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Comparison of Advantages and Disadvantages of Istisna
Contract and B.O.T contract
NjadAli Almasi
Sayyed Mohmmad Mousavi Amarati
One of concerns for governments in building infrastructure projects, is
selecting the type of Construction contract concludes with the builder
contractor. There are various contracts for the construction of an
infrastructure project that can be selected by their governments to take
action. Each of these contracts has its own advantages and disadvantages
which is different with other contracts and makes their performance
different. Governments according to their economic situation and technical
characteristics of each project and advantages and disadvantages of
construction contracts, select a type of these contracts for their intended
project. Among these construction contracts are, B.O.T contract and Istisna
contract and each has their own advantages and disadvantages. Some of
these advantages are more important and plays a more important role in the
success of a project, especially the issue of reducing government spending in
building infrastructure projects that is one of the most important factors
affecting on building infrastructure projects and due to budget constraints,
governments try to use from contracts that has lower cost for them. With
comparison of advantages and disadvantages of istisna contract and B.O.T
contract we realize that B.O.T contract, due to its unique features, has a very
good role in reducing government infrastructure costs and in this field is
better than the Istisna contract. In addition to this advantage, also B.O.T
contract has a better performance in other advantages of the Istisna contract
and in total it seems that it must be said that BOT contract has more
advantage than Istisna contract.
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چکیده
برای ساخت یک پروژه عمرانی ،قراردادهای متنوعی وجود دارد که دولتها میتوانند به انتخاب
آنها اقدام کنند .هرکدام از این قراردادها دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند که با
سایر قراردادها متفاوت است و کارایی آنها را متفاوت میکند .از جمله این قراردادهای ساخت،
قرارداد استصناع و قرارداد  BOTمیباشند که هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.
بعضی از این مزایا دارای اهمیت بیشتری هستند و نقش مهمتری در موفقیت یک پروژه ایفا
میکنند؛ بخصوص موضوع کاهش هزینههای دولت در ساخت پروژههای عمرانی که یکی از
مهمترین عوامل تاثیر گذار در ساخت پروژههای عمرانی است و دولتها سعی میکنند با توجه
به محدودیت بودجه ،از قراردادهایی استفاده کنند که هزینه کمتری برای آنها داشته باشد .با
مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد  BOTپی میبریم که قرارداد  BOTبا توجه به
ویژگیهای منحصر به فرد خود ،نقش بسیار مهمی در کاهش هزینههای عمرانی دولت دارد و در
این زمینه از قرارداد استصناع بهتر است .عالوه بر این مزیت ،قرارداد  BOTدر سایر مزایا نیز از
قرارداد استصناع عملکرد بهتری دارد و در مجموع به نظر می رسد که قرارداد  BOTاز مزایای
بیشتری نسبت به قرارداد استصناع برخوردار است.
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مقدمه

استصناع قراردادی است که بر اساس آن ،سفارش دهنده از سازنده میخواهدد کده
شیئی را که موضوع قدرارداد بدین آنهاست ،برای او درمدتزمان معین و با ویژگیهدایی
مورد توافق در مقابدل دریافدت قیمدت ،بددسازد( .بندی اسددی ،1311 ،ص )30کداربرد
قرارداد استصناع عالوه بر ساخت کاالها ،شامل احداث پروژهها نیز میشود( .موسدویان،
 ،1311ص BOT )313نیدز کوتداه شدده سده واژه  Build, Operate and Transferبده
معنای «ساخت ،بهرهبرداری و انتقال» است و به مراحل اصلی پروژههایی که تحت ایدن
قالب به اجرا در میآیند اشاره دارد( .توسلی جهرمی ،1311 ،ص )10قرارداد  BOTبده
قراردادی گفته میشود که در آن ،پروژهای با مجوز دولت ،برای ساخت به یک شدرکت
خصوصی واگذار میشود .پس از ساخت ،امتیاز بهرهبدرداری از طدر بدرای مددتی بده
شرکت سازنده داده شده و او مالدک طدر و مندافا حاصدل از آن مدیگدردد و بعدد از
انقضای مدت قرارداد ،مالکیت طر به دولت طرف قرارداد انتقدال مدییابدد .در نتیجده،
دولت بدون هیچ هزینهای میتواند طر های اقتصادی خود را به ثمر برساند( .صدادقی،
 ،1310ص )124در واقا دولت به جای پرداخت هزینده سداخت بده شدرکت سدازنده،
امتیاز بهرهبرداری از پروژه را برای چند سال به آن میدهد .سداالی کده دربداره ایدن دو
قرارداد مطر است آن است که کدامیک از این دو قدرارداد بدرای سداخت پدروژههدای
عمرانی مناسبتر هستند .برای یافتن این پاسخ ،به مقایسه  15مدورد از مزایدا و معایدب
این دوقرارداد میپردازیم و در پایان با توجه به مقایسه این  15مزیت ،قرارداد مناسبتر
را تعیین میکنیم.
 .1کاهش هزینهها

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پروژههای عمرانی و زیربنایی ،میدزان بدار مدالی آنهدا
برای دولت میباشد.
 .1-1قرارداد استصناع

در قرارداد استصناع ،هزینههای ساخت طر با پرداخت مستقیم کارفرما تهیه مدیشدود.
بنابراین اگر دولت بخواهد برای ساخت یک پدروژه عمراندی و یدا طرحدی زیربندایی از
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قرارداد استصناع استفاده کند ،باید هزینههای بسیار سنگینی بپدردازد و حجدم زیدادی از
بودجه خود را به این امر اختصاص بدهد که این امر باعث افزایش هزینههدا و مخدار
دولت است و باعث کاهش قدرت اقتصادی دولت درسایر بخشهای اقتصادی میشود.
برای توضیح بیشتر میتوان به ساخت نیروگاههای تولید برق اشاره کرد .به عنوان مثدال،
اگر دولت بخواهد چنین نیروگاهی را بدا قدرارداد استصدناع بسدازد ،بایدد حددود 0555
میلیارد تومان هزینه کند.
 .1-2قرارداد BOT

در قرارداد  BOTبه سبب تأمین مالی پروژه به وسدیله بخدش خصوصدی و بازپرداخدت
هزینهها و سود سرمایهگذاری از عواید حاصل از پروژه ،بدار مدالی اجدرای پدروژههدای
زیربندایی از بخدش عمدومی بده بخدش خصوصدی منتقدل مدیشدود و بده علدت آنکدده
سرمایهگذاری ،پروژه محور است ،برگشت سرمایه و منافا حاصدله ،متکدی بده تضدمین
دولت نخواهد بود( .حاتمی ،کریمیان ،1313 ،ص )1543ایجاد و ابداع قرارداد  BOTدر
اصل برای حل مشکل کمبود بودجه دولتها بوده است و به کمک ایدن قدرارداد سدعی
شده است که تعهدات مالی دولت کاهش یابد و دولت از فشار مالی پروژههدای بدزر
عمرانی ،رهایی یابد.
 .1-3مقایسه

یکی از مزیتهای قرارداد  BOTدر مقایسه با قرارداد استصناع این است که در قدرارداد
 ،BOTدولت تعهد مالی ندارد و هزینهای برای ساخت پروژه پرداخدت نمدیکندد ،فلدذا
هزینههای عمرانی دولت کاهش مییابد و دولت میتواند با دست بازتر بودجه کشور را
در سایر حوزههای مهم و اساسی صرف کند .در واقا قدرارداد  BOTابدزاری کلیددی و
مهم برای دولتها محسوب میشود تدا بتوانندد بددون پرداخدت هزیندهای ،طدر هدای
عمرانی و سازندگی خود را عملیاتی کنند در حالی که استفاده از قرارداد استصناع بدرای
دولت بسیار پرهزینه خواهد بود.
 .2روشهای تأمین اعتبار

برای تأمین اعتبار مورد نیاز یک پروژه روشهای گوناگونی وجدود دارد و معمدوال هدر
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قراردادی روشهای مخصوص به خود را دارا میباشد.
 .2-1قرارداد استصناع

در قرارداد استصناع ،دو نوع روش تأمین اعتبدار طدر وجدود دارد .در روش معمدولی،
دولت با پرداخت نقدی وجه به سازنده طر از محدل بودجده عمدومی کشدور ،تدأمین
اعتبار طر را برعهده میگیرد .اما در روش دوم ،دولت با انتشار صدکو استصدناع بده
تأمین اعتبار طر اقدام میکند .صکو

عبارت است از داشتن حقدوق در دارایدیهدای

مشخص که شامل درجهای از مالکیت دارایی میباشد( .آدامز ،توماس ،1311 ،ص)152
صکو استصناع یا اوراق استصناع ،اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که بدر مبندای
عقد استصناع و با میزان سود معین منتشر شدده و دارندده آن در سدر رسدیدهای معدین
میتواند سود خود را دریافت نماید( .بازوکار ،1312 ،ص)10
استفاده از اوراق استصناع چند فایده دارد :اوال با توجده بده اینکده اوراق استصدناع
میتواند ابزار مناسبی برای جذب نقدینگی در دسدت مدردم و هددایت آنهدا بده سدمت
پروژههای عمرانی و تولیدی باشد ،این اوراق به رشد اقتصادی کمک میکند .دوم اینکه
با استفاده از روش اوراق استصناع ،دولت میتواند کسری بودجه خود را در پروژههدای
عمرانی تأمین مالی کند .سوم اینکه دولت مدیتواندد از طریدق قراردادهدای بلندد مددت
استصناع ،روی نرخهای بازدهی و سود سرمایه تاثیر گذارد و آن ندرخهدا را بده سدمت
نرخهای تعادلی که در آن ارزش افزوده ناشی از به کارگیری سرمایه رعایت شود ،سوق
دهد و به این ترتیب در بلند مدت به عدالت تدوزیعی درآمدد کمدک کندد( .موسدویان،
 ،1311ص )450چهارم اینکه با توجه به وجود بازارهای ثانوی ،اوراق استصناع قددرت
نقد شوندگی خواهند داشت و به نظر میرسد با توجه به نرخ سدود معدین آنهدا ،درجده
نقد شدوندگی آنهدا بیشدتر از اوراق سدهام عدادی باشدد( .کاوندد ،1311 ،ص )115امدا
مهمترین نکته درباره صکو استصناع ،کارکرد آن در اقتصاد کالن کشور اسدت .انتشدار
اوراق بهادار شرکتها به معنای تقسیم داراییهای آنها به قشرهای گسدتردهای از مدردم
است و سود به دست آمده به جای این که بین افراد محدودی توزیدا شدود ،بدین افدراد
وسیعی تقسیم میشود که این خود به توزیا عادالنه درآمدد منجدر مدیشدود( .نظرپدور،
 ،1312ص )221توزیا عادالنه ثروت بین مردم باعث میشود که رفاه اجتماعی افدزایش
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یابد و فاصله طبقاتی کمتر شود و عدالت اقتصادی در جامعه تقویت گدردد ،فلدذا ابدزار
مالی صکو استصناع نقش بسیار مفیدی در اقتصاد کالن ایفا میکند.
 .2-2قرارداد BOT

در یک قرارداد  ،BOTسه منبا برای تأمین اعتبار طر وجود دارد .یک منبدا وام اسدت
و بخش عظیمی از منابا مالی الزم برای پروژه از طریدق اخدذ وام از باندکهدا صدورت
میپذیرد .امروزه بیش از  05درصد از منابا مالی پروژهها به وسیله اخذ وام از باندکهدا
انجام میگیرد .منبا دیگر سهم آورده سرمایهگذار است .در یدک پدروژه متعدارف BOT

بخشی از منابا مالی از طریق سرمایهگذاری بانیان پدروژه تدأمین مدیشدود .سدهام داران
عمده پروژه را همان بانیان پروژه تشکیل میدهند که شرکتهای سدازنده ،بهدره بدردار،
خریداران تولیدات و سایر اشخاصی هستند که به ندوعی بده شدرکت مزبدور وابسدتگی
دارند .سومین منبا تأمین اعتبار در قرارداد  ،BOTاوراق قرضه است( .حاتمی ،کریمیان،
 ،1313ص )1502اوراق قرضه ،اوراق بهادار قابل انتقالی هستند کده معمدوال بده وسدیله
اموال و داراییهای معینی تضمین میشوند و به وسیله وثیقهای که بر اموال بدهکار قرار
میگیرد ،دارای اولویت در بازپرداخت بدهی نسبت به سایر طلبکاران هستند .نرخ بهدره
ثابت است و در تاریخهای معینی قابل بازپرداخت هستند )Knott, 1998, p.112( .نکته
مهم در خصوص روشهای تأمین اعتبار در قرارداد  BOTاین است که در این روشها،
بیشترین سود به شرکتهای بزر

و بانکها میرسد و عموم مردم نقش کمتدری در آن

دارند که این امر با توزیا عادالنه ثروت و عدالت اقتصادی متناسب نیست.
 .2-3مقایسه

در قرارداد  BOTسه روش برای تأمین اعتبار طر وجود دارد که عبارتند از :وام ،سدهم
آورده سرمایه گذار و اوراق قرضه .اما در قرارداد استصناع دو روش برای تدأمین اعتبدار
طر وجود دارد که عبارتند از پرداخت نقدی سفارش دهندده و صدکو استصدناع .در
مقایسه این روشها باید گفت که قرارداد  BOTروشهای متنوعتدری دارد کده در بدین
آنها وام بانکی نقش بیشتری دارد و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد .قدرارداد استصدناع
روشهای محدودتری برای تأمین اعتبار دارد که نقش صکو استصناع درآن پررنگتدر
است .در مجموع به نظر میرسد که در قرارداد استصدناع بده دلیدل اسدتفاده از صدکو
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استصناع که موجب توزیا عادالنه ثروت و عدالت اقتصادی مدیشدود ،بدا روش تدأمین
اعتبار بهتری مواجه هستیم که این مسئله را باید جزء مزایای قرارداد استصدناع در برابدر
قرارداد  BOTذکر کنیم.
 .3مشروعیت روشهای تأمین اعتبار

با توجه به تنوع روشهای تأمین اعتبار و تعلق بعضی از این روشها بده اقتصداد بربدی
الزم است که مشروعیت این روشها مورد بررسی قرار بگیرد.
 .3-1قرارداد استصناع

در اوراق استصناع از ابتدای انتشار تا سررسید اوراق ،معامالت متعددی انجام مدیشدود
که تمامی آنها در قالب عقود اسالمی قابل انعقاد اسدت .موسسده ناشدر اوراق استصدناع
میتواند در قالب شرکت و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشدکیل شدود کده از
نظر فقهی تابا عقد شرکت خواهد بود .واگذاری اوراق استصناع و اخدذ وجدوه آنهدا از
سرمایه گذاران توسط موسسه واسط ،در قالب قرارداد وکالت خواهد بود .بدین صورت
که متقاضیان اوراق با اعطای وجوه و اخذ اوراق استصناع ،به موسسه مدالی ناشدر اوراق
وکالت میدهند تا وجوه آنان را جهت ساخت پروژهای به کار گیرندد .قدرارداد سداخت
پروژه مورد نظر در قالب قرارداد استصناع با پیمان کار صورت میگیرد .همچنین خریدد
و فروش اوراق استصناع در بازار ثانوی ،بیا دین اسدت کده طبدق نظدر مشدهور فقهدای
امامیه صحیح میباشد( .بازوکار ،1312 ،ص )13بندابراین در تمدامی مراحدل اسدتفاده از
اوراق استصناع ،چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانوی ،از عقود صحیح و مشروع فقهی
استفاده میشود که این امر سبب میگردد ابزار مالی اوراق استصدناع بده عندوان روشدی
مشروع برای تأمین اعتبار پروژههای عمرانی مطر شود.
 .3-2قرارداد BOT

وام بانکی امری نوظهور است و فقهای متقدم بحثی راجا به آن مطر نکردهاندد امدا در
بین فقهای متاخر درباره مشروعیت وام بانکی اختالف نظر وجود دارد .بده عندوان مثدال
آیت اهلل بهجت میفرمایند :وام گرفتن از بانک در صورتى کده در آن شدرس سدود شدده
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باشد ،جایز نیست و ربا و حرام است( .بهجت1421 ،ق ،ص )401ولی آیت اهلل مکدارم
شیرازی معتقدند که وام گرفتن از بانکها مانعى ندارد و در صورتى که طبق عقود شرعیّه
باشد مبلغ اضافى را که مىپردازد ربا نیست( .مکارم شیرازی1421 ،ق ،ص )413مسدئله
دیگر مشروعیت اوراق قرضه اسدت .در صددور اوراق قرضده همدانطور کده از ندام آن
پیداست ،خریدار اولیه اوراق قرضه ،مبلغی معادل مبلدغ اسدمی ورق قرضده ،بده صدادر
کننده آن قرض میدهد ،مشروس به اینکه عالوه بدر بازگردانددن اصدل آن در سررسدید
معین ،ساالنه درصد مشخصی هم به عنوان بهره به او پرداخت شود .بنابر آنچه در تبیین
ماهیت اوراق قرضه گفتیم ،این صورت از مصادیق مشدخص و قطعدی ربدای قرضدی و
حرام است( .فراهانی ،1333 ،ص )30در این باره عالمه حلی میفرمایند« :شدرس قدرض
آن است که در آن سود و منفعتی نباشد ،زیرا که پیامبر اکرم (ص) از قرض بدا بهدره نهدی
کردهاند ،بنابراین مجاز نیست که به شرس سود ،قرض داده شود( ».عالمه حلدی1414 ،ق
 ،13 ،ص )31محقق ثانی میفرمایند« :شرس زیادت در قدرض جدایز نیسدت( ».محقدق
ثانی1451 ،ق ،1 ،ص )113مرحوم سدبزواری نیدز شدرس زیدادت در قدرض را جدایز
نمیدانند( .سبزواری1413 ،ق ،21 ،ص )01با بررسی اقوال سایر فقها به نظر میرسدد
که حرمت شرس زیادت در قرض ،مورد اجماع فقهای امامیه باشد و همه فقها ایدن ندوع
قرض را ربوی میدانند .بنابراین به علت اینکه در اوراق قرضده شدرس زیدادت و بهدره
وجود دارد ،از نظر فقهی ربا محسوب میشود و اسدتفاده از آن حدرام خواهدد بدود .در
نتیجه بایدد گفدت کده دربداره مشدروعیت روشهدای تدأمین اعتبدار ،در قدرارداد BOT

تردیدهای جدی وجود دارد.
 . 3-3مقایسه

با توجه به آنچه که درباره مشروعیت روشهدای تدأمین اعتبدار در قدرارداد استصدناع و
 BOTذکر شد ،به نظر میرسد که روش تأمین اعتبار در قرارداد استصناع از مشدروعیت
بیشتری برخوردار است زیرا که اوراق استصناع مبتنی بر عقود مشروع فقهدی مدیباشدند
ولی در خصوص مشروعیت وام بانکی و اوراق قرضه اشدکاالت و تردیددهایی وجدود
دارد .در واقا قرارداد استصناع و روش تأمین اعتبار آن ،بر مبنای فقهی پایه ریدزی شدده
است ولی روشهای تأمین اعتبار در قرارداد  ،BOTبر مبنای اقتصاد بربدی پایده ریدزی
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شدهاند و از لحاظ فقهی و شرعی دچار مشدکل هسدتند .البتده مدیتدوان بدا اسدتفاده از
روشهای تأمین اعتبار جایگزین و یا وام گرفتن بر مبنای عقود شدرعی ،ایدن مشدکل را
حل کرد.
 .4آزادسازی اقتصادی

آزاد سازی اقتصادی شامل کلیه اقداماتی است که به منظور برداشتن کنتدرلهدای بخدش
عمومی و دولتی از بازارهای مالی ،بازار کاالها و خدمات ،بازار کار و بخش خدارجی و
واگذاری آن به بخش خصوصدی و مکانیسدم بدازار مدیباشدد( .کمدالی ،1333 ،ص)11
آزادسازی اقتصادی در اصل و در مفهوم کلی ،بر حدذف مالکیدت دولدت از واحددهای
تولیدی و عدم مداخله آن در امور اقتصادی و نظام بازار داللدت دارد( .زاهددی،1332 ،
ص)11
 .4-1قرارداد استصناع

با نگاهی به قراداد استصناع پی میبریم که این قدرارداد نقشدی در آزادسدازی اقتصدادی
ندارد زیرا که در قرارداد استصناع ،بخدش خصوصدی تنهدا سدازنده پدروژه اسدت و بده
ساخت طر اکتفا میکند و نقشی در مرحله بهرهبرداری ندارد و مدیریت پروژه بعدد از
ساخت به طور کامل در اختیار بخش عمومی و دولتی قرار مدیگیدرد .بندابراین قدرارداد
استصناع با آزاد سازی اقتصادی رابطهای ندارد و به افزایش کنترل دولت بر فعالیتهدا و
طر های اقتصادی منجر میشود.
 .4-2قرارداد BOT

یکی از راههای آزاد سازی اقتصادی که به طور وسیا مورد توجده کشدورهای در حدال
توسعه قرار گرفتده اسدت ،اسدتفاده از روش  BOTاسدت .از طریدق ایدن روش ،بخدش
خصوصی میتواند وارد آن دسته از فعالیتهای اقتصدادی گدردد کده قدبال در اختیدار و
کنترل انحصاری دولت بوده اسدت .دولدت از ایدن طریدق ،هدم زمینده را بدرای بخدش
خصوصی فراهم میسازد تا در این فعالیتهدای اقتصدادی سدرمایهگدذاری کندد و هدم
نظارت و کنترل خود را به نحو مطلوبی حفظ مدیکندد( .شدیروی ،1314 ،ص )34البتده
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باید توجه داشت که آزادسازی اقتصادی بیشدتر در مرحلده بهدرهبدرداری قدرارداد BOT

خود را نشان میدهد که مدیریت پروژه در دسدت بخدش خصوصدی قدرار مدیگیدرد و
دولت تنها به نظارت اکتفا میکند .در مجموع با توجه به ویژگیهدای منحصدر بده فدرد
قرارداد  BOTباید گفت که این قدرارداد یکدی از روشهدای مناسدب و مطلدوب بدرای
آزادسازی اقتصادی است که میتواند ثمرات و فواید سیاسدت آزاد سدازی اقتصدادی را
به خوبی در اقتصاد کشود جلوه بدهد و بدا کاسدتن از مسدئولیتهدای دولدت و جلدب
مشارکت بخش خصوصی ،به اقتصاد کشور رونق بدهد.
 .4-3مقایسه

در مقایسه قرارداد استصناع و قرارداد  BOTاز لحاظ سیاست آزاد سازی اقتصدادی بایدد
گفت که یکی از مزیتهای قرارداد  BOTنسبت بده قدرارداد استصدناع ایدن اسدت کده
قرارداد  BOTاز این ظرفیت برخدوردار اسدت کده بتواندد نقدش مهمدی در آزادسدازی
اقتصادی و کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد و افدزایش فعالیدت بخدش خصوصدی،
داشته باشد .بنابراین میتدوان قدرارداد  BOTرا یکدی از روشهدای مناسدب آزادسدازی
اقتصادی محسوب کرد ولی قرارداد استصناع از چنین مزیتی برخوردار نیست.
 .5نظارت و کنترل دولت بر پروژه

یکی از وظایف مهم دولتها ،نظارت و کنترل دقیق و مستمر بخشهای مختلف اقتصاد
است .نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی بده عندوان یدک وظیفده حداکمیتی دارای
جایگاه محوری در پیریزی اقتصاد صحیح و عادالنه و پیشرفت اقتصادی است .نظارت
و کنترل دولت بر امور اقتصادی تضمین کننده اجرای درسدت امدور اقتصدادی اسدت و
زمینه سدوء اسدتفاده از آنهدا را بده حدداقل مدیرسداند( .فداطمی و یاراحمددی،1315 ،
ص)131
 .5-1قرارداد استصناع

در بین امور اقتصادی مختلف ،احداث و مدیریت پدروژههدای عمراندی و زیربندایی نیدز
نیازمند نظارت و کنترل دقیق توسط دولت است تا طر ها و پروژهها به درستی سداخته
و مدیریت شوند و به نحو صدحیح بده مدردم خددمت رسدانی کنندد .در مدورد قدرارداد
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استصناع و کنترل و نظارت دولت بر آن بایدد دو مرحلده را تفکیدک کدرد .مرحلده اول،
مرحله ساخت است که توسط پیمانکار یا سازنده طر انجام مدیشدود .در ایدن مرحلده
معموال دولتها با استفاده از پیمانکار ناظر ،به نظارت و کنترل ساخت طر میپردازندد
و نسبت به حسن انجام امور مراقبت میکنند .مرحله دوم ،مرحله بهرهبرداری اسدت کده
در قرارداد استصناع ،این مرحلده بدا اعطدای پدروژه بده دولدت همدراه اسدت و دولدت،
بهرهبرداری و استفاده از پدروژه را برعهدده مدیگیدرد .در ایدن مرحلده بده دلیدل اینکده
بهرهبرداری و مدیریت طر توسط دولت صورت میگیرد ،نظارت و کنتدرل دولدت بدر
روی پروژه به صورت حداکثری و کامل خواهد بود که این مسئله در پروژههای بدزر
و حساس ملی ،از مزیت بزرگی برخوردار است و با منافا ملی نیز سازگارتر میباشد.
 .5-2قرارداد BOT

در قرارداد  BOTنیز باید دو مرحله را تفکیک کرد .مرحله اول ،مرحله ساخت است که
معموال نظارت و کنترل پروژه توسط پیمانکار ناظر صدورت مدیگیدرد .امدا مرحلده دوم
یعنی مرحله بهرهبرداری در قرارداد  BOTاز اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است ،زیرا
در این قرارداد بهرهبرداری از طر توسط بخش خصوصی انجدام مدیشدود و از سدوی
دیگر در این قراردادها معموال پروژه از اهمیت و حساسیت خاصی برخدوردار اسدت و
مرتبط با طر های زیربنایی مهم و حیاتی کشور اسدت کده معمدوال در انحصدار دولدت
هستند .عالوه بر این ،دولتها معموال با دبدبه نحوه خدمت رسانی به مردم و کیفیت آن
نیز مواجه هستند و باید برای حفظ کیفیت خدمت رسانی به مردم و یا کیفیت کاالهدای
ساخته شده ،چارهای پیدا کنند.
بنابراین دولت باید در قرارداد  BOTروشهایی را پیش بینی کند که به استناد آندان
بتواند بر مراحل گوناگون اجرای پروژه و نحوه بهرهبدرداری از آن ،نظدارت کندد .بدرای
اینکه دولت بتواند این نظارت را به نحو موثری اعمال کندد ،بایدد از نیدروی متخصدص
بخش خصوصی داخلی و خارجی استفاده نماید و یا این کده دولدت نیروهدای الزم را
آموزش داده و استفاده نماید( .فالحی ،1313 ،ص )110به هر حال بده علدت اینکده در
قرارداد  BOTبرای سالیانی طوالنی مدیریت پروژه بدر عهدده بخدش خصوصدی اسدت،
نظارت و کنترل دولت کامل نیست و به طور نسبی انجام میشود.
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 .5-3مقایسه

یکی از مزیتهای استصناع نسبت به قرارداد  BOTاین است که بهرهبرداری و مدیریت
طر پس از ساخته شدن ،توسط دولت انجام میشود که این امدر سدبب مدیگدردد کده
کنترل و نظارت دولت بر طر ساخته شده به صورت حدداکثری اعمدال شدود ولدی در
قرارداد  ،BOTطر پس از ساخته شدن در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد که این
امر از میزان کنترل و نظارت دولت میکاهد و حتی ممکدن اسدت دولدت را بدا بعضدی
مشکالت حاکمیتی روبرو کند .بنابراین الزم است کده دولدتهدا در هنگدام اسدتفاده از
قرارداد BOT ،همه جوانب کار را بسنجند و سدپس بده طراحدی روشدی مناسدب بدرای
کنترل و نظارت بر پروژه اقدام کنند تا آسیبهای ناشی از مدیریت پروژه توسط بخدش
خصوصی را به حداقل برسانند .لذا باید در ایدن ویژگدی ،قدرارداد استصدناع را بهتدر از
قرارداد  BOTبدانیم و این مزیت را برای آن در نظر بگیدریم کده در قدرارداد استصدناع،
دولت کنترل و نظارت بیشتری بر پروژه ساخته شده دارد.
 .6جذب سرمایه

همواره یکی از مسائل مهم اقتصاد ملی کشدورها بحدث جدذب سدرمایههدای داخلدی و
خارجی بوده است و هر کشوری سعی میکند که با بکارگیری روشهای ندوین جدذب
سددرمایه ،سددرمایه بیشددتری را جددذب اقتصدداد خددود کنددد .در ایددن میددان قراردادهددای
سرمایهگذاری نقش مهمی دارند که قرارداد استصناع و  BOTنمونهای از آنها هستند.
 .6-1قرارداد استصناع

یکی از شیوههای مناسب جذب سرمایههای داخلی ،اسدتفاده از اوراق بهدادار استصدناع
میباشد .استفاده از اوراق استصناع برای جذب سدرمایههدای مردمدی فوایدد زیدادی بده
همراه دارد .افراد دارای سرمایه راکد میتوانند با استفاده از این اوراق ،متناسب با میدزان
سرمایهای که به این امر اختصاص میدهند ،از سدودی کده از سدرمایهگدذاری ناشدی از
عرضه اوراق استصناع و استفاده از سرمایه حاصل از آن در طر های مختلف اقتصدادی
به دست می آید ،بهره ببرند .همچنین با انتشار اوراق استصناع ،این امکان بدرای افدرادی
که سرمایه ناچیز دارند نیز فراهم میشود که بتوانند متناسدب بدا سدرمایه خدود در ایدن
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طر های اقتصادی حضور داشته و از سود حاصل از آن بهره ببرند .عدالوه بدر ایدن بدا
استفاده از این ابزار مالی ،حجم سرمایهگذاریهدای اقتصدادی افدزایش یافتده و تکداپوی
اقتصادی به ویژه در زمینه تولید ،افزایش مییابد که این امر در ایجاد اشدتغال و توسدعه
اقتصادی موثر خواهد بود( .بازوکار ،1312 ،ص )34ظهدور و گسدترش اوراق استصدناع
در مجموعه اسناد و اوراق بهادار میتواند بر رونق بدورس بیفزایدد و رببدت اشدخاص
حقیقی و حقوقی را برای ورود به بورس و سرمایهگذاری در آن بیشتر کند و زمینههدای
کارآمدی بیشتر آن را فراهم سازد( .نظرپور ،1312 ،ص )231در کل میتدوان گفدت کده
اوراق استصناع برای جذب سرمایههای داخلی ،ابزاری جدید و مفید است که عالوه بدر
مزیتهای اقتصادی فراوان ،از لحاظ موازین شرعی نیز معتبر و صدحیح مدیباشدد و بدا
اصول اقتصاد اسالمی ،سازگار و متناسب است.
 .6-2قرارداد BOT

یکی از طرق جذب سرمایههای خارجی و هدایت آنها به پروژههای زیربنایی استفاده از
قراردادهای  BOTاست .هدف از ایدن قدرارداد ،بده کدار اندداختن سدرمایههدای بخدش
خصوصددی و خددارجی در کانددالهددا و اهددداف خدداص اقتصددادی و در جهددت تحقددق
سیاستهای کلی اقتصادی آن کشور و توسعه بخش زیربنایی اقتصاد میباشد( .شیروی،
 ،1315ص )31لذا قرارداد  BOTبیش از هر چیز در جذب سرمایههدای خدارجی بدرای
ساخت و ساز طر های زیربنایی و پروژههای بزر
بزر

کاربرد دارد و معموال شرکتهدای

چند ملیتی که از اعتبار کافی ،سرمایه فراوان و فناوری پیشرفته برخوردارند ،ایدن

قراردادها را انتخاب میکنند.
 .6-3مقایسه

همان طور که گفته شدد ،قدرارداد استصدناع و صدکو استصدناع ،بیشدتر بدرای جدذب
سرمایههای داخلی کاربرد دارد ولی قرارداد  BOTبیشتر در جذب سرمایههای خدارجی
استفاده میشود .از لحاظ اقتصادی جذب سرمایههدای خدارجی از جدذب سدرمایههدای
داخلی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا که سرمایههای خارجی به مراتدب بیشدتر
از سرمایههای داخلی هستند و همچنین برای جذب سرمایههای خارجی بین کشورهای
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مختلف ،رقابت وجود دارد .در نتیجه بایدد گفدت کده قدرارداد  BOTبده دلیدل جدذب
سرمایههای خارجی از قرارداد استصناع بهتر مدیباشدد و مدیتواندد نقدش مفیددتری در
اقتصاد کشور ایفاء کند.
 .7انتقال فناوری

منظور از انتقال فناوری ،جذب و تحصیل فناوری توسط گیرندده فنداوری مدیباشدد .بدا
توجه به اهمیت قابل توجه فناوری از منظر سیاسدی ،اقتصدادی ،صدنعتی ،نظدامی و ،....
کشورها و صنایا ،جهت دستیابی به فنداوری مدورد نیداز خدود از شدیوههدای مختلدف
قراردادی و بیر قراردادی بهره میگیرند( .محمودی ،1313 ،ص)3
 .7-1قرارداد استصناع

درباره قرارداد استصناع باید گفت کده ایدن قدرارداد جدزء قراردادهدای انتقدال فنداوری
محسوب نمیشود و در جریان آن ،انتقال فناوری روی نمیدهد .در واقا سدازنده فقدط
ملزم به ساخت طر و پروژه است و تعهدی به انتقال فنداوری نددارد .علدت ایدن امدر
بیشتر آن است که سازنده در مرحله بهره برداری ،نقشدی نددارد و بهدرهبدرداری توسدط
سفارش دهنده انجام میشود ،بنابراین سازنده به انتقال فناوری نمدیپدردازد .البتده بایدد
توجه داشت که بحث آموزش نحوه اسدتفاده از طدر  ،بحدث جددایی از بحدث انتقدال
فناوری است و معموال در هر قراردادی ،مسئله آموزش نحوه استفاده ،به صورت صریح
یا ضمنی جزء شروس ضمن عقد قرار دارد.
 .7-2قرارداد BOT

یکی از قراردادها که در انتقال فناوری کاربرد دارد ،قرارداد  BOTاست .عوامل مختلفدی
قرارداد  BOTرا به شیوهای موثر برای انتقال فناوری بدل کرده است .مداخله دولدت در
قراردادهای  BOTاندد

بدوده و ندرخ بازگشدت سدرمایه معمدوال باالسدت و آمدوزش

نیروهای محلی به منظور دستیابی به مهارتهای الزم پس از واگذاری پدروژه در صددر
تعهدات متصددی قدرار دارد .افدزون بدر ایدن ،ایجداد سداختارهای مناسدب مددیریتی و
برخورداری از خدمات مداوم در زمینه تعمیر و نگهداری و توسعه مهدارتهدای فندی و
مدیریتی برای قابلیت به روز ساختن فناوریها و ارتقای آن ،قرارداد  BOTرا در هیئدت
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وسیلهای کارآمد در برآورد مقاصد تکنولوژیک کشورهای میزبان مطر کرده اسدت ،بده
نحوی کده گداه هددف اصدلی از واگدذاری یدک پدروژه از طریدق  ،BOTدسدتیابی بده
فناوریهای متصدی است که مقوله برآوردن مقاصد عمومی از مجرای انجام پروژههدای
زیربنایی را به حاشیه میراند( .رهبری ،1312 ،ص )301در نتیجه باید قدرارداد  BOTرا
یکی از روشهای مناسب انتقال فناوری دانست که عالوه بر ساخته شددن یدک پدروژه
مهم زیربنایی و ورود حجم باالیی از سرمایه به داخل کشور ،باعث انتقدال فنداوری نیدز
میشود و نقایص و کمبودهای فناوری داخلدی را جبدران مدیکندد و زمینده اسدتفاده از
بهروزترین و جدیدترین فناوریهای حال حاضر دنیا را ایجاد میکند.
 .7-3مقایسه

یکی از شیوههای انتقال فناوری ،استفاده از قراردادهای انتقال فناوری است که برای این
منظور طراحی شدهاند .قرارداد استصناع اصوالً قرارداد انتقال فناوری نیست و در آن بده
ساخته شدن طر اکتفا میشود ،ولی قدرارداد  BOTیکدی از اندواع قراردادهدای انتقدال
فناوری است که در آن عالوه بر ساخت طر  ،به موضوع انتقدال فنداوری نیدز پرداختده
میشود .بنابراین یکی از مزیتهای قرارداد  BOTدر مقایسه بدا قدرارداد استصدناع ایدن
است کده قدرارداد  BOTبده همدراه خدود ،انتقدال فنداوری را هدم دارد و باعدث ورود
فناوریهای جدید به کشور میزبان میشدود ولدی قدرارداد استصدناع فاقدد جنبده انتقدال
فناوری است.
 . 8مدیریت کارآمد پروژه

در مدیریت هر پروژهای سه عامل اصلی و مهم وجود دارد که نقش تعیدین کننددهای در
میزان موفقیت پروژه دارد .هزینه ،زمان بندی و کیفیدت سده متغیدر اصدلی یدک پدروژه
هستند .چالش مهم مدیریت پروژه ،متعادل کردن این متغیرها برای ایجاد موازنه هزینده،
زمان بندی و کیفیت بهینه است .به عبارت دیگر پروژهای موفق و کارآمد خواهد بود که
با حداقل هزینه و زمان ،بیشترین کیفیت را ارائه دهد .برای تحقق این امر ،مددیر پدروژه
وظایف سنگینی برعهده دارد .مدیر پروژه باید اهدداف و محددودیتهدای پدروژه را بده
خوبی مشخص کند تا بتواند مبنایی مناسب برای تصمیم گیدری در مدورد پدروژه ایجداد
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کند .همچنین برنامه ریزی همه جزئیات پروژه ،در مورد اینکه چطور میشود به اهدداف
پروژه رسید را با در نظر گرفتن محدویتهای اجرایی تاثیر گذار گرد هم آورد( .ورزوه،
 ،1311ص )40عالوه بر این ،مدیر موظف است که به انعقاد قراردادهدای الزم و خریدد
وسایل مورد نیاز برای پروژه اقدام کند ،از نیروی کار ماهر و متخصدص اسدتفاده کندد و
با آنها تعامل داشته باشد ،بازدید مستمر از پروژه را در دستور کار خدود قدرار دهدد و از
میزان پیشرفت کار گزارش تهیده کندد )Whitticks, 2005, p.90( .آنچده در موفقیدت و
کارآمدی مدیریت یک پروژه بیش از هر چیز اهمیت دارد ،انگیزه شخصی مددیر اسدت.
اگر مدیر پروژه در سودآوری طر سهیم باشد و از موفقیدت طدر بهدره ببدرد ،انگیدزه
بسیار باالیی برای موفقیت پروژه خواهد داشت و این انگیزه سبب میشود که مددیر ،بدا
حداکثر توانایی و استعدادهای خود ،اقدام به مدیریت پروژه کند و از انجدام هدیچ اقددام
مفیدی ،چشم پوشی نکند.
 .8-1قرارداد استصناع

در قرارداد استصناع باید دو مرحله را برای مددیریت پدروژه بررسدی کدرد .مرحلده اول
مرحله ساخت است که در این مرحله سه متغیر هزینه ،کیفیت و زمان مطدر اسدت .بدا
توجه به اینکه در قرارداد استصناع ،پیمانکار سازنده از کارآمدی طر سودی نمدیبدرد،
انگیزه شخصی ندارد و معموال نسبت به کارآمدی طر بیتفاوت است .به عبارت دیگر
در قرارداد استصناع به دلیل اینکه بهرهبرداری از پروژه توسط سدفارش دهندده صدورت
میگیرد و پیمانکار سازنده نقشی در بهرهبدرداری از پدروژه و سدودآوری حاصدل از آن
ندارد و مدیران پروژه از موفقیت پروژه بهرهای نمیبرندد و از کارآمددی طدر  ،سدودی
برای آنها حاصل نمیشود ،معموال انگیزه کافی برای مدیریت مناسب پروژه را ندارندد و
برای رسیدن به حداکثر کیفیت ممکن ،اهمیتی قائل نمیشوند .همچنین ممکن است کده
پیمانکار سازنده به دلیل نداشتن انگیزه کافی ،سرعت اجرای طدر را کداهش داده و یدا
هزینههایی اضافی را بر طر اضافه کند و یا از کیفیت کار بکاهدد .مرحلده دوم ،مرحلده
بهرهبرداری است که توسط سفارش دهنده انجام میشود .در این مرحله مدیریت پدروژه
به دست بخش دولتی داده میشود و در این مرحله هم با مشکل عدم کارآمدی مدیریت
مواجه هستیم زیرا که در بخش دولتی نیز انگیدزه الزم بدرای مددیریت کارآمدد و موفدق
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پروژه وجود ندارد و مدیران از موفقیت پروژه سودی نمیبرند .معموال بدرای حدل ایدن
مشکل از روشهای بوروکراسی اداری استفاده میکنندد کده باعدث کداهش سدرعت در
انجام امور میشود .در نتیجه در قرارداد استصدناع ،انگیدزه الزم بدرای مددیریت کارآمدد
پروژه وجود ندارد و ممکن است که طر با مشکالتی روبرو شود.
 .8-2قرارداد BOT

در قرارداد  ،BOTهم مرحله ساخت و هم مرحله بهرهبرداری توسط بخدش خصوصدی
انجام می شدود .واگدذار کدردن بخدش عمدومی بده بخدش خصوصدی بدرای سداخت و
بهرهبرداری از طر  ،بهرهمندی از مزایا و امتیازات بخش خصوصی یعنی کاهش هزینده،
کاهش تشریفات اداری و بالتبا ،سرعت در انجام کار را به همراه خواهد داشت ،ضدمن
آنکه میتوان از مدیریت کارای این بخش نیز اسدتفاده کدرد( .صدادقی ،1310 ،ص)130
در واقا انگیزه شخصی بخش خصوصی بده دلیدل نفدا شخصدی و سدود خدود ،سدبب
میشود که در مراحل ساخت و بهره برداری ،مدیریت کارآمدد محقدق شدود و حدداکثر
کیفیت رعایت گردد .در نتیجه استفاده از قدرارداد  BOTباعدث مدیشدود کده مددیریت
پروژهها متحول شود و کارایی آنها به حداکثر برسد.
 .8-3مقایسه

مدیریت پروژه در قرارداد استصناع چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره بدرداری،
فاقد انگیزه کافی و الزم برای تحقق مدیریت کارآمد و موفق اسدت و ایدن موضدوع بده
دلیل عدم وجود ارتباس بین منافا و سود دهی پروژه و منافا و سدود شخصدی مددیران
است ولی در قرارداد  BOTهم در مرحله ساخت و هم در مرحله بهره بدرداری ،انگیدزه
باالیی برای تحقق مدیریت کارآمد و موفق وجود دارد و این مهم به دلیل وجدود رابطده
مستقیم بین موفقیت و سود دهی پروژه با موفقیت و سود شخصی مدیران است.
 .9ریسک پروژه

ریسک عبارت است از رویدادی نامعین یا موقعیتی که اگر اتفاق بیفتد بر هددف پدروژه
تاثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت .ریسک دلیلی دارد و در صورت وقوع نیز تجربدهای
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از آن حاصل میشود( .خاتمی ،1312 ،ص )05پس از شناسدایی و تعیدین ریسدکهدای
پروژه ،آنچه اهمیت فراوانی دارد ،تخصیص ریسکها است .اصل بر این اسدت کده هدر
ریسک به یکی از طرفین قرارداد که کنترل بیشتری بر آن دارد ،تخصیص یابد( .عزیزی،
 ،1311ص)11
 .9-1قرارداد استصناع

از آنجایی که در قرارداد استصناع ،بهرهبرداری از پروژه توسط دولت صورت مدیگیدرد،
بیشترین ریسک و خطر متوجه دولت میباشد و ریسک کمتری متوجه پیمانکار سدازنده
خواهد بود .به عبارت دیگر ،به علت بهرهبرداری از پروژه توسط دولت ،بیشترین کنترل
بر روی پروژه برای دولت است و سازنده ،کنترل کمتری نسبت به دولت دارد .بندابراین
ریسکها و خطرات طر و پروژه بیشتر برای دولت روی مدیدهدد و ریسدک کمتدری
متوجه سازنده میشود.
 .9-2قرارداد BOT

ریسکهای پروژههای سرمایه گذاری را معموال در سه گروه ریسکهای مرحله ساخت،
ریسکهای مرحله بهرهبرداری و ریسکهای مشتر

دو مرحله تقسیم بندی مینمایندد.

(معزز ،1311 ،ص )1در قرارداد  BOTدر مدت زمان ساخت و بهدرهبدرداری از پدروژه،
ریسک طر بر عهده بخش خصوصی است )Dolzer, Schreuer, 2008, p.73( .در این
قرارداد ،مرحله ساخت و مرحله بهرهبرداری توسط بخش خصوصی انجدام مدیشدود و
بخش خصوصی بیشترین کنترل را بر پروژه دارد .بنابراین بیشترین ریسک نیز بر عهدده
بخش خصوصی است و بخش دولتی ،ریسک اندکی را بر عهدده خواهدد داشدت .البتده
بخش خصوصی برای حل این مشکل از روشهای مختلدف مددیریت ریسدک اسدتفاده
میکند تا بتواند ریسک پروژه را به حداقل ممکن برساند .در واقا ریسک به عنوان یدک
حقیقت انکار ناپذیر ،مدیران را وادار ساخته است تا آن را پذیرفتده و از آن بده صدورت
فرآیندی به نام مدیریت ریسک به عنوان یکی از بهترین روشهایی که آنها را در جهدت
اتخاذ بهترین تصمیمات یاری میرساند ،استفاده کنندد( .بابدائی ،1332 ،ص )11در بدین
روشهای مدیریت ریسک ،نهداد بیمده مهمتدرین نقدش را در مددیریت ریسدک دارد و
مدیران پروژه بدا اسدتفاده از اندواع بیمدههدای موجدود سدعی مدیکنندد کده خطدرات و
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ریسکهای پروژه را کنترل کنند .مسئله بیمه در قراردادهای ساخت معموال بده صدورت
شرس ضمن عقد مورد توافق طرفین قرار میگیرد و بر اساس آن سعی میشود کده هدم
منافا سفارش دهنده و هم منافا پیمانکدار سدازنده ،مدورد حمایدت بیمده قدرار بگیدرد.
()Smith, 2010, p.160
 .9-3مقایسه

اگر دولت بخواهد برای ساخت یک پروژه زیربنایی یا یدک طدر اقتصدادی از قدرارداد
استصناع استفاده کند ،بیشترین ریسک پروژه بر عهده دولت خواهد بدود و ایدن مسدئله
برای دولت زیان بار است و یک عیب برای قرارداد استصناع محسوب میشود ولی اگر
دولت از قرارداد  BOTاستفاده کند ،بیشترین ریسک پروژه بر عهدده بخدش خصوصدی
خواهد بود .بنابراین این مسئله به سود و منفعت دولت است و یک مزیدت مهدم بدرای
قرارداد  BOTمحسوب میگردد .در نتیجه باید گفت که در زمینه ریسک پروژه ،قرارداد
 BOTاز قرارداد استصناع بهتر و مفیدتر میباشد.
 .11حمایت از سرمایهگذار

نقش بسیار مهم سرمایهگذاری در پیشرفت و توسدعه اقتصدادی سدبب شدده اسدت کده
دولتها همواره به دنبال جذب حداکثری سرمایهها باشدند و بدرای تحقدق ایدن هددف،
نسبت به حمایت از سرمایه گذاران اهتمام جدی داشته باشند .اما معموال نحوه حمایدت
دولتها از سرمایهگذاران داخلی و خارجی متفاوت است و هر دولت متناسب با شرایط
اقتصادی خود ،حمایتهای متفاوتی را نسبت به سرمایه گذاران داخلی و خارجی اجدرا
میکند.
 .11-1قرارداد استصناع

اوراق بهادار استصناع به عنوان یک روش سرمایهگذاری ،بیشتر در بین سدرمایه گدذاران
داخلی روا دارد و یک نوع سرمایهگذاری داخلی محسوب میشود .بدرای حمایدت از
این سدرمایهگدذاران ،روشهدای مختلفدی وجدود دارد .یکدی از روشهدای حمایدت از
سرمایهگذار راجا به اوراق استصناع ،مسئله تضمین سود سرمایهگذاری است .براسداس
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ماده  3و  4قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ،چنانچه این اوراق توسدط دولدت منتشدر
شده باشد ،تضمین بازپرداخدت اصدل و سدود اوراق ،توسدط وزارت امدور اقتصدادی و
دارائی انجام میگیرد اما سایر شرکتهایی که اوراق مشارکت منتشر میکنند ،بدر اسداس
این قانون ،باید خودشان تضمین الزم را نزد بانک عامدل بسدپارند تدا در صدورت عددم
اجرای تعهدات توسط ناشر ،عامل بتواند از منابا این تضمین ،به ایفدای تعهددات اقددام
نماید .حمایت دیگر از سرمایهگذار در اوراق استصناع ،معین بدودن میدزان سدود اسدت.
ویژگی مهم اوراق استصناع ،معین بودن میزان سود در سر رسید معین است ،که این امر
توسط ناشر در ابتدای امر مشخص خواهدد شدد .مسدئله دیگدر قابلیدت تعدویق اوراق
استصناع به سهام است .در اوراق قابل تبدیل به سهام ،چنین مقرر میکنند کده صداحب
ورقه در صورتی که وضا شرکت ناشر به دلیدل اقتصدادی ،بهتدر از زمدان انتشدار اولیده
اوراق باشد ،بتواند با تبدیل ورقه خود بده سدهم شدرکت ،از بهبدود وضدعیت اقتصدادی
شرکت بهره ببرد( .بازوکار ،1312 ،ص )111همچنین قابلیت نقد شوندگی سدریا اوراق
استصناع در بازار بورس از دیگر ویژگیهایی است کده بدرای حمایدت از سدرمایهگدذار
بسیار مفید میباشد( .نظرپور ،1312 ،ص)221
 .11-2قرارداد BOT

با توجه به اینکه قرارداد  BOTیک قرارداد سرمایهگذاری بینالمللی محسوب مدیشدود،
میتوان حمایت از سرمایهگذار را در سه بخدش بررسدی کدرد :اول حقدوق بدین الملدل
عرفی ،دوم معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری و سوم حقوق داخلی کشورها.
پایه و اساس حمایت از سرمایهگذاری در حقوق بینالملدل عرفدی ،مفهدوم سدنتی
حمایت دیپلماتیک و نحوه رفتار با بیگانگان است .در واقا مفهوم حمایت دیپلماتیک از
شهروندان و اموالشان در خار از کشور توسط دولت متبوع است که به قواعدد جدیدد
حقوق سرمایهگذاری خارجی منجر میشود .در حقوق بینالملل عرفی برای نحوه رفتار
با سرمایهگذاری خارجی ،حداقل استانداردهایی وجود دارد که مهمترین آنهدا اسدتاندارد
رفتار منصفانه و عادالنه و استاندارد رفتار ملی است .استاندارد رفتار منصفانه و عادالنده،
یک استاندارد رفتاری عمومی است که کاربرد خاصی در زمینه تأمین حمایدت و امنیدت
کامل سرمایهگذاری دارد و باعدث جلدوگیری از ظلدم و اسدتبداد و تبعدیق نسدبت بده
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سرمایهگذار می شود و به سرمایه گدذار خدارجی راجدا بده انجدام تعهددات قدراردادی،
اطمینان خاطر میدهد و حداقل حمایتهای الزم را برای او فراهم مدیکنددSubedi, ( .

 )2012, p.56-63استاندارد دیگر در حقوق بینالملل عرفی ،استاندارد رفتار ملدی اسدت
که بر اساس آن ،سرمایهگدذار خدارجی و سدرمایههدای او از نحدوه رفتداری برخدوردار
خواهد بود که از لحاظ حمایت و تشویق سرمایهگذار ،کمتر از نحوه رفتار دولت میزبان
سرمایه با سرمایهگذار داخلی نیست ) Dolzer, Schreuer, 2008, p.178( .اما باید گفت
که حقوق بین الملل عرفی در مورد رفتار بیگانگان ،توانایی و ظرفیت الزم جهدت نظدم
بخشیدن و برقراری یک نظام حقوقی الزم برای حمایت از سرمایه گدذاران خدارجی را
دارا نمیباشد .لذا در چنین بن بستی ،پیش بینی حمایدتهدای الزم از سدرمایه گدذاران
خارجی به صورت موردی و خاص در معاهدات بینالمللی دوجانبه ،مناسبترین روش
و راهکاری است که مورد توجه جامعه بینالمللی قرار میگیرد .در این راستا معاهدداتی
موسوم به «معاهدات دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری» مطدر شدده و روا
مییابندد( .حسدیبی ،1315 ،ص ) 14معاهدده یدک اصدطال عمدومی اسدت کده شدامل
کنوانسیون ،توافق ،مقاولهنامه و مبادله اسناد میشود .معاهدده یدک روش مناسدب بدرای
قاعدهمند کردن روابط بین اشخاص حقوق بینالملل اسدت)Wallace, 1986 , p.196( .
معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری نیز ،توافقات دوجانبهای هستند که بین دو دولت منعقد
میشوند و حقوق و حمایتها و سیستمی برای اجرای این حقوق و حمایتهدا ،بدرای
سرمایه گذاران دو کشدور ایجداد و تاسدیس مدیکنندد )Arcas, 2010, p.189( .تداکنون
هزاران معاهده دوجانبه سرمایهگذاری منعقد شده است امدا مشخصدات اساسدی بیشدتر
آنها ،مشابه و یکسان است .اگرچه ماهیت و محتویات معاهدات دوجانبه سرمایهگدذاری
که بین دو کشور منعقد میشود ،دقیقا مشابه دیگر معاهدات نیست اما اکثر معاهددات از
یک الگو یکسان و قواعد مشابه پیروی میکنند)Subedi, 2012, p.82( .
یکی از قسمتهای مهم هر معاهده سرمایهگذاری ،استانداردهای کلدی رفتداری در
برابر سرمایه گذار خارجی است .وقتی دولتی اقدام به پذیرش سدرمایهگدذاری خدارجی
نمود و سرمایهگذاری مربوطه در آن کشور مستقر شد باید در مواجهه و برخدورد بدا آن
سرمایه گذار و سرمایهگذاری ،اسدتانداردهایی را رعایدت نمایدد کده در ادبیدات حقدوق
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بینالمللی سرمایه گذاری از آن به استانداردهای رفتاری تعبیر میشود .این استانداردهای
رفتاری عبارتند از :استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه ،استاندارد محافظت و امنیت کامل،
استاندارد رفتار ملدی ،اسدتاندارد رفتدار ملدت کاملدت الدوداد ،اسدتاندارد شدرس فراگیدر.
(حسیبی ،1315 ،ص )111این استاندارهای کلی رفتاری عدالوه بدر اینکده اصدلیتدرین
قسمت یک معاهدده دوجانبده سدرمایهگدذاری را تشدکیل مدیدهندد و نحدوه رفتدار بدا
سرمایهگدذار خدارجی را تعیدین مدیکنندد ،رکدن اصدلی عملکدرد قضدایی در دعداوی
سدرمایهگددذاری خددارجی هسددتند یعنددی قاضدی یددا داور جهددت حددل و فصددل دعدداوی
سرمایهگذاری خارجی ،برای استاندارد رفتاری که دولت میزبان سدرمایه آن را پذیرفتده،
اهمیت زیادی قائل میشود و موضوع اختالف را بر اساس آن تحلیل میکندد تدا بتواندد
تخلفات را تشخیص دهد)Harten, 2007, p.83( .
بیر از حقوق بینالملل عرفی و معاهدات دوجانبه سرمایهگدذاری ،حقدوق داخلدی
کشورها نیز به موضوع سرمایهگذاری خارجی توجه میکنند .معموال دولتهدا در نظدام
حقوقی داخلی خود ،حمایتها و مشوقهایی برای جذب سرمایه گدذاران خدارجی بده
خصوص از طریق قرارداد  ،BOTدر نظدر مدیگیرندد( .شدیروی ،1315 ،ص )33امدا در
حقوق داخلی ایران در حال حاضر دو قانون «تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی»
و «ماده  1قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقدررات مدالی دولدت» و آئدین
نامههای اجرایی این دو ،امتیازات خاصی را برای سرمایهگدذاری بده روش  BOTقائدل
شدهاند و حمایتها و تضمینهای بیشتری را برای این نوع سرمایهگذاری در مقایسه بدا
دیگر انواع سرمایهگذاری مقرر کردهاند .حمایتهایی که در ایدن قدوانین بدرای سدرمایه
گذار خارجی به روش  BOTمقرر شدده اسدت ،عبارتندد از :حمایدت در برابدر فدروش
نرفتن محصدوالت و یدا ارزان شددن آنهدا ،حمایدت در برابدر عددم پرداخدت تعهددات
قراردادی شرکتهای دولتی ،حمایت در برابر تبعیق ،حمایت در برابر سلب مالکیت و
ملی شدن ،حمایت برای تأمین ارز مورد نیاز و خرو آن از کشور و حمایت در برابدر
تغییر قوانین.
بنابراین با توجه به اهمیت سرمایهگذاری خارجی و جایگاه مهم قدرارداد  BOTدر
این نوع سرمایهگذاریها ،حمایتها و مشوقهای متعدد و متنوعی در حقوق بین الملدل
عرفی ،معاهدات دو جانبه سرمایهگذاری و حقوق داخلی کشورها برای سدرمایهگدذاری
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خارجی از طریق قرارداد  BOTدر نظر گرفته شده است و این موضدوع زمینده مناسدبی
برای توسعه سرمایهگذاری از طریق این روش و پیشرفت اقتصادی فدراهم مدیکندد .در
حقوق داخلی ایران نیز حمایتهای خوبی از سرمایهگذاری خارجی از طریق این روش
تدار

دیده شده است.

 .11-3مقایسه
با توجه به آنچه درباره حمایت از سرمایه گدذار در قدرارداد استصدناع و قدرارداد BOT

ذکر شد باید گفت که حمایت از سرمایهگدذار در قدرارداد استصدناع و اوراق استصدناع
بیشتر است زیرا که در اوراق استصناع بازگشت اصل سرمایه و سود ،بده سدرمایه گدذار
تضمین میشود ولی در قرارداد  BOTچنین تضمینی وجدود نددارد .همچندین در اوراق
استصناع ،میزان سود مشخص و معین است ولی در قرارداد  BOT،میزان سدود سدرمایه
گذار معلوم نیست .عالوه بر این ،اوراق استصناع قابلیت نقد شوندگی سریا دارند ولدی
در قرارداد  ،BOTسرمایه شخص سرمایهگذار برای مددتی بسدیار طدوالنی قابلیدت نقدد
شوندگی ندارد .در نتیجه کسدی کده از اوراق استصدناع بدرای سدرمایهگدذاری اسدتفاده
میکندد ،از حمایدتهدا و مشدوق هدای بیشدتری برخدوردار اسدت و نسدبت بده بدازده
سرمایهگذاری خود مطمئنتر خواهد بود.
نتیجه

با مقایسه مزایا و معایب این دو قرارداد به این نتیجه میرسیم کده قدرارداد  BOTدارای
شش مزیت و قرارداد استصناع دارای چهار مزیت است .مهمترین مزایدایی کده قدرارداد
 BOTاز آن برخوردار است آن است که این قرارداد تاثیر بسزایی در کاهش هزیندههدای
عمرانی دولت دارد و نقش مهمی در انتقال فناوری ایفا میکند .در نتیجه قدرارداد BOT

در کل از مزایای بیشتری برخوردار است و بدرای سداخت پدروژههدای بدزر

عمراندی

توسط دولت مفیدتر میباشد .بنابراین دولت مدیتواندد بدا اسدتفاده از قدرارداد  BOTو
مزایای آن در ایجاد زیر ساختهای مناسب برای پیشرفت اقتصادی موفقتر عمل کند.
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مزایای قرارداد

استصناع



کاهش هزینهها
روش تأمین اعتبار



مشروعیت روش تأمین اعتبار




آزادسازی اقتصادی
کنترل دولت بر پروژه

BOT



جذب سرمایه



انتقال فناوری



مدیریت پروژه



ریسک پروژه



حمایت از سرمایه گذار
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