  BOTدارند ،که این
مساله به خودی خود ،ریســکهای مرتبط با کنشهای دولت میزبان را تا حدی کاهش میدهد .اما
بهره برداری طوالنی مدت صاحب امتیاز و عدم مالکیت دولت میزبان بر پروژه ممکن اســت ریســک
سلب مالکیت را افزایش دهد.
infrastructure development through Build- Operate- Transfer (BOT) projects. Vienna.
1996. P3.
4- Ahmad Kreydieh, Risk Management in BOT Project Financing, Massachusetts
Institute of Technology, 1996, p.13
5 - Scott L. Hoffman, The Law and Business of International Project Finance, Kluwer
Law International, 2nd edition, 2001, pp.47-48
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میتــوان این طور گفت که واژه  ،BOTبــه فعالیتهای اقتصادی اطالق میشــود که در آنها،
شــرکتهای خصوصی وظیفه ســاخت و بهره برداری پروژهای را بر عهده میگیرند که در گذشــته
اغلب توسط دولتها انجام میشد و پس از انقضای امتیاز بهره برداری از پروژه ،مالکیت آن به دولت
میزبان منتقل میگــردد .بنابراین یکی از طرفین قراردادهای  BOTدولت میباشــد .برای این که
بیشتر با قراردادهای  BOTآشنا شویم بهتر است که نخست ساختار قرارداد  BOTرا مورد بررسی
قرار دهیم .مبنای اساســی پروژههای بی او تی معرفی سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژههای
زیر بنایی عمومی است که بدان وسیله یک سازمان و شرکت دولتی قراردادهای مربوط به پروژههای
زیر بنایی را با یک ســرمایه گذار بخش خصوصی امضاء نموده که در چارچوب آن این ســرمایه گذار
تاسیسات زیربنایی را ساخته و برای مدتی به صورت توافقی پروژه را در اختیار داشته و ضمن حفظ
و نگهداری ،از آن بهره برداری نموده و در پایان این دوره تاسیسات زیربنایی را به سازمان یا شرکت
دولتی واگذار مینماید (اسکندری)1393 ،
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- Ahmad Kreydieh, op. cit., p.13
- Ibid, pp. 34-35
- Power Plant
- Offtake Contract

6
7
8
9
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 -2-1-3-2متولیــان پروژه :به طور کلی متولیــان پروژه ،پیمانکاران ،توســعه دهندگان ،تأمین
کنندگان ،بهره برداران یا ســایر سرمایه گذاران هستند .که با توجه به قرارداد  BOTانجام بخشی از
6
عملیات را بر عهده دارند.
ب :پیمانــکار (ان) :پیمانــکار ،مطابق قرارداد باید پروژه را در زمــان معین با یک هزینه مقطوع یا
قابل پیش بینی تحویل دهد .بنابراین پیمانکار با مســایلی چــون پیش بینی رویدادهایی که ممکن
اســت منجر به تأخیر در ســاخت پروژه شــود یا هزینهها را افزایش دهد ،روبرو است .برای این که
پروژههای مبتنی بر قرارداد  BOTبا موفقیت بیشــتری همراه باشــند الزم است تا پیمانکار ،دارای
تخصص و تجربه کافی جهت تکمیل پروژه باشــد .تا بتواند مشــکالت حین اجرای عملیات پروژه را
مرتفع نماید .بدین ترتیب ریســکهای مرتبط با کیفیت کار ،زمــان اتمام پروژه و ...به میزان زیادی
کاهش پیدا میکند .یکی از دالیل عمده شکست استفاده از قرارداد  BOTدر پروژهها میتواند عدم
تخصص پیمانکاران و پیچیدگی باالی پروژهها باشد .زیرا برخی از پروژهها اغلب به صورت بلند مدت
و توأم با ریســک باال میباشد .بنابراین اســتفاده از  BOTمیتواند ریسکهای آن را دو چندان کند
در پروژههای  ،BOTدو فاز قابل تفکیک اســت :فاز نخست ،فاز ساخت پروژه یا پیش از اتمام پروژه
است و فاز دوم به مرحله اتمام پروژه و بهره برداری از آن باز میگردد .اغلب فاز نخست ریسک بسیار
بیشــتری از فاز دوم دارد .به عنوان نمونه تأخیر در تکمیل یا ساخت پروژه بازپرداخت بدهیها را به
خطر میاندازد .معموالً برای کاهش ریســک تأخیر در ســاخت پروژه ،در قراردادهای ( BOTمانند
قراردادهای مهندسی و طراحی ،تأمین کاال ،ساخت و راه اندازی) ،جرائم یا مشوقهایی در نظر گرفته
میشــود یا ضمانت نامههایی از شــرکت پروژه گرفته میشود که استرداد آنها منوط به اتمام پروژه
7
در موعد مقرر است؛ همچنین طرفین میتوانند قرارداد را به صورت کلید در دست تنظیم کنند.
 -3-1-3-2وام دهندگان :معموالً ،ســهامداران شرکت پروژه بخش اندکی از تأمین مالی پروژه را
بر عهده دارند و قسمت عمده تأمین مالی پروژه به وسیله وامهای دریافتی است.
 -4-1-3-2خریداران :یکی از مســائل مهم در پروژههای  BOTفروش محصول نهایی اســت .به
عنوان نمونه پس از اتمام ساخت یک نیروگاه 8از یک سو شرکت پروژه و از سوی دیگر وام دهندگان
در انتظار فروش برق و ایجاد درآمد از آن هســتند .بدین ترتیب بحث بازاریابی برای محصول نهایی
9
پیش میآید .علی االصول پیش از اتمام عملیات پروژه ،شــرکت پروژه اقدام به انعقاد قرارداد فروش
با خریداران آینده محصول میکند تا ریسک عدم فروش محصول ،تأخیر در فروش کاهش پیدا کند.
 -5-1-3-2بهره بردار :بهره بردار در طول مدت اعتبار امتیاز ،به بهره برداری و نگه داری از پروژه
میپردازد.
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10 - Flexibility
11 - S. N. Ebrahimi & A. Shiroui, op. cit., P.7
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 -3ریسکهای قراردادهای BOT
استفاده از قراردادهای  BOTدر بخش باالدستی صنعت ایران رایج است اگر چه به سایر معامالت
تجاری نیز نفوذ نموده است .به نظر میرسد با مرور زمان استفاده از این قراردادها در میادین متعدد
ریســکهایی میتواند برای طرفیــن آن به وجود آورد .دوره زمانی قراردادهای  BOTکوتاه اســت
( ۸تا  ۱۰ســال) بنابراین همگرایی منافع پیمانکار و دولت دشــوار اســت .این در حالی است که در
قراردادهایی مثل مشارکت در تولید دوره زمانی بسیار بیشتر از قراردادهای  BOTمیباشد و معموالً
نزدیک به عمر میدان اســت .تحویل پروژهها به دولت با ریسک آسیب در بلند مدت روبرو است .زیرا
دولت توانایی مالی و فنی کافی برای توسعه بهینه پروژهها بخصوص در حد کالن را ندارد .از آنجایی
که ســود پیمانکار در قراردادهای  BOTثابت اســت و پس از انجام عملیات باید پروژه را در اختیار
10
دولت قرار دهد بنابراین اشــتیاق چندانی به افزایش بازیافت پروژه نخواهد داشــت .انعطاف پذیری
قراردادهای  BOTپایین اســت به همین دلیل ممکن اســت با وقوع حوادث و شرایط غیر منتظره
روابط قراردادی پیمانکار و دولت دچار مشــکل شود .سرمایه گذاری بیشتر از میزان پیش بینی شده
ممکن اســت در طول اجرا و بهره برداری از پروژه پیمانکار را با مشــکالتی مواجه نماید که نیازمند
سرمایه گذاری بیشتری نسبت به هزینههای سرمایهای مندرج در قرارداد باشد .در این صورت مطابق
با قرارداد  BOTپیمانکار هیچ حقی نســبت به دریافت هزینههای مازاد ندارد (ابراهیمی و شیروی،
 .)1388ریسک قیمت به طوری که اگر ارزش افزوده تولید و بهره وری پروژه پایینتر از قیمت مندرج
در قرارداد شود باز پرداخت هزینهها ،بهره بانکها و حق الزحمه پیمانکار به تأخیر میافتد (مزرعتی
و مقدم .)1385 ،پیمانکار تنها نقش یک سرمایه گذار منفعل را دارد و پس از به بهره برداری رسیدن
پروژه بایــد کلیه عملیات را به دولت تحویل دهد و مطابق قــرارداد ،خدمات تکنولوژیکی ارائه دهد
(مزرعتی و مقدم .)1385 ،بدین ترتیب از آنجایی که حق الزحمه پیمانکار عدد ثابتی اســت افزایش
نرخ افزوده هیچ عوایدی برای پیمانکار نخواهد داشت و سود آن متعلق به دولت خواهد بود .پیمانکار
در قراردادهــای  BOTتنها یک مجری اســت بنابراین پس از پایان وظایــف و عملیات مندرج در
قرارداد ،احســاس مسئولیتی نسبت به مشکالتی که ممکن است در آینده و در دوران مدیریت دولت
به وجود آید نخواهد داشت .مساله ای که برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دارای اهمیت
است انتقال فن آوری میباشد .به نظر میرسد که انتقال فن آوری از سوی پیمانکار در این قراردادها
زمانی به درســتی صورت میگیرد که پیمانکار از امضای قراردادهای  BOTدر آینده مطمئن باشد.
به دلیل ریســکهای متعدد قــرارداد  ،BOTاین قرارداد اغلب بــرای پروژههایی به کار میرود که
تجاری بودن آن ،محرز شــده باشــد؛ به عبارت دیگر وام دهندگان و پیمانکاران تنها زمانی با انعقاد
قــرارداد موافقت میکنند که مقدار کافی بهره وری از پروژههــا به منظور بازپرداخت بدهیها وجود
داشته باشــد11.بر خالف قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید ،استفاده از قراردادهای  BOTدر
پروژههای کالن میتواند ریسکهای متعددی را به همراه داشته باشد که مهمترین آنها عبارتاند از:
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12 - Paul Handley, A Critical View of the Build-operate-Transfer Privatisation Process
in Asia, Asian Journal of Public Administration, vol. 19, No2, 1997, p.205-206
13 - Ibid, p.205
 - 14الزم به یادآوری است که قرارداد ساخت ،انتقال و بهره برداری ( )BTOنیز وجود دارد که مطابق آن ،پس از اتمام
پــروژه ،بخش خصوصی پروژه را به دولت میزبان انتقال میدهد و تحت مالکیت دولت میزبان میتواند به بهره برداری از
پروژه بپردازد .با وجود این ،بســیاری از ســازندگان پروژه نمیپذیرند که پس از اتمام پروژه آن را به دولت میزبان انتقال
دهند بنابراین اســتفاده از این نوع قرارداد بسیار نادر است (محسن صادقی ،بررسی قراردادهای بین المللی ساخت ،بهره
برداری و واگذاری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران ،فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ،شماره  ،۱۳۸۵ ،۳۸ص )۱۳۱
15- Ahmad Kreydieh, op. cit., p.16
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 -1-3عدم اعتماد میان بخش خصوصی و دولتی :سایه سنگین بخش دولتی در اقتصاد ،عدم ثبات
سیاســی ،نگاه بدبینانه نسبت به ســرمایه گذاران خارجی ،عدم وجود قوانین توسعه یافته ،از جمله
ریسکهایی است که منجر به اعتماد پایین طرفین قرارداد  BOTمیشود .از آنجایی که طرف ثابت
قرارداد  BOTدولت میزبان اســت ،سرمایه گذاران خارجی با ریسکهایی نظیر ریسکهای سیاسی،
ســلب مالکیت ،تصویب مقررات جدید و امثال آن مواجه میشــوند که این ریسکها به عدم اعتماد
میان بخش خصوصی و دولت دامن می زند.
 -2-3عــدم تجربه کافــی بخش خصوصی و بخش دولتی :بخش خصوصی و کشــورهای در حال
توســعه تخصص کافی و اطالعات جامعی در رابطه با مدیریــت روابط خود ندارند .اغلب مذاکرههای
طرفین برای انعقاد قرارداد  BOTمدت زیادی به طول میانجامد زیرا طرفین شناخت جامعی نسبت
به منافع و رویکردهای یکدیگر ندارند .همچنین میان مزیت تئوری  BOTو عملیاتی کردن آن فاصله
زیادی وجود دارد .ممکن اســت انجام پروژه از نظر تئوری قابلیت توجیه داشــته باشد اما در عمل با
12
مشکالت بسیاری روبرو شود به نظر میرسد که یکی از دالیل عدم تخصص بخش دولتی است.
 -3-3هزینههــای باالی اجــرای پروژه و بهره برداری :اغلب پروژههای  BOTبه وســیله وامهای
پروژه محور تأمین مالی میشــود .بنابراین وام دهندگان پرداخت وام را مســتلزم پرداخت نرخ بهره
باالتر میدانند .در مقابل اســتفاده از  BOTو روش تأمین مالی پروژه محور با عملیات پایین دستی
هماهنگی بیشتری دارد زیرا ریسکهای این مرحله بسیار پایین است.
 -4-3پیچیدگی زیاد پروژههای کالن :پیچیدگی باالی پروژههای کالن اســتفاده از قرارداد BOT
را بــا ابهام مواجه میکند .همان طور که می دانیم زمانی که تأمین مالی پروژه محور به عنوان روش
متعارف تأمین مالی پروژههای  BOTاستفاده میشود استفاده از تکنیکهای مدیریت ریسک مشکل
میشود این در حالی است که اگر از  BOTبرای اکتشاف و بهره برداری استفاده نماییم این مشکل
13
دوچندان خواهد شد.
 14و15
و :این مورد یکی از ریسکهای مهم
 -5-3وابســتگی زیاد پروژه به دارنده امتیاز بهره برداری
پروژههای  BOTاســت .پس از اتمام پروژه ،پیمانکار یا دارنــده امتیاز برای جبران هزینههای خود
و کســب سود باید در مدت زمان مشــخصی بهره برداری و مالکیت پروژه را بر عهده بگیرد .این در
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حالی است که مث ً
ال مالکیت مواد هیدروکربوری بر اساس اصل  ۱۵۳قانون اساسی جمهوری اسالمی
نمیتواند محقق گردد.

16

 - 16اصل  ۱۵۳قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :هر گونه قرارداد که موجب سلطهٔ بیگانه بر منابع طبیعی و
اقتصادی ،فرهنگ ،ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است»
17 - Buy-back Contracts
 - 18بسیاری از پژوهشگران استفاده از عبارت بیع متقابل برای قراردادهای خدماتی مورد استفاده ایران را صحیح نمیدانند
به عنوان نمونه بنگرید:
(ادوارد جانکوفســکی ،۱۳۷۹ :ص  )۶۱و (محمدرضــا صابــر ،۱۳۸۹ :ص  .)۴۹به نظر میرســد که عبــارت توافق بازخرید
محصول به جای بای بک ترجمهای رســاتر اســت اشمیتوف ،۱۳۷۸ :ص  .)۲۵۱در این رساله به دلیل رواج عبارت بیع متقابل
به منظور اشاره به قراردادهای نفتی خدماتی ایران ما نیز از همین عبارت استفاده میکنیم.
 - 19صادق کاشانی ،پیشین ،ص ۱۷۰
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-4قراردادهای  BOTو بیع متقابل 17و
قرارداد  BOTرا میتوان معادل و همســان قراردادهای بیع متقابل فرض نمود .مفهوم بیع متقابل
نخستین بار توسط قانون بودجه  ۱۳۷۲مورد استفاده قرار گرفت .مطابق این قانون شرکت ملی ایران
در صورت رعایت شرایط زیر ،مجوز انعقاد قراردادهایی به ارزش حداکثر  2/6میلیارد دالر پیدا کرد:
-1اقساط فقط از راه صادرات خام ناشی از پروژه پرداخت شود؛
 -۲باید از حداکثر توان طراحی و فنی -مهندسی نیروهای ایرانی استفاده گردد؛
-۳انتقال فن آوری به وسیله موافقتنامه های مشارکت در سرمایه گذاری میان شرکتهای داخلی
و بین المللی انجام شود؛
-۴حداقل  ۳۰درصد از امکانات ساخت داخل مورد استفاده قرار گیرد (ابراهیمی و شیروی.)1388 ،
در طول عملیات توســعه کلیه هزینهها اعم از ســرمایهای و غیر سرمایهای بر عهده پیمانکار است.
مراد از هزینههای ســرمایهای تمام هزینههایی اســت که پیمانکار به صورت مســتقیم برای توسعه
میدانی در حد اســتانداردهای پذیرفته شده در صنعت دنیا صرف میکند 19.منظور از هزینههای غیر
ســرمایهای در قراردادهــای بیع متقابل هزینههای مالیاتی ،گمرکی ،آمــوزش کارکنان و هزینههای
تأمین اجتماعی اســت (جانکوفسکی .)1379 ،پس از اتمام موفقیت آمیز توسعه میدان و تولید خام
مطابق با قرارداد بیع متقابل ،شــرکت ملی زمام امور مربوط به تولید خام را در دســت میگیرد و به
مدیریت آن میپردازد .به عبارت دیگر وظیفه پیمانکار به پایان میرسد و شرکت ملی در صورت لزوم
باید هزینههای مورد نیاز میدان را پرداخت کند.
18

سال سوم

شماره 8

تابستان 98

شــرایط عمومی و خصوصی در تنظیم روابط قراردادی الزم و ملزوم هســتند و برای تنظیم روابط
قراردادی دقیق بین دو طرف بر رعایت هر دو وجه به یک میزان و نسبت نیاز دارد .به طور اصولی ،در
اجرای پروژههای زیر بنایی به روش بی او تی تهیه و تنظیم اســناد و مدارک پروژه به صورت موردی
انجام میگیرد و از نظر ماهیت با پروژههایی که در قالب اســناد و مدارک قراردادهای همسان (تیپ)
تنظیم میگردند متفاوت اســت .در برخی کشــورها که در اجرای پروژههای زیر بنایی از روش بی او
تی اســتفاده میکنند ،سلسله مقررات یا شرایط ویژهای را به منظور بستر سازی برای استفاده از این
روشها در اجرای پروژههای زیر بنایی وضع یا تنظیم میکنند .از این مقررات به عنوان مقررات نسل
اول یا دوم یا سوم  ...حاکم در تنظیم روابط قراردادی در این بستر سازی نام میبرند .به عنوان مثال
برای اســتفاده از روش بی او تی در اجرای پروژههای نیروگاهی نسل اول ،سرمایه پذیر تمام ظرفیت
و انرژی تولیدی نیروگاه را از شــرکت خریداری میکند و ریســک بازار برای شرکت وجود ندارد .اما
در پروژههای نیروگاهی نسل دوم ،بخشی از ظرفیت و انرژی تولیدی نیروگاه باید به بازا عرضه شود.
در متن قرارداد بی او تی موادی مورد بحث و بررســی قرار گرفته اســت که به طور عموم در این نوع
پروژهها مورد اســتفاده قرار میگیرد و نظر به پروژه ویژهای ندارد .از این رو ،توضیحها و اشــارههایی
که در شــرح هر یک از مادههای آن ارائه میشود ،به منظور بیان ضرورت وجود موضوعی در قرارداد
و شرایط درج آن است.
 -2-5اجرای قرارداد  BOTدر پروژه

قــرارداد  BOTترجمه عبارت ( )Build Operate Transferبه معنی (ســاخت بهره برداری
 - 20این بخش از تحقیق ماحصل شرکت در کالس و نگارش و برداشت آزاد از مباحث دورهٔ آموزش بی او تی ،استاد
سید عرفان الجوردی است که توسط شرکت گیومه و در هتل انقالب تهران و تحت نظارت شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور و معاونت توسعه و مدیریت منابع در تاریخ  ۱۰و  ۱۱مرداد  ۹۶برگزار گردید.
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-1 -5شرایط قرارداد بی او تی در پروژه
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-5مفاد قراردادهای بی او تی در پروژه
منظور از مفاد قراردادهای بی او تی ،بیان مجموعه شرایطی است که در هر پروژه ،در تنظیم روابط
طرفهای قرارداد مورد اســتفاده قرار میگیرد .پروژههای زیربنایی دارای سه ویژگی مشترک هستند
طوالنی بودن ،نیاز به بودجه کالن و ساختار فنی و اجرایی پیچیده .این موارد ایجاب مینماید افرادی
که مســئولیت تنظیم مفاد قراردادی بی او تی و اعمال حقوق و تکالیف دو طرف را به عهده دارند ،از
شرایط حقوقی حاکم بر این روش شناخت کافی داشته باشند .هرچند که ممکن است شرکت مجری
طرح ،نقش واســطه را داشته باشــد و کار را با پیمانکار به اتمام برساند .شرکت پروژه میتواند خود
راسا مبادرت به بهره برداری از پروژه نموده یا به موجب قرارداد بهره برداری و حفظ و نگهداری ،این
وظیفه را به شــخص ثالث یا یکی از سهامداران به عنوان اپراتور واگذار نموده و یا کار بهره برداری و
نگهداری را بین چندین پیمانکار و اپراتور تقسیم نماید.
20
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انتقال) اســت که بطور اختصاری به آن بی اوتی می گویند .این عبارت دربردانده سه مفهوم ساختن،
اجرا و بهره برداری کردن و نهایتاً انتقال دادن است .در یک قرارداد متعارف قرارداد بی او تی ،پروژهای
با مجوز دولت توســط یک شرکت خصوصی ساخته میشود و پس از ساخت ،برای مدتی مورد بهره
برداری آن شــرکت قرار میگیرد و پس از انقضای مدت قرارداد ،پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل
میشــود .به بیان دیگر ،دولتی به یک کنسرســیوم خصوصی متشکل از شرکتهای خصوصی امتیاز
میدهد تا مطابق قرارداد ،تأمین مالی یک طرح زیربنایی را عهده دار شــده ،آن را بســازد و در ازای
مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ســاخته شــده بهره برداری کند و پس از سپری شدن
مدت قرارداد ،پروژه و حق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نماید .طرفهای اصلی یک قرارداد
ساخت ،بهره برداری و انتقال ( )BOTعبارتاند از:
-۱دولت پذیرنده سرمایه ()Host Government
-۲کنسرسیوم ()Consortium
-3سهامداران
 -۴پیمانکاران
-۵خریداران محصوالت
مشخصههای اصلی قراردادهای بی .او .تی دارای عناصر اصلی زیر است:
 -۱دولت به کنسرسیوم امکان احداث یک پروژه اقتصادی را اعطا میکند.
-۲دولت امتیاز بهره برداری از پروژه اقتصادی ســاخته شــده را برای مدت معینی به کنسرسیوم
واگذار میکند.
 -۳کنسرسیوم مسئول تأمین مالی پروژه است.
 -۴کنسرسیوم مسئول ساخت مالی پروژه است.
-۵مسئولیت بهره برداری از پروژه در مدت مقرر به عهده کنسرسیوم است.
 -۶کنسرسیوم منافع بدست آورده در آن مدت را به ازای هزینههای انجام شده محسوب میکند
 -۷پس از سپری شدن مدت مقرر ،پروژه به طور رایگان به دولت مزبور منتقل میشود.
 -4-3اوصاف قرارداد  BOTدر پروژه
انجام این روش مانند سایر روشهای اجرای طرحهای بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله
مطالعات اولیه توســط کارفرما آغاز میگردد .سپس سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد
مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان ســنجی با ارائه پیشــنهاد در مناقصه شــرکت
میکنند .در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شــرکت با مســئولیت
محدود بعنوان «شــرکت پروژه» توسط سرمایه گذاران برگزیده تأسیس میشود .این شرکت صاحب
امتیاز  BOTمحســوب میگردد .سرمایه متولیان جهت تأسیس شــرکت معموالً  ۲۰تا  ۳۰درصد
ســرمایه گذاری الزم برای اجراء پروژه میباشــد .مابقی ســرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت
نامههای مالی با بانکها و مؤسســات مالی معتبر تأمین میگردد .از اهم وظایف شــرکت پروژه ،عقد
موافقت نامههای الزم با کارفرما ،پیمانکار اجرایی ،شرکت بهره بردار و مؤسسات مالی میباشد .معموالً
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بررسی تعهدات و رابطه حقوقی شرکت پروژه با شرکت مجری طرح در قرارداد بی او تی

 -6تعهدات مشترک شرکت پروژه و شرکت مجری طرح
تعهدات شــرکت در دورههای مختلف اجرای قرارداد باید پیش بینی شــود .در دوره اجرای شروط
مقدم ،شــرکت باید شرایطی را که برای قطعیت پروژه الزم اســت فراهم کند ،به طور مثال انعقاد و
قرارداد بهره برداری و نگهــداری و تحصیل قراردادهای تأمین مالی ،21قرارداد مجوزهای دولتی وفق
قوانیــن و مقررات حاکم از این موارد اســت و در دوره احداث عمده فعالیت شــرکت متوجه اجرای
پروژه اســت که باید در زمان تعیین شــده و با رعایت مشخصات فنی توافق شده تکمیل گردد .پس
از رســیدگیها و انجام آزمایشهای کارآیی پروژه و حصول شــرایط بهره برداری ،دوره بهره برداری
تجاری و اجرای تعهدات قراردادی شــروع میشود و باید محصول پروژه با کمیت و کیفیت موافق با
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شــرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت نامهای بر مبنای تحویل با شــرایط take or
 payبردار یا بپرداز امضاء مینماید .در این حالت چنانچه خریدار محصول در مواقعی نیاز به محصول
تولیدی نداشته باشد ،ملزم به پرداخت حدود  ۸۰درصد از قیمت محصول تولیدی میباشد.
عمدهترین دالیل استفاده از قراردادهای بی.او .تی عبارتاند از :هدایت سرمایههای بخش خصوصی
بــه طرف طرحهای زیربنایی اقتصادی ،جذب ســرمایههای خارجی ،ســرازیر کردن تکنولوژی و فن
آوری های نوین به سوی کشور و استفاده از یک مدیریت کارآمد برای اداره و بهره برداری از پروژهها
زیربنایی .با توجه به اینکه پروژههای زیربنایی جزء قلمرو بخش دولتی قرار داشته و به صورت سنتی
تحــت کنترل و اداره انحصاری دولت بوده اســت ،ورود به این بخش بدون حمایت و همکاری بخش
دولتــی امکان پذیر نخواهد بود .بــه طور خالصه حمایتهای زیر را برقرار میســازد -۱ :درصورتی
که عملیات ســاخت و یا بهره بــرداری برای مدتی بیش از پانزده روز مختل شــود و این اختالل به
کنسرســیوم منتسب نباشد ،کنسرســیوم مستحق دریافت هرگونه خسارتی اســت که ناشی از این
اختالل باشــد؛  -2چنانچه اختالل در عملیات برای بیش از ســه ماه به طول انجامد و این اختالل به
کنسرســیوم منتسب نباشد ،کنسرسیوم میتواند قرارداد را فسخ کند؛  -۳در هر مورد که کنسرسیوم
حق فســخ قرارداد را پیدا میکند ،در صورت فسخ قرارداد ،کنسرسیوم مستحق کلیه خساراتی است
که از عدم اجرای قرارداد به او وارد شده است؛  -۴در صورتی که پروژه از اجزای مختلف و گوناگونی
تشکیل شده باشد ،انحالل و یا فسخ بخشی از پروژه امکان پذیر خواهد بود؛ -۵اعمال محدودیتهای
بیشــتری برای دولت و بخش عمومی برای فســخ قرارداد ،این تطبیق ممکن اســت پرداخت مبلغی
بیشــتر به کنسرسیوم ،طوالنی کردن مدت بهره برداری کنسرســیوم و یا افزایش قیمت محصوالت
پروژه باشــد؛  -۸برقراری معافیتها و تســهیالت مالیاتی در حمایت از کنسرسیوم از طریق - :قرار
دادن درآمــد حاصله از بهره برداری پروژه در حکم درآمد ناخالص فعالیتهای تجاری که دارای نرخ
مالیاتی مناســبتری است؛  -کاهش هزینهها و مخارج ساخت و تأمین منابع مالی (پرداخت بهره) از
درآمد حاصله.
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 - 1-6اسناد قرارداد

به طور معمول در تنظیم روابط قراردادی بین دوطرف ،سه نوع اسناد و مدارک استفاده میشود:
 -1-1-6اسناد و مدارک مناقصه یا اسناد و مدارک مبنای مذاکره.
 -2-1 -6اسناد و مدارک انعقاد قرارداد.
 -3-1-6اسناد و مدارک اجرای قرار داد.
روابــط قراردادی بین طرفهای قرارداد به موجب اســناد قرارداد تنظیم میشــود که در دورههای
مختلف پروژه ،اسناد و مدارک مختلفی را شامل میگردد .اسناد و مدارک قرارداد ،بر مبنای اسناد و
مدارک مناقصه یا اســناد و مدارک مذاکره بین دوطرف تنظیم میشود و به طور معمول با رد ،قبول
و یا اعمال اصالحات در اســناد و مدارک دوره مناقصه یا مذاکره ،متن نهایی قرارداد تهیه میشــود.
اســناد و مدارکی که بین دوطرف امضا شده است ،در دوره مجاز به دالیل مختلف امکان دارد تغییر
کنند .دامنه این تغییرات بر حســب پیچیدگی موضوع قرارداد ،باال بودن مبلغ قرارداد ،طوالنی بودن
مدت قرارداد و همچنین تغییر قوانین حاکم متغیر اســت .تغییرات در مفاد اســناد قرارداد در طول
دوره مجــاز با الحاقیه صورت میگیرد و مندرجات این الحاقیه ها در موضوعات خود به طور طبیعی
باید به موضوعات درج شــده در اســناد و مدارک قرارداد اولویت داشته باشند .در قراردادهایی که از
اســناد و مدارک متعددی تشکیل میشــود ،بنا به ضرورت باید اولویت اعتباری بین اسناد و مدارک
قرارداد معلوم باشــد تا در صورت تعارض یا تناقض بین مندرجات اسناد و مدارک ،روش حل تناقص
و تعارض مشخص گردد.
 -2-6اسناد فنی

در پروژههای بی او تی ،ســرمایه پذیر در دوره احداث و دوره بهره برداری تجاری دخالت اجرایی
مســتقیمی ندارد ولی در دوره احداث ،به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در جریان پیشــرفت پروژه
قرار میگیرد و در دوره بهره برداری تجاری به عنوان دریافت کننده محصول پروژه باید اطالعاتی را
دریافت کند .با وجود طبیعت پروژههای بی او تی که کنترل پروژه تا پایان دوره مجاز و واگذاری آن
به سرمایه پذیر در اختیار سرمایه گذار است ،به دلیل پیش بینی شرایطی که میتواند انتقال پروژه را
از شرکت به سرمایه پذیر تسریع نماید ،سرمایه پذیر باید دارای اطالعات و مدارکی باشد تا از شرایط
پروژه بی اطالع نماند .به همین دلیل ،شــرکت باید تمام اســناد و مدارک پروژه را در ساختگاه پروژه
به طور مرتب و قابل دسترس برای سرمایه پذیر نگهداری کند.
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مشخصات و شرایط قراردادی ،برای سرمایه پذیر یا دریافت کننده محصول پروژه آماده گردد .شرکت
عالوه بر تعهداتی که در مقابل ســرمایه پذیر و به موجب قرارداد دارد ،در مقابل سایر اشخاص مانند
وام دهندگان ،ســهامداران ،پیمانکاران احداث و بهره بردار و ،...تعهداتی دارد که باید این تعهدات را
نیز ایفا نماید.
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 -3-6اسناد تأمین نیازهای پروژه

در بســیاری از موارد ،بهره برداری از پروژههای زیربنایی مســتلزم انجام هماهنگیهایی با ســایر
سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی است به طور مثال ،بهره برداری از پروژههای نیروگاهی ،پروژه
آب شــیرین کن ،آزاد راه ،فرودگاه ،ترانزیت برق ،شــبکه مخابراتی و  ...مســتلزم هماهنگیهایی با
سازمانهای مختلف اســت .در پروژههای بی او تی ،اعمال این هماهنگیها در حوزه وظایف سرمایه
پذیر اســت که از یک طرف با سازمانهای مختلف ،هماهنگیهای گوناگونی را انجام دهد و از طرف
دیگر این برنامه ریزی و هماهنگیها نیز باید با شرکت صورت گیرد.
 -5-6بررسی محل اندازه گیری محصول پروژه

محل تحویل محصول پروژه یکی از نکاتی اســت که در چارچوب تعهدات و مسئولیتهای دوطرف
موافقت نامه بدان توجه میشــود .محل تحویل محصول پروژه ،محل فیزیکی تعهد تحویل محصول
پروژه از ســوی شرکت در مقابل ســرمایه گذار یا هر دریافت کننده است که پرداخت کننده قیمت
خریــد محصول نیز هســت ،خواهد بود .همچنین باید محلی برای انــدازه گیری کمیت و یا کیفیت
محصول پروژه در موافقت نامه تعیین شــود .محل اندازه گیری ،مقدم بر نقطه تحویل محصول پروژه
اســت .محل اندازه گیری یکی از نقاطی است که تعهدات و مسئولیتهای دوطرف موافقت نامه را از
هم جدا میکند .محل اندازه گیری به طور معمول تنها ناظر به کمیت محصول پروژه است که سرمایه
پذیر یا دریافت کننده محصول پروژه آن را دریافت میکند.
-6-6کنترل اسناد و گزارشها

به اقتضای طبیعت پروژههای بی او تی ،الزم است که پروژه در مرحله طراحی ،احداث ،بهره برداری
و در آخر واگذاری ،دارای مشــخصات فنی معینی باشــد .به همین دلیل در موافقت نامه ،دو طرف
توافق میکنند که پروژه در مرحله طراحی ،از شــرایط فنی خاصی تبعیت نماید و در مرحله احداث،
تمام شــرایط و مشــخصات فنی مورد توافق بین دو طرف اجرا شــود و در مرحله بهره برداری نیز از
دستورالعملهای بهره برداری اصولی و بهینه به عنوان یک بهره بردار مجرب پیروی شود و با تأمین
شرایط خاص فنی به وسیله انجام یک سلسله آزمایشها ،به سرمایه پذیر واگذار گردد.

بررسی تعهدات و رابطه حقوقی شرکت پروژه با شرکت مجری طرح در قرارداد بی او تی

-4-6کمیته هماهنگی بهره برداری
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تأمین ملزومات پروژه در دوره احداث و دوره بهره برداری تجاری از تعهدات مسلم و بدیهی شرکت
اســت .در موافقت نامه باید تمام ملزومات پروژه شناسایی شود و تدارک و تأمین هر یک از ملزومات
از سوی یکی از دو طرف تعهد گردد .ملزومات مشترک پروژهها مانند اراضی محل احداث ،آب ،برق،
ارتباطات و  ،....است که به طور معمول در اجرای هر پروژهای مورد نیاز است ولی در پروژههای خاص،
بعضی از ملزومات مشترک نیز از جمله ملزومات خاص قرار میگیرد.
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 - 1-7دورههای مجاز اجرای قرارداد

قراردادهای امتیازی انواع و اقســام مختلفی دارد .یکی از انواع آن ،اعطای امتیاز به سرمایه گذار به
نحوی اســت که فعالیت در زمینه خاصی را در انحصار سرمایه گذار قرار میدهد .چنین امتیازی که
سرمایه گذار را در زمینه خاصی در موقعیت انحصاری قرار دهد ،به موجب قانون اساسی ایران ممنوع
اســت ولی اعطای امتیاز پروژه خاصی که دامنه محدود و مشــخصی دارد و ایجاد انحصار نمیکند،
ممنوع نیســت و مورد حمایت قانون نیز خواهد بود .دورهای که شــرکت اجازه مییابد که ســرمایه
گذاری کند و ســرمایه خود به انضمام سود مورد توافق را از محل عواید پروژه مستهلک سازد ،دوره
مجاز نامیده میشــود .با توجه به این که از بی او تی بیشــتر در احداث پروژههای زیربنایی استفاده
میشود ،در نظام حقوقی کشورهای مختلف برای تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ،معافیتها
و یــا تخفیفهایی در عوارض و مالیاتها پیش بینی میشــود که در طول دوره مجاز به شــرکت یا
محصول پروژه تعلق میگیرد.
دوره مجــاز ،با توجه به زیربنایی بودن پروژه و مصرف منابع مالی هنگفت ،به طور معمول بین ۲۰
تا  ۳۰سال طول میکشد و شامل حداقل سه مرحله مشخص زیر است:
الف -دوره اجرای شروط مقدم.
ب -دوره احداث پروژه.
ج -دوره بهره برداری تجاری پروژه.
این ســه مرحله به طور معمول در قرارداد بیان میشــود .ولی عالوه بر این ســه مرحله و مقدم بر
مرحله اجرای شــروط مقدم پروژه ،دوره مذاکره و تنظیم قرارداد اســت .این دوره هم نسبتاً طوالنی
اســت و حدود  ۱تا  ۳ســال را در بر میگیرد .دوره احداث پروژه با مالحظات طبیعت پروژه از  ۴تا ۵
سال بیشتر نمیشود و دوره بهره برداری تجاری ،طوالنیترین زمان را به خود اختصاص میدهد .بعد
از دوره بهره برداری تجاری باید پروژه به ســرمایه پذیر انتقال داده شود .شرکت و سرمایه پذیر باید
شرایط پروژه را در تاریخ انتقال توافق کنند که با تأمین آن شرایط ،پروژه به سرمایه پذیر واگذار شود.
 -1- 1-7دوره احداث

دوره احداث پروژه از تاریخ قطعیت پروژه شــروع میشــود و به اقتضای دورهای که بین دوطرف
برای احداث پروژه توافق گردیده اســت ،به طول میانجامــد .در دوره احداث به اقتضای نوع پروژه،
سرمایه پذیر نیز میتواند برای ایفای تعهدات خود در بخش آماده سازی مواد اولیه ،ملزومات پروژه و
تأسیســات دریافت محصول پروژه ،اقدامات الزم را انجام دهد .به طور مثال در پروژه آب شیرین کن
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 -7تعهدات شرکت مجری طرح
قراردادهای سرمایه گذاری از نظر نوع ،قراردادهای امتیازی هستند و به موجب آن شرکت امتیازی
را از سرمایه پذیر دریافت میکند که به طور انحصاری در موضوع پروژه سرمایه گذاری کند و سرمایه
گذاری او طبق شرایط قرارداد منعقد شده مورد حمایت قرار گیرد.
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تاریخ بهره برداری تجاری به معنی پایان عملیات احداث ،پروژه است .در برخی از پروژهها ،تاریخ
بهره برداری تجاری کل پروژه در زمانی واحد اتفاق نمیافتد و در فازها ،واحدها و سیستمهای مختلف
و متعددی تحقق مییابد به طور مثال ،فاز اول پروژه آب شــیرین کن ،میتواند ظرفیت محدودی را
پوشش دهد و در فازهای بعدی ،ظرفیت نهایی پروژه تکمیل شود .در این صورت ،تاریخ بهره برداری
تجاری متعددی وجود خواهد داشــت و به همین اعتبار ،دو طرف در آغاز دوره بهره برداری ،یکی از
تاریخهای بهره برداری را مبنای شروع دوره بهره برداری تجاری پروژه قرار میدهند.
 -2-7هزینه کل پروژه و تأمین مالی آن

در اجرای پروژههای بی او تی بی او تی ،سرمایه پذیر در تأمین منابع مالی پروژه هیچ گونه تعهدی
ندارد .شــرکت تعهد میکند که منابع مالی مورد نیاز را بخشــی به صورت آورده از سوی سهامداران
شــرکت که به طور متعارف حدود  ۲۵تا  ۳۰درصد هزینههای اجرای پروژه را در برمی گیرد و بقیه
را به صورت وام از وام دهندگان تأمین کند .وام دهندگان بر اســاس قرارداد تأمین مالی با شــرکت،
و ضمن ارزیابی دقیق از شــرایط درونی و پیرامونی پروژه و با شناســایی ریسکهای پروژه و تقسیم
آن بین اشــخاص ذیربط در پروژه ،مبادرت به اعطای وام مینمایند .در تأمین مالی پروژهای ،به طور
23
معمول ،مبالغ وام و سود متعلق به آن از محل درآمد حاصل و در پارهای موارد ،با حق رجوع محدود
پروژه بازپرداخت میگردد و بدون حق رجوع به داراییهای پروژه ،انجام میشــود .وام دهندگان در
موافقــت نامههای تأمین مالی اختیارات ویژهای برای خود منظــور مینمایند که در صورت هرگونه
قصور و تخلف 24شــرکت ،بتوانند در اجرای پروژه مســتقیم یا غیر مســتقیم دخالت کنند .عالوه بر
)22 - Commercial Operation Date (COD
)23 - (Non-recourse
)24 - (Limited-recourse
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 -2-1-7بهره برداری
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در چارچوب قراردادی بی او تی ،تأمین آب خام و احداث تأسیسات شبکه آبرسانی میتواند از تعهدات
ســرمایه پذیر باشد .توافق شرکت و سرمایه پذیر ،تحقق موضوع قرارداد یعنی احداث پروژه است که
تعهد اصلی شرکت است و باید طبق مشخصات ،شرایط و مدت درج شده در قرارداد اجرا شود .هرگاه
شرکت در شروع با تکمیل پروژه بیش از دوره احداث مشخص شده در قرارداد با در نظر گرفتن مدت
تأخیر پیش بینی شــده با جریمه تأخیر کند ،موجب لغو امتیاز احداث پروژه و فســخ قرارداد خواهد
شــد .شــروع به احداث پروژه با تحقق تاریخ قطعیت خواهد بود و اگر شرکت پیش از تاریخ قطعیت
اقداماتی را انجام دهد ،انجام آنها برای ســرمایه پذیر ایجاد تعهد نخواهد کرد زیرا به موجب شرایط
روش بی او تی ،در صورت عدم تحقق قطعیت قرارداد ،دو طرف نســبت به همدیگر تعهدی نخواهند
داشــت و تنها در صورت قصور شرکت در تأمین شروط مقدم قرارداد ضمانت نامه پیشبرد شرکت از
سوی سرمایه پذیر ضبط خواهد شد.
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موافقت نامه وام ،شرکت میتواند با سهامداران خود ،برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه
نیز موافقت نامه سرمایه گذاری منعقد نماید.
در دوره بهره برداری تجاری ،شرکت متعهد به بهره برداری از پروژه است و سرمایه پذیر یا دریافت
کننده محصول پروژه ،متعهد به دریافت محصول پروژه و پرداخت بهای آن اســت .در طی دوره بهره
برداری تجاری ،به اقتضای شرایط فنی پروژه ،نحوه پرداخت به شرکت میتواند به بخشهای متفاوتی
تقسیم شود .به عنوان مثال ،برای تأمین ظرفیت تولید و نگهداری این ظرفیت ،به یک نظام پرداخت
بر پایه بهای ظرفیت در دوره بهره برداری تجاری ،نیاز اســت .بهره برداری از ظرفیت پروژه ،موضوع
نظام پرداخت دیگری بر پایه بهای تولید اســت .قرارداد بهره برداری و نگهداری 25شــرکت در مقابل
ســرمایه پذیر متعهد به اجرای پروژه به روش بی او تی است ولی اجرای تعهدات قراردادی را خود به
عهده ندارد بلکه با انتخاب پیمانکاری مجرب و توانمند در مورد احداث پروژه و بهره برداری آن اقدام
مینماید .در پروژههایی که به روش بی او تی اجرا میشــوند ،وام دهندگان شرکت را ملزم میکنند
که اجرای پروژه را به صورت کلید در دســت 26به یک شــرکت پیمانــکاری برخوردار از توان فنی و
اجرایی قوی واگذار کند تا بدین ترتیب مخاطرات عدم تکمیل به موقع یا وجود عیب و نقص در پروژه
کاهــش یابد .به همین نحو ،در مورد عملیات بهره برداری و نگهداری 27وام دهندگان اصرار دارند که
این عملیات شــرکت به یک شرکت مجرب و توانمند واگذار گردد و شرکت به موجب قرارداد 28بهره
بــرداری و نگهداری ،تمام تعهدات را به طور کامــل و ترجیحاً هر کدام را در یک قرارداد جداگانه به
شرکتهای پیمانکار و پیمانکار بهره برداری و نگهداری واگذار میکند.
 -4-7افزایش هزینهها و منابع تأمین مالی آنها

هــرگاه در دوره احــداث و یا در دوره بهره برداری تجاری پروژه ،حادثه قهریه اتفاق بیفتد که روی
پروژه مؤثر باشد و از جمله آثار این حوادث ،افزایش هزینههای احداث یا بهره برداری از پروژه باشد،
تأمیــن هزینههای اضافی پروژه باید در موافقت نامه پیش بینی شــود .هرگاه حادثه قهریه که اتفاق
افتاده است از نوع حوادث قهری طبیعی مانند سیل ،زلزله و نظایر آنها باشد ،با توجه به این که در
موافقت نامه تأمین پوشــشهای بیمهای برای این حوادث پیش بینی شــده است ،شرکت با دریافت
غرامت از شــرکت بیمه باید نسبت به رفع آثار ناشی از حادثه قهریه اقدام کند .اگر آثار حادثه قهریه
دارای بار مالی نباشــد و تنها موجب تأخیر در عملیات احــداث پروژه گردد ،باید به میزان مدتی که
حادثه قهریه موجب عدم اجرای پروژه شده است ،دوره احداث پروژه تمدید شود.
25 - EPC 20
26 - Turnkey EPC
27 - Operation and Maintenance
28 - EPC
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 -5-7بهره برداری و نگهداری

در پروژههای بی او تی ،اســتهالک هزینهها و سود ســرمایه گذاری در پروژه از محل در آمد های
پروژه صورت میگیرد .این درآمدها از محل فروش محصول پروژه تأمین میگردد و در بیشــتر موارد
محصول پروژه از ســوی ســرمایه پذیر دریافت و بهای آن پرداخت میشود .در صورت عدم دریافت
محصول پروژه با وجود آمادگی شــرکت ،سرمایه پذیر مکلف به پرداخت بهای محصول پروژه خواهد
بود.
 -7-7انتقال پروژه

در روش بی او تی ،آخرین تعهد شــرکت واگذاری پروژه به سرمایه پذیر است .شرکت پس از دوره
احداث که طی آن پروژه را تکمیل و آماده بهره برداری میکند ،در دوره بهره برداری تجاری ،از محل
درآمدهای حاصل ،تمام هزینههای پروژه و سود سرمایه گذاری خود را مستهلک مینماید و در آخر،
پروژه را به ســرمایه پذیر واگذار میکند .هرگاه شــرکت در دوره بهره برداری تجاری که برای مدت
مشــخص بین دوطرف توافق میشود ،به علت غیر مربوط به سرمایه پذیر ،نتواند پروژه را در شرایط
مطلوب برای بهره برداری قرار دهد و به همین دلیل درآمدهای مورد انتظار از پروژه را تحصیل نکند،
ســرمایه پذیر هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نخواهد داشت و دوره بهره برداری تجاری نیز به
این دلیل تمدید نمیشود.
-8-7شرایط بازرسی ،تعمیر و نگهداری

بــا توجه به این که پروژههای زیربنایی برای عمر مفید طوالنی طراحی میشــوند و باید در طول
عمــر مفید و برای تأمین نیاز عمومی مورد بهره برداری قــرار گیرند و در پایان بهره برداری تجاری
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 -6-7تحویل محصول پروژه
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قســمت عمده دوره مجاز بین شرکت و ســرمایه پذیر ،مربوط به دوره بهره برداری تجاری پروژه
اســت شــرکت همان طوری که در دوره احداث متعهد میشود نسبت به احداث ای پی سی پروژه با
رعایت شــرایط و مشــخصات موافقت نامه اقدام کند و این تعهدات را به یک پیمانکار واگذار نماید،
در مورد بهره برداری تجاری نیز باید تعهدات خود را در زمینه بهره برداری و نگهداری پروژه به یک
پیمانکار بهره برداری و نگهداری واگذار نماید و شــرکت یاد شده مکلف خواهد بود که تمام ملزومات
بهــره برداری و نگهداری پروژه در طول دوره بهــره برداری تجاری را فراهم آورد .با توجه به طوالنی
بودن دوره بهره برداری تجاری ،شــرکت باید قرارداد بهره برداری و نگهداری را با یک شرکت مجرب
و توانمنــد پیــش از انجام آزمایشهای راه اندازی نهایی کند و مقدمات شــروع اجرای تعهدات او را
فراهم نماید .از این رو پیمانکار بهره برداری و نگهداری برای یک دوره ای پی ســی ،اجرای تعهدات
از ســوی پیمانکار همپوشانی خواهد داشــت ،در حالی که هر کدام به اجرای تعهدات قراردادی خود
اقدام میکنند.
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 -8تعهدات شرکت سرمایه پذیر
شرکت به منظور اطمینان بخشی به سرمایه پذیر از این که توانایی اجرای تعهدات خود در قرارداد
را داراست ،به طور معمول باید ضمانت نامههایی را به سرمایه پذیر تسلیم کند .در قراردادی بی او تی
از اولین تعهدات شــرکت ،اجرای شروط مقدم بر احداث پروژه است که جهت تضمین ایفای تعهدات
خود باید ضمانت نامه پیشــبرد را به سرمایه پذیر تسلیم کند .به طور معمول در این نوع قراردادهای
ســرمایه گذار با تحصیل توافقهای اولیه از وام دهندگان ،پیمانکاران و بهره برداران پروژه ،در مقابل
سرمایه پذیر تعهد میکند که بر مبنای قراردادی مورد توافق ،نسبت به انعقاد قرارداد بهره برداری و
نگهداری اقدام نماید و اگر شرکت در این تأمین مالی ،قرارداد موارد موفق نشود ،سرمایه پذیر ضمانت
نامه پیشبرد سرمایه گذار را ضبط و وصول مینماید.
 -1-8مجوزهای صادره از سوی سرمایه پذیر

در تمــام کشــورها ،اجرای پروژه زیربنایی کــه برای تأمین نیازهای عمومی جامعه اســت باید از
جنبههای مختلفی که در وظایف ســازمانهای متفاوت دولتی اســت ،بررسی و کارشناسی شوند .در
مورد اجرای چنین پروژههایی در زمینه ســرمایه گــذاری داخلی یا خارجی و به صورت تأمین مالی
پروژهای باید مجوزهای بیشتری تحصیل شود تا بی اشکال بودن اجرای پروژه تأیید و تصدیق گردد.
بــه طور معمول و متعارف ،مجوزهای دولتی مورد نیاز برای اجرای پروژه از مقررات حاکم به موضوع
پروژه معلوم میگردد و طی فهرســتی در پیوســتهای قراردادی بی او تی اعالم میگردد .به موجب
این فهرســت ،مجوزهای مورد نیازی که باید از سوی شــرکت یا سرمایه پذیر درخواست ،تحصیل و
تمدید یا تجدید شود مشخص میگردد.
 -2-8تاریخ نفوذ و تاریخ قطعیت

در انعقــاد و اجرای قراردادهای بی او تی ،موضوعــات متعددی وجود دارد که مورد توافق دوطرف
قرار میگیرند و با امضای اســناد و مدارک یاد شده ،نافذ میگردند .تاریخ نفوذ قرارداد تاریخی است
کــه طرفهای قرارداد پس از طی مرحله مناقصه یا مذاکره مســتقیم ،با امضای قرارداد روابط خود را
تنظیم میکنند و وارد دوره اجرای شروطی میشوند اجرای پروژه را ممکن میسازند که شروط مقدم
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از ســوی شــرکت برای ادامه بهره برداری به ســرمایه پذیر واگذار گردند ،از این رو شرکت در دوره
بهره برداری تجاری باید تمام شــرایط پیش بینی شده در مورد بهره برداری را رعایت کند و با انجام
تعمیرات اساســی به موقع و صحیح ،نسبت به واگذاری پروژه به سرمایه پذیر در شرایط مورد توافق
اقدام نماید .شرکت در دوره بهره برداری تجاری با ارسال گزارشهای بهره برداری و نگهداری از پروژه
اعمال هرگونه تغییرات و انجام تعمیرات و حوادث را به ســرمایه پذیر اعالم مینماید تا سرمایه پذیر
در جریان تمام مســائل پروژه قرار گیرد و در مرحله واگذاری پروژه ،بر شرایط حاکم بر پروژه اشراف
الزم را داشته باشد.
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به طور معمول در قراردادها برای اطمینان از ایفای تعهدات قراردادی از سوی متعهد ،تضمینی به
نام ذینفع از ســوی متعهد تهیه و تسلیم میشود .در مورد پروژههای زیربنایی که به روش بی او تی
اجرا میشود ،تنها منبع تحصیل درآمد شرکت برای استهالک هزینههای پروژه و کسب سود سرمایه
گذاری ،پرداخت بهای محصول پروژه اســت که از سوی سرمایه پذیر انجام میشود .از این رو ،همان
طور که ســرمایه پذیر انتظار دارد که شــرکت در مقاطع مختلف برای اجرای تعهدات قراردادی خود
ضمانت نامه پیشــبرد و ضمانت نامه اجرا و ضمانت نامه انتقال ارائه نماید ،در مقابل ،شــرکت انتظار
دارد که ســرمایه پذیر به عنوان دریافت کننده محصول پروژه ،برای تعهد پرداخت خود تضمینی را
ارائه نماید تا هرگاه در اجرای تعهدات پرداخت خود مرتکب قصور شود ،شرکت با مراجعه به تضمین،
مبالغ قابل تأدیه را وصول و به تعهدات مالی خود در قبال وام دهندگان و سرمایه گذاران عمل کند.
 –9خاتمه موافقت نامه
هدف دوطرف در تنظیم موافقت نامه ،تحقق موضوع موافقت نامه اســت و تمام تالشهایی که در
تنظیم روابط دو طرف به عمل میآید ،همه به منظور تصویب اسباب تحقق موضوع موافقت نامه است
ولی با وجود تالش و خواســت طرفهای موافقت نامه ،شــرایطی در اجرای موافقت نامه پیش میآید
که تحقق موضوع موافقت نامه مســتلزم قطع روابط قراردادی بین دوطرف و اقدام در تکمیل موضوع
موافقت نامه به نحو و سیاق دیگری است.
یکی از دالیل شــایع برای قطع ارتباط قراردادی بین دوطرف قرارداد ،ارتکاب قصور از جانب یکی
از طرفهای قرارداد اســت که قادر یا حاضر به رفع مورد تخلف نیست و مصلحت طرف دیگر ایجاب
مینماید که روابط قراردادی را قطع کند و تدبیر دیگری برای ادامه موضوع قرارداد اتخاذ نماید.
 -10تغییر در قوانین و مقررات
روابطــی که به موجب قراردادهای طوالنی مــدت تنظیم میگردد ،به اعتبــار تغییر در قوانین و
مقررات حاکم ،تغییر شــرایط پروژه و تغییر اراده دوطرف موافقت نامه میتواند تغییر کند .بی شــک
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نامیده میشــوند .در طی این دوره شرکت در تحصیل مجوزها ،انعقاد قرادادهای تأمین مالی ،احداث
و بهره برداری اقدام مینماید و ســرمایه پذیر با توجه به شــروطی را که تقبل کرده اســت ،اقدام به
تحصیــل مجوزهای الزم و تأمین منابع مورد نیاز میکند .در تاریخ نفوذ قرارداد ،دوطرف نســبت به
اجرای پروژه متعهد نیســتند و تنها توافق میکنند طبق شــرایطی ،شروط مقدم را تکمیل کنند .در
صورت تکمیل شروط مقدم در مدت زمان مورد توافق ،تحقق شروط مقدم را با امضای صورت جلسه
مشــترکی تصدیق مینمایند .در این مرحله است که اجرای تعهدات قراردادی پروژه قطعیت یافته و
تاریخ قطعیت پروژه محقق میشود و دوره احداث پروژه آغاز میشود .تحقق قطعیت قرارداد ،تکمیل
موفقیت آمیز شروط مقدم از سوی دوطرف قرارداد و یا انصراف آنها از اجرای شروط یاد شده است.
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 -11نتیجه گیری
تداوم رشد اقتصادی ایران مانند دیگر کشورهای در حال توسعه نیازمند ایجاد توسعه تاسیسات زیربنایی
کشور است به همین دلیل در چهار برنامه توسعه اقتصادی کشور سرمایه گذاری زیادی بر روی زیربناها
انجام گرفته اســت .ولی در این راه گلوگاههای مانع ساخت و گسترش این تسهیالت میشود .هزینههای
بسیار زیاد و مدت زمان اجرای پروژههای داخلی به عنوان یکی از زیربناها از یک سو و میزان منابع سرمایه
گذاری دولتی از سوی دیگر بیانگر این واقعیت است که دستیابی به اهداف مورد نظر با اتکا به این منابع
امکان پذیر نخواهد بود .از همین رو جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی از بخش خصوصی در توسعه
طرحهای زیر بنایی استفاده شده است و سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دولت به عنوان یکی از
سیاستهای اصلی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است به طوری که با ابالغ سیاستهای کلی اصل ۴۴
قانون اساســی و تعیین حدود فعالیتهای اقتصادی توسط دولت ضرورت خصوصی سازی آشکار شده و
فرایند آن در کشور جدی شده است .یکی از متداولترین و موفقیت آمیزترین روشهای مشارکت بخش
دولتی و خصوصی در پروژههای زیربنایی روش  BOTاســت 29روش  BOTبه عنوان سیســتم اجرای
پروژه و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حالی مورد توجه متخصصان و کارشناسان قرار گرفته است که
دولت جمهوری اســامی ایران بر اساس بند ث و بند غ تبصره دو ماده واحده قانون بودجه سال  ۸۴و در
اجرای ماده  ۱۳قانون چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مجاز به تأمین و تضمین منابع
مالی از بازارهای ســرمایه گذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه و یا مشارکت در آن و همچنین
قرارداد تسهیالت مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح اشخاص حقوقی
ایرانی ،بانکها و ســایر مؤسســات اعتباری مالی و پولی شده است .همچنین طبق ماده  ۱۳قانون برنامه
چهارم توســعه اقتصادی و فرهنگی کشور به دولت اجازه داده شده است از تسهیالت بلند مدت خارجی
به منظور رشــد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی استفاده نماید .به همین دلیل دولت
ایران پروژههای زیادی را برای اجرا به این روش پیشنهاد کرده است .در این روش بخش خصوصی وظیفه
طراحی ،ســاخت و تأمین مالی پروژه را به عهده میگیرد و در مقابل دولت به او امتیاز بهره برداری برای
مدت معینی از پروژه میدهد تا بخش خصوصی با برداشت از درآمد پروژه مانند (عوارض راه ،فروش برق
نیروگاه و )..ســرمایهها و وامهای گرفته شده را باز پرداخت کند ،سود احتمالی را برداشت کرده و پس از
منقضی شدن مدت امتیاز تاسیسات را به دولت واگذار نماید.
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در یک دوره  ۲۵تا  ۳۰ســاله ،قوانین و مقررات حاکم بر روابط دو طرف موافقت نامه تغییر مینماید
و این تغییر میتواند در روابط قراردادی دو طرف در زمینههای مختلف اثر گذار باشد .توافق در نحوه
اقدام در این قبیل موارد میتواند اجرای پروژه را از تعلیق و توقف خارج ســازد و در زمان مواجهه با
چنین شرایطی ،به نحو توافق شده با موضوع برخورد شود.
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با اجرای پروژه به روش  BOTدولت بخش عظیمی از ریسکهای مربوط به پروژه را به بخش خصوصی
منتقل کرده و خود را از بار سنگین مدیریت و هماهنگیهای الزم رها میکند و میتواند توسعه تاسیسات
زیربنایی خود را بدون اتکا به بودجه عمومی و یا تحمیل فشار و وامهای خارجی دنبال کند .با این روش
ســرمایههای بخش خصوصی جذب شده که در صورت موفقیت میتواند موجب تشویق سرمایه گذاران
خارجــی برای حضور در بازار محلی گردد .در حین اجرای پروژه به بهترین نحو انتقال تکنولوژی صورت
میگیرد .مهمتر از آن که مدیریت بخش خصوصی بر پروژههای عمومی موجب رشد کیفیت ،مدیریت و
بهره وری پروژه میگردد .ولی باید توجه داشت که با وجود تمام مزایایی که برای  BOTمیتوان برشمرد.
این روش یک راه حل برای تمامی پروژهها نیست و شرایط پیش نیازی را طلب میکند تا بتواند موفق گردد
و فراهم نساختن بسترهای الزم در این خصوص میتواند آینده کشور را با مشکالت و تهدیدات جدی مواجه
نماید .در حقیقت راهبری صحیح این پروژهها مســتلزم پیاده سازی نظام مدیریت پروژه است تا اهداف،
هزینه ،زمان و کیفیت پروژهها را با موفقیت فراهم سازد .در این صورت بررسی نظام قراردادی روش BOT
اهمیت ویژهای مییابد .بررســی ارتباط بین شرکت پروژه و شرکت سرمایه گذار راهکار موثری در بهبود
و ارتقاء کیفیت اجرای پروژههای عمرانی کشــور میگردد .قراردادهای بیاوتی مجموعهای از قراردادهای
مختلفی است که ترکیب کل آنها منجر به خلق پروژه مدنظر طرفین قرارداد میشود .قراردادهای بی اوتی
را نمیتوان صرفاً زیر مجموعهای از قراردادهای پیمانکاری تلقی کرد .بطور کلی ماهیت قراردادهای ساخت،
بهره برداری و واگذاری آمیزهای از عقد عهدی پیمانکاری و عقود تملیکی اســت .که شناختن ماهیت آن
و روابط طرفین قرارداد برای واکاوی امکان یا عدم امکان بهره بردن از این ترتیبات در عملیات باالدستی
مهم اســت .در یک نگاه کلی میتوان مراحل قراردادهای بی اوتی را به  ۳مرحله ســاخت ،بهره برداری و
واگذاری محدود کرد .مراحل ساخت و واگذاری در اجرای پروژهها چه باالدستی و چه پایین دستی ماهیت
پیمانکاری دارد .واگذاری بهره وری پروژه در عملیات باالدستی یا مث ً
ال پاالیشگاه احداث شده توسط شرکت
پروژه در عملیات پایین دســتی ،انتقال مالکیت محسوب نمیشود ،بلکه تعهد شرکت پروژه به خلعید از
پروژه است .برخی محققین حوزه حقوق معتقدند روش قراردادی بی او تی بی چون چرا واجد یک مرحله
زمانی خاص در دوران بهره برداری است که در این مرحله شرکت پروژه بر تاسیسات و منافع و محصول
طرح مالکیت موقت پیدا میکند .انتقال حق عینی مالکیت بواسطه چند عقد معین در قانون مدنی پیش
بینی شده است :عقد بیع ،عقد اجاره ،عقد رهن ،عقد موجد حق انتفاع و نظائر آن .در این عقود مالکیت
یا به طور کلی نسبت به عین از مالک سلب میشود یا منافع به طور کامل در مدت معین از مالک سلب
میشود .ماهیت حقوقی قراردادهای امتیازی ،انتقال حق مالکیت محصول از ناحیه دولت میزبان به سرمایه
گذار است .ولی ماهیت حقوقی قراردادهای بی او تی بیشتر چهرهای عهدی دارد .مفاد قراردادهای بی اوتی
ایجاب میکند ،شرکت پروژه برای جبران هزینهها و رسیدن به سود تجاری ،بهره برداری از پروژه و تولید را
به نفع خود آغاز کند .اگر مرحله بهره برداری از قراردادهای بی او تی حذف شود و جبران هزینهها و سود
حاصل از عملکرد شــرکت پروژه به پرداخت اجرت پیمان از سوی کارفرما تبدیل شود ماهیت قرارداد بی
اوتی به یک قرارداد پیمانکاری خالص منقلب خواهد شد .اگر مرحله مذکور باقی باشد الجرم شرکت پروژه
مالک مرحله بهره برداری خواهد شد.
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نظارت شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و معاونت توسعه و مدیریت منابع ۱۰
و  ۱۱مرداد ۹۶
 -۸محمــد مزرعتی و محمدرضا مقدم ،مدل ســازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارائه مدل
بهینه سازی قرارداد در ایران ،مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره  ،۱۳۸۵ ،۷۶ص ۱۷۰

