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  خواننده گرامی:
، سازمان برنامـه و بودجـه کشـور   جرایی، مشاورین و پیمانکاران معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدي امور نظام فنی و ا

ي مهندسی کشـور   با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این ضابطه کرده و آن را براي استفاده به جامعه
هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشـکاالت   ادهایی نظیر غلطعرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایر

  موضوعی نیست.
رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صـورت   از این

  زیر گزارش فرمایید:
 sama.nezamfanni.irید: در سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثبت نام فرمای - 1

 پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایل کاربري تکمیل فرمایید. -2

 به بخش نظرخواهی این ضابطه مراجعه فرمایید. - 3

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. -4
  ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. - 5
 رت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید.در صو - 6

  
 کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

  .شود میپیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی 
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  سمه تعالی اب

  پیشگفتار

استفاده از  ،در شرایط کنونی افزایش نیاز به تسهیالت عمومی و زیربنایی و محدودیت منابع مالی بخش عمومی
هاي باال و نیز  ناپذیر تبدیل نموده است. از این رو با توجه به هزینه هاي بخش خصوصی را به ضرورتی اجتناب ظرفیت

گیري از توان علمی، مدیریتی، اجرایی و مالی بخش  یربنایی، بهرههاي ز پیچیدگی فنی، تکنولوژیکی و مدیریتی اجراي پروژه
 شده است.ها شناخته  هاي تامین منابع مالی و اجراي پروژه خصوصی در ایران  و بسیاري از کشورهاي دنیا به عنوان یکی از راه

ن مدت قرارداد و نیز تنوع خصوصی، روابط طرفین قرارداد به دلیل طوالنی بود - هاي مشارکت عمومی از آنجا که در روش
گذار از  پذیر و سرمایه فراهم نمودن بستر مناسب جهت تعیین روابط سرمایه ،خدمات بسیار مهم و حساس است، از این رو

 - هاي مشارکت عمومی تدوین ساختارهاي حقوقی و حمایتی براي اجراي پروژههمچنین،  .باشد اي برخوردار می اهمیت ویژه
به منظور تکمیل ضوابط مورد  در این راستا،آورد.  زم براي جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم میخصوصی، زیر ساخت ال

هاي پیشرو تهیه گردیده است،  خصوصی که قبال توسط وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه - نیاز قراردادهاي مشارکت عمومی
گام مهمی براي » بخش آب و آبفا یو خصوص یارکت عمومشم يها پذیر در پروژه استفاده از مشاور سرمایه يراهنما« تدوین

  گذاري انجام شده براي تحقق اهداف کمی و کیفی پروژه خواهد بود. اطمینان از سرمایه
الذکر، امور آب و آبفاي وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب  با توجه به اهمیت مبحث فوق

، BOT( بخش آب و آبفا یو خصوص یمشارکت عموم يها پذیر در پروژه استفاده از مشاور سرمایه يراهنما«کشور، تهیه 
BOO ،ROT را با هماهنگی امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور در » متقابل) عیو ب

نظام فنی و اجرایی کشور به این معاونت ارسال  دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفع
توسعه کشور، ماده  يها برنامه یقانون احکام دائم 34موضوع ماده  کپارچه،یپس از بررسی، براساس نظام فنی اجرایی نمود که 

  نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیران تصویب و ابالغ گردید. قانون برنامه و بودجه و آیین 23
در  ابهام و اشکال وجود از مصون مجموعه این گردید، صرف مجموعه این تهیه براي که زیادي وقت و دقت تالش، علیرغم

 به را اصالحی موارد شود می درخواست محترم کارشناسان از ضابطه این شدن پربار و تکمیل راستاي در نیست. لذا آن مطالب

 پیشنهادهاي سازمان کارشناسان کنند. ارسال برنامه و بودجه کشور سازمانان امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکار

 کارشناسان و کشور فنی جامعه نمایندگان همفکري با ضابطه، متن در اصالح به نیاز صورت در کرده و بررسی را شده دریافت

 برداري ه بهر براي کشور اجرایی و فنی ظامن رسانی اطالع پایگاه طریق از و اقدام اصالحی، تهیه متن به نسبت حوزه، این مجرب

 تاریخ صفحات، باالي در معتبر، ابالغی ضوابط آخرین کردن پیدا در تسهیل براي و همین منظور کرد. به خواهند اعالم عموم،

 دخواه اصالح نیز آن تاریخ صفحات، از یک هر مطالب در تغییر هرگونه صورت در است که شده درج صفحه آن مطالب تدوین
  .بود خواهد معتبر جدیدتر داراي تاریخ صفحات مطالب همواره ،رو این شد. از

  حمیدرضا عدل  
 معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدي  

  1399 بهار  
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بخش  یو خصوص یمشارکت عموم يها پذیر در پروژه استفاده از مشاور سرمایه يراهنما «تهیه و کنترل
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  1  27/03/99  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

ي اساسی و جـدي در سـطح ملـی بـه شـمار      ها دغدغهي عمرانی و دولتی کشور یکی از ها پروژهمالی در  تامینموضوع 
از جملـه مجلـس شـوراي اسـالمی و      گیـري  تصـمیم  توسط مراجـع در این راستا یکی از راهکارهاي پیشنهاد شده  ؛رود می

ي تجربه شـده و مـوثر   ها روشي عمومی و خصوصی به عنوان یکی از ها مشارکتاستفاده از  ،کشورسازمان برنامه و بودجه 
در حال حاضر تعداد قابل توجهی قراردادهاي مشارکت عمومی و خصوصی در سطح کشـور   و باشد یم یالملل نیبدر سطح 
 بخش آب و فاضالب منعقد گردیده است. به ویژه در

از  وده تهیه ضوابط خـاص را ضـروري نمـو    ذات حضور دولت به عنوان یکی از طرفین این قراردادها نیاز به ،از یک سو
ي اساسی و مهم با سـایر قراردادهـاي نظـام فنـی و اجرایـی      ها تفاوتبا عنایت به اینکه این دسته از قراردادها  ،سوي دیگر

در اسـرع  بـود  الزم  ي ماهوي وجـود نـدارد،  ها تفاوتو امکان استفاده از ضوابط موجود با توجه به  شتهمرانی داي عها طرح
  .صورت پذیرددر زمینه تدوین ضوابط الزم اقدامات مقتضی  ،در این بخش کمبودهاوقت و به منظور رفع 

ومی و خصوصـی در آن کاسـتی مشـاهده    یی که با توجه به انعقاد تعداد زیادي قـرارداد مشـارکت عمـ   ها بخشیکی از 
براي اطمینان از اجـراي اصـولی فراینـد     پذیر سرمایهبه عنوان بازوي فکري و عملیاتی  پذیر سرمایه، حضور مشاور گردد می

که طرفین مشارکت از کیفیت اجراي کار در طول یک قـرارداد بلندمـدت اطمینـان حاصـل      اي به گونه ،باشد واگذاري می
از سوي سازمان برنامـه و بودجـه    ابالغی مشارکت عمومی خصوصی نامه موافقتر است در تیپ چهارچوب کنند. شایان ذک

تـا   گـردد  مـی انتخاب  پذیر سرمایهیک مهندس فنی یا یک شرکت مهندسی است که از سوي «) مشاور فنی 1393( کشور
انـدازي را در   و راه هـا  آزمـایش ب، وظایف پایش هزینه، پیشرفت عملیات اجرایی و کیفیت مهندسی، طراحی، ساخت، نصـ 

گردد که تحقق اهداف اصـولی مشـارکت عمـومی خصوصـی بـا تعریـف        مشخص می ،بدین ترتیب .»دوره مجاز انجام دهد
  به صورت تنگاتنگ گره خورده است.  پذیر سرمایهدرست وظایف مشاور 

ي هـا  ظرفیـت منظور استفاده بهینه از تمام  به و یالملل نیبهاي به عمل آمده در منابع معتبر خارجی و  بر اساس بررسی
تـر تجربـه چنـین قراردادهـایی را      کـم  قـبال ي دولتی که ها پروژهها در فضاي  سازي موفق آن قراردادهاي مشارکتی و پیاده

ناپـذیر اسـت و در تمـام مراجـع      امري محتوم و اجتناب ،ان دولتیپذیر سرمایهاند، استفاده از مشاوران بیرونی توسط  داشته
تـوان   بیرونی در قراردادهاي مشارکتی میاستفاده از مشاوران  مزایاي ،این موضوع توصیه شده است. از جمله ،مورد بررسی

  به موارد زیر اشاره کرد.
 بخش عمومی و بخش خصوصی   و انتظاراتها  ایجاد توازن و تعادل میان خواسته 

 گذار سازي و ایجاد اطمینان در سرمایه شفاف  
 مرتبط در کنار بخش عمومی يها تخصص يداراجربه و حضور تیم با ت  
 تجربه مستقیم در بازارهاي مشابه  
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هاي مـورد   حوزه تخصص شدمشخص  ،با بررسی سه مرجع مورد بررسی (بانک جهانی، کشور انگلستان و اتحادیه اروپا)
کنـد،   ي را پیشـنهاد مـی  تـر  بانک جهـانی حـوزه تخصصـی بـیش     ،نیاز مشاوره در هر مرجع متفاوت است. به عنوان نمونه

 ،یمـال  هـاي  حـوزه  ،بـه هـر حـال   مـد نظـر دارنـد.     پذیر سرمایهي را براي مشاوران تر کمهاي  مراجع دیگر حوزه که یدرحال
 شیپـ موضوعات عمق و میزان دخالت مشاوران در  و تنهامشترك بوده  ،پروژه در تمام مراجع تیریو مد یحقوق ،ياقتصاد

تـري توسـط    در ضوابط انگلستان میزان دخالـت بـیش   که یدرحال در این راستا،متفاوت است.  ،مراجع مورد اشارهدر  گفته
بینی شده است، در سایر مراجع نـوع   تر در حین احداث پروژه پیش در فرایند کار از جمله نظارت دقیق پذیر سرمایهمشاور 

  باشد.  باال می به فعالیت مشاوران، کالن و ازنگاه 
خدمات انتخـاب شـده و بـر همـین      فهرستخدمات اتحادیه اروپا به عنوان مبناي تدوین  فهرستدر نهایت  ،به هر رو

، احـداث،  شـبرد یپدر مراحـل اجرایـی قراردادهـاي مشـارکتی (     پـذیر  سـرمایه خدمات پیشـنهادي مشـاور    فهرستاساس 
  خدمات تدوین گردید. فهرستهاي پایشی و مدیریتی  ي و انتقال) در قالب بستهربردا بهره
  :باشد یراهنما شامل سه فصل م نیا

متـداول سـه    يو تفاوت آن با قراردادها یخصوص -یمشارکت عموم يمفهوم نظارت در قراردادها یاول به بررس فصل
 یالمللـ  نیسـه مرجـع بـ    یشده و سپس به بررس نییپذیر تب اختصاص دارد. در فصل دوم ابتدا مفهوم مشاور سرمایه  یعامل

. در فصـل سـوم   گـردد  یمشاوره پرداختـه مـ   ازیمورد ن يها صصتخ نهیاروپا در زم هیتان و اتحادکشور انگلس ،یبانک جهان
بـرداري)   (از ابتداي تهیه آن تا پایان مدیریت بهره PPPدر چرخه پروژه  ریپذ هیفهرست خدمات مورد انتظار از مشاور سرما

  .گردد یارائه م یخصوص -یو بر اساس نوع قرارداد مشارکت عموم رانیکشور ا طیبا توجه به شرا

  هدف -

به عنـوان بـازوي فکـري و     (بخش دولتی) پذیر سرمایه به منظور تبیین حیطه خدمات و انتظارات از مشاوراین راهنما 
و در راسـتاي   مشـارکت عمـومی و خصوصـی    در قـرارداد براي اطمینان از اجراي اصولی فرایند کـار   پذیر سرمایهعملیاتی 

  ت:شده اس هیته ریز اهداف
المللـی و   پـذیر در مراجـع بـین    سپاري، شرح وظایف و میزان اختیارات و تکالیف مشاور سرمایه بررسی نحوه برون - 1

 کشورهاي مطرح و موفق در زمینه مشارکت عمومی خصوصی

خصوصی در چرخه حیات این قراردادهـا از تولـد تـا     -سازي قراردادهاي مشارکت عمومی  شناسایی مراحل پیاده - 2
پـذیر در مراحـل مختلـف (انعقـاد، پیشـبرد، احـداث،        ررسـی نیازمنـدي بـه حضـور مشـاور سـرمایه      واگذاري و ب

 برداري، واگذاري) بهره

هاي مورد نیاز مشاوره و نظارت در این دسته از قراردادها در مراحل مختلف چرخه حیات  شناسایی انواع تخصص - 3
محیطـی، پدافنـد غیرعامـل،     ریزي، ایمنـی، زیسـت   با توجه به ضوابط و مقررات باالدستی (فنی، مدیریتی، برنامه

 قراردادي، حقوقی، مالی و ...)



  3  27/03/99  مقدمه

 

  دامنه کاربرد -

گـذاران، مشـاوران و پیمانکـاران در     سرمایه ران،یپذ هیکه مورد استفاده سرما ه استدیاي تدوین گرد به گونهضابطه این 
اقدامات انجـام شـده در پـروژه     یاز روند درست و اصول رانیپذ هیسرما ضابطهاین  يریکارگ بهبا آبفا قرار گیرد.  بخش آب و 

 ریپـذ  هیمشاور سـرما  گاهیحاصل نموده و جا نانیشده، اطم فیبه اهداف تعر دنیدر جهت رس یخصوص -یمشارکت عموم
  گردد. میشفاف و مشخص  ،پروژه نفعیهمه عوامل ذ يبرا





  1فصل 1

بررسی نظارت در قراردادهاي 
  خصوصی –می مشارکت عمو
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اول  عمومی -فصل  هاي مشارکت  رارداد نظارت در ق ررسی    خصوصی –ب

  ي عمرانیها طرحمفهوم و هدف نظارت در  ارائه -1-1

توان هدف اصلی و غایی نظارت در پروژه را حصول اطمینان از دستیابی به اهـداف از پـیش    به صورت کالن و کلی می
پروژه بر اساس ادبیات کالسیک مـدیریت پـروژه در سـه ضـلع مثلـث      چه اهداف  تعیین شده در طرح و پروژه دانست. اگر

ي بر موضـوع کیفیـت   تر بیشتاکید و تمرکز  ،طالیی زمان، هزینه و کیفیت خالصه شده است، ولی در عمل، مفهوم نظارت
هـاي یـک    ، خـواص و مشخصـه  هـا  ویژگـی مجموعـه  «)، کیفیت را به عنوان ASCEدارد. انجمن مهندسین عمران آمریکا (

، محصول، روند، خدمت یا مهارت تعریف کرده است که بر توانایی آن در برآوردن یک نیاز داده شـده کـه همـان    اتتاسیس
مبناي میزان انطباق با استانداردها و معیارهـاي از پـیش    معموال برکیفیت از این رو،  .»دارد تاثیرسازگاري با هدف است، 
  .  شود می گیري اندازهتعیین شده عملکردي، 

  معرفی عوامل درگیر در انجام پروژه عمرانی - 1-1- 1

کننـده مـالی    تـامین یک پروژه درگیر هستند که شامل کارفرما، پیمانکار، طراح، ناظر،  رايدر روند اج پنج عامل اساسا
اخته به میزان متفاوتی کیفیـت پـروژه سـ    توانند میدرگیر در پروژه  از عوامل. بر طبق راهنماي فیدیک، هر کدام باشند می
  1.قرار دهند تاثیرتحت ده را ش

  کارفرما -

، انتخاب مهندس مشاور، کارکرد و ظاهر پروژه، تکمیـل بـه موقـع و    برداري بهرهالزامات کیفیت از قبیل روش  ،کارفرما
زیسـت محیطـی، ایمنـی و     اتتـاثیر و نگهداري و توجه به  برداري بهرهالبته در محدوده بودجه، هزینه چرخه عمر، قابلیت 

  .کند می نییرا تع اجتماعی

  طراح  -

اي از مشخصات فنی، معیارهـا و دیگـر اسـناد قـراردادي،      ها را طی مجموعه الزامات کیفیت را تعریف کرده و آن ،حاطر
  نماید. معین می

  ناظر -

و مدیریت قرارداد و اجرا که شامل خدمات قـراردادي و فنـی و نیـز بـازبینی      يها تیفعال يبراناظر، الزامات کیفیت را 
  . نماید می، مشخص باشد میی تکمیل شده رایتصویب کار اج

                                                   
 

1- Improving the Quality of Construction, 2004 
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  پیمانکار -

ـ    بر حسبالزامات کیفیت را از دیدگاه خود  ،پیمانکار معقـول،   بنـدي  زمـان محـدوده و کیفیـت،    رايقیمـت مناسـب ب
 کند. ریف می، سود معقول و رضایت کارفرما تعانهرایگ واقعکارفرما و ناظر، تسهیم ریسک  به وسیلهتصمیمات به موقع 

  کننده مالی تامین -

اطمینان از مصرف مناسب منابع مادي، اختیار خاص دارد. این اختیـارات، بسـته بـه طبیعـت      رايکننده مالی، ب تامین
  اما روشنی روي کیفیت پروژه دارد. ،محدود تاثیرپروژه و محل و نوع خدمات مورد نیاز، 

داشـته و   هـا  پـروژه کیفیت  تامیندرگیر در پروژه، نقشی اساسی در  عوامل و ارکان مختلف شود میکه دیده  طور همان
کننده دستیابی بـه کیفیـت مطلـوب در     ي مدیریت کیفیت به این عوامل، تضمینها مسوولیتواگذاري درست اختیارات و 

فیت مطلـوب در  نقش را در دستیابی به کی نیتر يدیکلگفت که کارفرما  توان یم ،انجام یک پروژه خواهد بود. در این بین
دستیابی به کیفیت مطلوب در یـک پـروژه    رايالزامات و نیازهاي اولیه ب ،سو انجام یک پروژه خواهد داشت. چرا که از یک

کیفیـت پـروژه را بـین     تـامین و اختیارات در امور مربوط بـه   ها مسوولیترا مشخص نموده و از سوي دیگر نحوه واگذاري 
اي مختصـر بـه نقـش کلیـدي کارفرمـا در جهـت        توجه به این امر در قسمت ذیل اشـاره با نماید.  میارکان پروژه مشخص 

ي ارکان اصلی درگیر ها مسوولیتو  ها نقشي بعد، ها قسمتو در  گردد یها م پروژهانجام  رايدستیابی به کیفیت مطلوب ب
  .گیرد میپیمانکار) به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار  -مشاور -در پروژه (کارفرما

  قش کلیدي کارفرما در کیفیت انجام پروژهن -1-2- 1

از طریـق   هـاي مـورد نظـر    و منطبـق بـا ویژگـی    با کیفیت مطلوب یتاتاسیسدر صنعت ساخت، هدف کارفرما فراهم نمودن 
  1:کند میسه هدف مشترك را دنبال  معموال .کارفرماباشد میمناسب  رايخوب، طراحی مطلوب و نیز اج ریزي برنامهاستفاده از 
  باالکیفیت 

 هزینه پایین 

   تکمیل سریع 

این اهداف دو به دو در تضـاد بـا یکـدیگر     چرا کهافتد. اتفاق میبه ندرت همزمان  به صورتدستیابی به این اهداف اما 
مشـابه،   بـه طـور  در تکمیل پروژه باشـد.   تاخیرین هزینه، ممکن است همراه با کیفیت پایین و تر کممثال  به طورهستند. 

  در تکمیل پروژه خواهد بود. تاخیرممکن، به معنی هزینه باال و  تیفیک نیباالتر

                                                   
 

1- Stephene and Woodrow, 1975 
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ط پروژه وجود داشته باشـد. کارفرمـا   رایاي مابین این اهداف بسته به تاکید کارفرما و نیز نیازها و ش موازنهباید ن رایبناب
زیبایی پروژه، دقت اجـرا، و یـا    تواند به معنی را به روشنی تعریف کند. کیفیت می گانه سههر یک از این اهداف  بایست می

یـا هزینـه    بـرداري  بهـره تواند به شکل هزینه اولیه پـروژه، هزینـه    و مشخصات فنی پروژه باشد. هزینه می ها برنامهتطابق با 
اهـداف   نیـ ا دیـ باتواند به منزله زودترین زمان ممکن یا یک زمان تکمیل معین باشد. کارفرما  نگهداري باشد. زمان نیز می

توسـط کارفرمـا   که تکمیل پروژه مشخص نماید. سطح قابل دستیابی کیفیت  رايي خود را بها اولویتشخص نموده و را م
  .برخوردار استاز اهمیت بیشتري  عوامل گریبه دنسبت گردد  تعیین می

ـ  1.باشد مینشان داده شده است، شامل شش جز اصلی  )1-1(که در شکل شماره  طور همانروند اجرا  د اجـرا  اگرچه رون
 پوشـانی  هـم ، اجزاي این روند اغلب با یکدیگر شود مینشان داده  اندازي راهعنوان یک روند خطی از طراحی مفهومی تا  به

در  تـاثیر  زانیـ مین تـر  بیشها بر روي کیفیت، هزینه و زمان پروژه در طول روند اجرا ثابت نیست.  آن تاثیر زانیمداشته و 
  .)2-1(شکل  یابد میکاهش  با ادامه روند تاثیر زانیمو  شود میاده طول فاز تعریف پروژه نشان د

  
  پروژه رايروند کلی اج -1- 1شکل 

  
  بر روي هزینه، زمان و کیفیت پروژه تاثیردرجه  -2- 1شکل 
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نیاز به کنترل کارفرما بر روي کل رونـد   ،و نیز ریزي برنامه اهمیت درگیر شدن ابتدایی کارفرما در طول فاز ،این مطلب
تولیـد یـک محصـول بـا      رايبـ  ،دهد. در حقیقت بهینه کردن هزینه، کیفیت و زمان پروژه را مورد تاکید قرار می راياجرا ب

ي کلیدي ها نقشباشد. متناظر با میزان درگیري این عامل در پروژه  بایست میي کارفرما ها تواناییکیفیت مطلوب و دلخواه، 
  1.و تعریف و ایجاد سطوح عملکردي است ها مسوولیتواگذاري تیم پروژه در حداقل زمان ممکن،  دهی شکلکارفرما، شامل 
کند. در مـورد   پوشی چشمآوردن آن،  به دستاز واقعیت موازنه بین میزان کیفیت و هزینه  دیکارفرما نبا ،با این وجود

طراحی بهینه سطحی اسـت کـه   نقطه تئوري،  به صورت 2.نشان داده شده است )3-1(در شکل  ،طراحی، این رابطه موازنه
  مقدار مرزي یک واحد اضافی کیفیت، معادل با هزینه مرزي آن باشد.

  
  ارتباط مابین کیفیت و هزینه کیفیت - 3- 1شکل 

درگیـري و دخالـت کارفرمـا در رونـد     میـزان  که مابین کیفیت اجرا و  توان ادعا نمود می ،الذکر فوقبا توجه به مباحث 
توسـط دولـت و    ،هـاي بـزرگ   به ویژه پروژه ها پروژهاجرا، رابطه مستقیم وجود دارد. در کشور ایران، درصد قابل توجهی از 

ي دولتـی بـه میـزان    هـا  سازمانبعضی از  ،شود میدیده رویکردهاي مختلفی  ،با این حال گردد. کارفرمایان دولتی اجرا می
یک قرارداد کلید در در  که دهند یمي دیگر ترجیح ها سازمان که یدرحالي خود درگیر هستند، ها پروژهزیادي در مدیریت 

  نقشی کوچک داشته باشند. ،دست
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 کل هزینه کیفیت

 ارزیابی -گیري  هزینه پیش
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 هزینه شکست

 هزینه 
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ـ  تواند دلیل عمـده  اختالف در میزان درگیر شدن و دخالت کارفرما در کارهاي دولتی در کشور ایران می نـوع  ت راياي ب
تحـت  آمده در کارهاي دولتی  به دستی مختلف باشد. سطح کیفیت رایي اجها سازمانآمده در  به دستدر سطح کیفیت 

  برسند. برداري بهرهبه  ها آنتحت  ها پروژهاین  رود میکه انتظار  باشد مییی ها رویهسلسله مراحل و  تاثیر
زینه تکیه دارند و به ایـن مطلـب کـه آیـا پیمانکـار نیازهـاي       روي ه معموال بردولتی کارفرماهاي پیمانکار، در انتخاب 

کنـد یـا خیـر، توجـه کمـی نشـان        ي کارفرما و مشخصات فنی را بـرآورده مـی  ها خواستهکیفیتی مطلوب کارفرما از قبیل 
 تایید ايرکنند که برنامه کنترل و تضمین کیفیت خود را ب دولتی از پیمانکار درخواست نمی يکارفرماها تر شیب دهند. می
هستند. کیفیت پروژه، منوط به داشتن برنامـه   مسوولکیفیت کار انجام داده،  رايپیمانکاران پروژه، ب که یدرحالکند.  ارائه

 مسـوول . کارفرمـا  باشـد  مـی این برنامه در طول پروژه، از مرحله مفهومی تا تکمیـل   قیدق يریکارگ بهکیفیت شفاف و نیز 
  1.ب یا مورد انتظار استتعیین و ایجاد سطح کیفیت مطلو

بر دوش مشاوران قرار داده شده است. زیـرا   عمدتا یدولت يکارفرماهاکیفیت در اجرا از جانب  تامینموضوع  ،در ایران
ي در امـر  تر بیشتوانایی  ،ماهیت فنی و تخصصی داشته و لذا مشاوران امین و باتجربه تر بیش ،موضوع رسیدگی به کیفیت

  کیفیت خواهند داشت.

  قش کارفرما در نظارت سطح کالنن -1-3- 1

نقش کارفرمایی در ایران از دو جنبه قابل بررسی است. در بعد اول کارفرما به عنوان یک نهاد حاکمیتی و در بعـد دوم  
  گیرد.  ی که انجام پروژه را دردست دارد، مورد توجه قرار میرایبه عنوان دستگاه اج

کیفیـت در آن دسـتگاه بـه عنـوان      تـامین گیـرد،   دولتی را در بر مـی نهادهاي ستادي و کالن  عمومادر حالت اول که 
  گردد. و نظارت عام تعریف می ها سیاست، ها یمش خطاي در تبیین  وظیفه

نمونه شناخته شده این حالت در این سازمان متبلور است. ایـن سـازمان وظیفـه     :کشور سازمان برنامه و بودجه  -الف
هاي عمرانی بر عهده دارد. به عنـوان نمونـه    کیفیت در پروژه تامینن به منظور تهیه ضوابط و معیارها در بعد کال

نظـارت و  ، ها ساالنه آن شرفتیو پهاي توسعه  برنامه راينظارت مستمر بر اج«ان آمده است در شرح وظایف سازم
فنـی   استقرار نظام، ي عمرانی کشورها طرحنظارت و ارزیابی ، کشور ییاجراي ها دستگاهی و عملکرد رایارزیابی کا

و ارزشیابی عملکـرد   دهی سازمان، ها طرحی رایي عمرانی کشور از طریق تدوین ضوابط فنی و اجها طرحی رایو اج
و ضوابط مربوط بـه تشـخیص صـالحیت فنـی      راينظارت بر اج اجرا وی از طریق تهیه تدوین رایعوامل فنی و اج

و وظـایف   ها هدفنهادها درباره یه پیشبررسی و تهو  عمرانی يها طرحکننده  و اجراکار به واحدهاي تهیه  ارجاع
 »یدولت يها شرکتو  اتموسس ،ها خانه وزارت
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عنـوان   مشخصـا قانون برنامـه و بودجـه    23و  22 کیفیت در سازمان در ماده تامینمبانی قانونی این وظیفه مربوط به 
ناشی از صـالحیت   ،کیفیت پروژه تامینغیرمستقیم پردازد که به صورت  به امر تشخیص صالحیت می 22شده است. ماده 

عمرانـی   يهـا  طـرح  يبرای رایبه موضوع تبیین ضوابط و استانداردهاي اج 23همچنین ماده  ی را مدنظر دارد.رایعوامل اج
نامـه تهیـه ضـوابط پـیش گفتـه       آیـین  ،1352قانون برنامه و بودجه در سال  23بر اساس تکالیف مقرر در ماده  پردازد. می

از سوي سازمان برنامه و بودجه (وقـت) تهیـه و در تـاریخ     »ي عمرانیها طرحی رایاج ياستانداردها نامه نییآ«تحت عنوان 
  قید شده است: نامه آییناین  3به تصویب هیات وزیران وقت رسید. در ماده  30/4/1352

سـت  ها طـرح این  رايی برایام فنی و اجي عمرانی ایجاد یک نظها طرحی رای. منظور از تعیین استانداردهاي اج3ماده «
  گردد: تامیني زیر ها هدفبه نحوي که 

  ها طرحی رایکیفیت اج باال بردن  -الف
  یرایهاي اج تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارك و مشخصات و نقشه دقیق  -ب
  یرایهاي اج کاهش هزینه  -پ
  هاي زاید جلوگیري از صرف هزینه  -ت
  نیروي انسانی موجود از مؤثرتراستفاده بهتر و   -ث
  ها و مشخصات تر کردن گردش انجام مطالعات و تهیه نقشه سریع  -ج
  ی که ممکن است به صورت تیپ قابل تهیه باشدجزییاتها و مشخصات و  احتراز از تهیه مکرر نقشه  -چ
  یرایهاي اج یکنواخت نمودن رویه  -ح
  »ها طرحمات و مصالح و اجزاي ساختمانی مورد نیاز تولید انبوه ملزو رايط الزم برایفراهم نمودن زمینه و ش  -خ

االجرا)، گروه دوم  و نشریه در قالب ضوابط نوع گروه اول (الزم نامه آیینبخشنامه،  1000بر این اساس تا کنون بیش از 
ي اجرایی قـرار  اه دستگاه(الزم االجرا با امکان حک و اصالح) و گروه سوم (راهنما و توصیه) منتشر و در اختیار کارفرمایان 

گردد اکثر این ضوابط در راستاي تعیین مشخصات فنی عمـومی کارهـا در    مشاهده می ،گرفته است. با بررسی این ضوابط
باشد. ایـن امـر ناشـی از دغدغـه دولـت بـه        جهت رعایت در هنگام اجرا می ازیمورد نحین اجرا و همچنین استانداردهاي 

  باشد. ي تحویلی به خود میها طرحها و  کیفیت در پروژه امینتین کارفرماي کشور از تر بزرگعنوان 
ي عمرانی در مقام ارزیابی و نظـارت در زمـره   ها پروژهجدا از موضوع تدوین و تهیه ضوابط، بررسی میزان تحقق اهداف 

 شـماره  شـنهاد یبنـا بـه پ   18/10/1381 در جلسـه مـورخ   رانیوز ئتیجمله هباشد. از  ي دولتی میها دستگاهوظایف اکثر 
 قـانون  هشـتم  و سـی  و صـد  کیـ  اصـل  استناد به و کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 11/9/1381 مورخ 16639/101
  :نمود تصویب زیر شرح به را کشور یرایاج يها دستگاه عملکرد ارزیابی نامه آیین ،ایران اسالمی جمهوري اساسی

کـار باعـث خواهـد شـد،      راياي مناسب در مراحل مختلف اجـ ه تهیه گزارش ،هاي عمرانی در نظارت و ارزیابی پروژه«
عالوه بر حل مشـکالت   ،را ایفا نماید و از این رهگذر سرمایه  يها ییتملک داراي ها طرحسازمان بتواند نقش مدیریت کالن 
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خشـیدن  ب ی را دنبـال نمـوده و در جسـتجوي هویـت     رایـ ي اجها دستگاهعملکرد عمرانی  يهاي عمرانی، ارتقا عمده پروژه
  »قیاس با استانداردهاي جهانی باشدي عمرانی در مها طرح

ي تملـک  هـا  طـرح کشـور در   ریـزي  برنامـه نظام نظارت و ارزیابی سازمان مـدیریت و  «سندي تحت عنوان  ،در سازمان
نظارت ي عمرانی تهیه شده است، که اصول و چارچوب کلی ها طرحتوسط کارگروه نظارت و ارزیابی  »اي ي سرمایهها یرایدا
  :شامل سطوح زیر است ،شود میی که از سوي سازمان اعمال سازمان در آن عنوان شده است.انواع نظارت يها یابیارزو 

 نظارتی است که از سوي سازمان به منظور بررسی مطابقت عملیـات عمرانـی انجـام شـده بـا       :اي نظارت برنامه
  .شود میم هاي پنج ساله و قانون بودجه کل کشور انجا اهداف برنامه

 ي انجـام شـده بـا    ها فعالیتی به منظور تطابق رایي مالی و اجها فعالیتنظارتی است کالن بر  :نظارت عملیاتی
 ها. نامه موافقتقوانین بودجه ساالنه و شرح عملیات مندرج در 

 انداردها اسـت ها،  نظارتی است که به منظور کنترل تطابق عملیات عمرانی با اسناد و مدارك پیمان :نظارت فنی
  گردد. ها اعمال می نامه آیین و

 نظارتی است که به منظور بررسی مطابقت عملیات مالی طرح با بودجه طرح و قـوانین و مقـررات    :نظارت مالی
ریزي تخصیص منابع و مدیریت بر تهیـه   هاي مالی که با هدف کنترل پروژه یا برنامه . بررسیشود میمالی انجام 

 گردد. ، نظارت مالی محسوب نمیشود میانجام  طرح و نظایر آن رايو اج

 هاي جامع و مـدیریتی   اندرکار و تهیه گزارش  نظارتی است که با هدف هماهنگی بین عوامل دست :نظارت عالی
 .شود میاي و عملیاتی انجام  در راستاي مدیریت برنامه

 ي زیر است:ها روشاین نظارت از سوي سازمان نیز مشتمل بر  سطوح

 نظارت که به منظور دریافت عملکرد کلی یک پروژه و عوامل دخیل در آن اسـت  گونه ایندر  :یریتینظارت مد، 
باشـد و در   ، نحوه ارجاع کار و... مـی تاخیرگردد که شامل پیشرفت فیزیکی، علل  به اطالعات اجمالی بسنده می

ایـن نـوع نظـارت، درصـد      ،اینکـه هاي کالن استنتاج نمود. با توجه بـه   شاخص ،توان از این اطالعات نهایت می
آن  بـر اسـاس  هـاي کلـی مـوثر بـوده و      یافته یقدر تدق ،دهد دار را تحت پوشش قرار مییهاي پا باالیی از پروژه

 آورد. به دستتوان اطالعات کالن مدیریتی را با توجه به اهداف مورد نظر  می

 :فاده در نظـارت مـدیریتی بـه جزییـات     عالوه بر اطالعـات مـورد اسـت    ،در این سطح از نظارت نظارت تفصیلی
ی و ارائـه راهکـاري   رایـ ي همچون هدف، سوابق، مشخصات فنی و پیشرفت کار، اعتبارات و مشکالت اجتر بیش

عوامـل عـدم تحقـق     ،. در واقع با ایـن نـوع نظـارت   شود میدر روند اجرا پرداخته  مسایلمناسب در جهت حل 
ی که در نظارت مدیریتی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه     رایي اجها هدستگاو نیز  ها بخشهاي کالن  اهداف و شاخص

 باشد. گذارتاثیری رایهاي اج تواند در اصالح برنامه می ها آنو انعکاس به موقع  شود میبود، شناسایی 

بایـد انجـام گیـرد،     ،کند و هدایت می ریزي برنامهي حاکمیتی، از آنجا که توسط نهادي که کل مجموعه را ها نظارتدر 
و نـاظرانی کـه در    هـا  سیسـتم ماهه یا ساالنه در دو بخش استانی و ملی) و بر اساس  6 به صورتها توسط سازمان ( رزیابیا
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شـامل اسـناد    ،پذیرد. مستندات قانونی ایـن نظـارت   ، انجام میاند شده) بدین منظور تعیین یي استانها سازمانسازمان (و 
نامـه یـا راهنمـایی توسـط      شیوه ،سیستم نظارت حاکمیتی در سازمان راي. بباشد باالدستی چون قانون برنامه و بودجه می

راهنماي تهیه اطالعات «در سطح ملی و  »ي عمرانیها طرحراهنماي استفاده سیستم نظارت بر «دفتر نظارت تحت عنوان 
ا اطالعـات مـورد نیـاز    ، تـ شـود  می کار گرفتهبه ی رایي اجها دستگاهتهیه شده است، که توسط  »ي استانیها پروژهنظارتی 
  گردد.  آوري جمعارزیابی 

  نقش کارفرما در نظارت سطح خرد -1-4- 1

هـا (زمـان،    که در امر نظارت بر عملکـرد پـروژه  کشور ي متولی کشوري نظیر سازمان برنامه و بودجه ها دستگاهعالوه بر 
نامه و بودجـه نیـز در ایـن موضـوع     ی تعریف شده در قانون بررایي اجها دستگاههزینه و کیفیت) دخالت دارند، بسیاري از 

به صـورت سـتادي و    ،هاي عمرانی هستند کشور که درگیر انجام پروژه يها وزارت خانهنمایند. اکثر  مشارکت و دخالت می
قبلـی) و   ریـزي  برنامـه شـده و بـا    بینـی  پـیش هاي خود به صورت سـازمان یافتـه (   و پروژه ها طرحصف اقدام به نظارت بر 

توان از بنیاد مسکن تابعه وزارت مسکن و شهرسازي نام برد که به صـورت درون   می ،یند. به عنوان نمونهنما می غیرمترقبه
در معرض نظارت خود قـرار   دائماهاي کوچک و بزرگ خود را به ویژه در سطح روستاهاي کشور  سازمانی بسیاري از پروژه

صـحیح ایـن کـار بـه صـورت فهرسـت وارسـی (چـک          انجام دقیق و رايي خاصی را بها دستورالعملداده است. همچنین 
 »سـاختمان بنیـاد مسـکن    رايدستورالعمل طراحی و اجـ «توان از  می ،نمونه رايلیست) و ضوابط دیگر تهیه کرده است. ب

هـاي   . به طور کلی رویـه شود میي ادواري استفاده ها نظارتانجام  راينام برد که به عنوان مرجعی ب 1386 ماه يدمنتشره 
 گردد. هاي عمرانی دیده می ی متولی پروژهرایي اجها دستگاهدر تمامی  نظارتی

  ي مرسوم و متداول در قراردادهاي پیمانکاريها نظارتبررسی انواع  -1-2

به مفهوم خرد و تفصیلی توسط مهندسان مشـاور در   معموال نظارتي عمرانی کشور ما، ها پروژهدر ساختار تعریف شده 
ي اجرایـی بـه   هـا  دسـتگاه (سه عاملی، طرح و ساخت و انواع مشابه) به نیابـت از کارفرمایـان و   انواع قراردادهاي پیمانکاري 

در حقیقت به عنوان عامل و امـین کارفرمـا    1مهندس پذیرد. مهندس مشاور یا به عبارتی طراح/ صورت تخصصی انجام می
بـه   عمـدتا ژه را نـدارد، وارد پـروژه شـده و    در زمانی که کارفرما خود توانایی و قابلیت انجام امور فنی و تخصصی یک پـرو 

دهد. لذا مشاور در حقیقت در امـور کـالن و عمـومی     سپاري موضوعات تخصصی را از جانب کارفرما انجام می صورت برون

                                                   
 

1-Architect/Engineer 
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ی کارفرمـا در  رایـ ، به عنـوان بـازوي کمکـی و اج   شود میکه در یک پروژه خاص وارد  یزمان قایدقها دخالتی ندارد و  پروژه
  کند. خصصی و خاص عمل میامور ت

گـردد،   پایـه و تفصـیلی مـی    يهـا  یطراحـ جدا از موارد مربوط به طراحی و مهندسی که مربوط به انجـام مطالعـات و   
وظـایف مربـوط بـه بررسـی و بازرسـی       ،به عنـوان نـاظر مقـیم و عـالی     معموالی) رایها (مرحله اج پروژه 3مشاوران در فاز 

هـاي عمـومی و سـازمانی را بـر عهـده       نامه ر اساس مشخصات فنی و سایر ضوابط و آییناقدامات انجام شده و کنترل آن ب
  دارند.

  نقش مشاور در قراردادهاي سه عاملی -2-1- 1

 رايکـه بـ   »یصنعت ریغ يها طرح يبراشرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار  نامه آیین«بر اساس 
هاي عمرانی (نظارت عالیه و مقیم) مـورد اسـتفاده قـرار     و پروژه ها طرحتنظیم قراردادهاي خدمات مشاوره در مرحله سوم 

گرفتـه شـده اسـت کـه مـواردي از ایـن        در نظـر ی رایـ مشاوران در مرحلـه اج  رايي مختلفی بها نقشگیرد، وظایف و  می
  :شود میاشاره  پررنگبه صورت ادامه گردد در  کیفیت از ناحیه مشاوران می تامینبخشنامه که مربوط به 

  کار، کنترل پیشرفت کار راي، تعیین روش اجيزیر خدمات برنامه -1

  انتخاب شده است.  ییو اجرا یلیتفص یمرحله طراحکار که در  رايو اظهار نظر در مورد تکنولوژي اج بازبینی -1-1
به عوامـل   يرمختلف از نظر واگذا يها تیفعالو  ها پروژهو اظهار نظر در مورد نحوه تفکیک طرح به  بازبینی -1-2

کارهاي جنبی و تکمیلی، پیمانکـاران و فروشـندگان تجهیـزات) کـه در      يخدمات مشاوره برا(واحدهاي  ییاجرا
 .انجام شده است ییو اجرا یلیتفص یمرحله طراح

کارهاي جنبـی   براي خدمات مشاوره يبه و احدهاي شده قابل واگذار کیخدمات تفک نیب فصل مشترك نییتع -1-3
 کیهر  تیمسوولیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و تعیین و تکمیلی، پ

 پیمانکاران آالت ماشیننیروي انسانی و  تامینبرنامه  تاییدو  بررسی -1-4

  یخدمات مهندس -2

  طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات  بازبینی -2-1
 روش نظارت و تعیین مراحل بازدید کار  تعیین -2-2

، بازدید کار و صدور گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف صـورت  ها آزمایشارك مربوط به و مد ها فرم هیته -2-3
 کارکردها و دستور کار

 یکارگاه يها شیآزمافهرست وسایل  تهیه -2-4

 و ابزار خاص یشگاهیآزما لیفهرست وسا هیته -2-5
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کیفیـت کـار در کارگـاه الزم    کنتـرل   براي که نداردهاییااست مانند فنی مدارك نگهداري و تنظیم تدارك -2-6
 .باشد می

 کار اجراي نیاز مورد انسانی نیروي فهرست تهیه -2-7

 کار  رايو ابزار اج آالت ماشینفهرست  تهیه -2-8

 طرح تجهیزات و عمده مصالح و مواد فهرست تهیه -2-9

 کارگاه یا پس از نصب  ارنبا در تجهیزات و مصالح نگهداري هاي دستورالعمل تهیه -2-10

 با تعیین دوره زمانی مربوط برداري بهرهفهرست قطعات یدکی و مواد مورد نیاز دوره  تهیه -2-11

 تاییـد ، تنظـیم و  هـا  آنکننـدگان   تـامین نگهداري و راهبري تجهیزات از سوي  هاي دستورالعملتهیه  پیگیري -2-12
 کفایت این مدارك

  خدمات ارجاع کار -3

، ژئوتکنیـک و مقاومـت   شناسـی  زمـین ، بـرداري  نقشهطرح در دوره ساخت مانند خدمات جنبی مورد نیاز  ارجاع -3-1
کارفرما در مورد روش پیشنهادي  تایید، گرفتن انتخاب و احد خدمات مشاوره ندیفراتعیین  :مصالح و ژئوفیزیک شامل

 و انجام امور ارجاع کار  

انتخـاب پیمانکـاران و فروشـندگان     رایندیین ف)، تعزاتیتجه دیو خر يمانکاریپ(کارهاي  ییاجرا يارجاع کارها -3-2
  کارفرما در مورد شیوه پیشنهادي و انجام امور ارجاع کار از جمله موارد زیر: تاییدتجهیزات و گرفتن 

  موقت لیتحو اجرایی، ،یخدمات هماهنگ -4

 کارگاه تجهیز کلی طرح به توجه با پیمانکاران کارگاه زیتجهطرح جانمایی  تایید یبررس -4-1

 پیمانکاران پیشنهادي اجرایی هاي روش و تایید بررسی -4-2

 .مربوط قراردادهاي در شده پیشنهاد سازمان با انطباق در پیمانکاران اجرایی سازمان بررسی -4-3

 .هستند طرح با متقابل تاثیرارتباط و  يکه دارا يگرید يها طرحهماهنگی بین عملیات طرح با  ایجاد -4-4

جلسات هماهنگی با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تشکیل این جلسـات   ریزي برنامه -4-5
 ها آنکار، ثبت و صورت جلسه تصمیمات و پیگیري انجام  رايو موانع اج مسایلمنظم، رسیدگی به  ورتبه ص

 ها آنرفع  رايکار، ارائه راه حل و پیگیري ب يموانع اجرا افتنیو  یبررس -4-6

 ایید صالحیت پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات جزءت -4-7

 کارگاه و سرپرستان عملیات رییستایید صالحیت عوامل کلیدي پیمانکاران مانند  -4-8

 جوشکاري مانند حساس کارهاي شاغلین فنی مهارت و صالحیت کنترل -4-9

 یمانکارانپ سوي از بهداشتی و ایمنی و ینف حفاظت هاي دستورالعملرعایت  کنترل -4-10

 پیمانکاران سوي از طبیعی حوادث و جوي عوامل مقابل در کارگاه حفاظت کنترل -4-11
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کار و حصول اطمنیان از تناسب آن با بـار کـاري و    راياج آالت ماشینمستمر و منظم نیروي انسانی و  بازبینی -4-12
 ها آن تامینبرنامه 

 کار از سوي پیمانکاران بر طبق برنامه راياج آالت ماشینتدارك مصالح، تجهیزات و  هاي فعالیت پیگیري -4-13

 و تنظیم صورت جلسه مربوط آالت ماشینورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و  کنترل -4-14

تحویل موقت، بازدید و کنترل کارهاي اجرا  براي کار بودن آماده زمینه در پیمانکار درخواست به رسیدگی -4-15
همـراه بـا    بـرداري،  بهـره  رايیا اعالم عدم آمادگی ب برداري بهرهتحویل موقت و  راين کار بآماده بود تاییدشده، 

 به کارفرما ها آناست و اعالم  برداري بهرهفهرست نواقصی که مانع 

 نقص رفع جلسه صورت تنظیم و نقص رفع بررسی کمیسیون در شرکت نقص، رفع عملیات بر نظارت -4-16

 نگهداري و راهبري هاي دستورالعملچون ساخت،  هاي نقشهك طرح به کارفرما مانند اسناد و مدار تحویل -4-17

طرح در مقایسـه   اجراي از حاصله نتایج آن، هدف و طرح اصلی مشخصات شامل طرح شناسنامه تنظیم و تهیه -4-18
 هـا،  آنه و علل اعمال شده، تغییرات انجام شده حین اجرا از نظر نقشه، مشخصات، زمان و هزین بینی پیش هاي هدفبا 

 کـار  بـه جدیدي که در اجرا  هاي روشاجرا، انعکاس  هاي روشنکات مثبت و منفی روش طراحی، نکات مثبت و منفی 
گرفته شده است، معرفی قراردادهاي طرح و اعالم نظر در مورد عملکـرد پیمانکـاران و فروشـندگان تجهیـزات، نکـات      

ناشی از طراحی یا اجـرا و   برداري بهرهره تضمین، اشکاالت به وجود آمده در در دو برداري بهره هاي روشمثبت و منفی 
 استثنایی هاي سیلرویدادهاي ویژه دوره ساخت مانند 

  کیفیت کنترل خدمات -5

  :باشد میاین قسمت شامل کنترل کیفیت مواد، مصالح، تجهیزات و اجرا کار  خدمات
 تاییـد و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارهـا و   ها قشهنبا  اجرایی کارهاي تطبیق و مستمر بازرسی -5-1

  مراحل بعدي  رايقبل از پوشیده شدن یا اج ها آن رايصحت اج
قبـل از شـروع    هـا  نقشـه با  ها آنانطباق  تاییدمحورها و ترازهاي پیاده شده روي زمین و  ها، نقشه کنترل -5-2

 کار رايمراحل مختلف اجدر  برداري نقشهعملیات هر قسمت و کنترل عملیات 

 پیمانکار وسیله به مبدا و نشانه نقاط نگهداري بر نظارت -5-3

 مجاز هاي رواداريو کنترل  ها جابجاییو  ها شکلتغییر  گیري اندازه -5-4

 ها آنبر نحوه نگهداري و انبارداري مواد، مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابجایی  نظارت -5-5

طبـق   ها آنمصالح و تجهیزات و کارهاي انجام شده با تعیین نوع آزمایش و محل  هاي یشآزماانجام  دستور -5-6
 برنامه یا به صورت موردي

اصـالح مصـالح و    رايو ابالغ دستور کار به پیمانکار ب ها آنکنترل نتایج  ها، آزمایشانجام  فرایند بر نظارت -5-7
 تجهیزات یا کارهاي معیوب



 ي مشارکت عمومی و خصوصیها پروژهدر  پذیر سرمایهفهرست خدمات مشاور     27/03/99  18

 

با مشخصات  ها آنت هنگام ورود به کارگاه و حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیفی مصالح و تجهیزا کنترل -5-8
 فنی و استانداردها و تنظیم صورت جلسه ورود مصالح و تجهیزات

 ها آناصالح کارهاي معیوب و پیگیري رفع  دستور -5-9

 هاي نقشهمشخصات فنی و  مشخصات مصالح و تجهیزاتی که باید در کار مصرف شود از نظر انطباق با تایید -5-10
 مصرف از پیش و خرید سفارش از قبل اجرایی

 گـزارش  مـورد  در نظر اعالم و بررسی و پیمانکاران به کارفرما تحویلی تجهیزات و مصالح تحویل بر نظارت -5-11
 کسري و دیده صدمه اقالم به نسبت پیمانکار

 هشد اجرا کارهاي از مراقبت و نگهداري نحوه بر نظارت -5-12

 ر حقوقی قراردادهاامو ها، هزینهو  ها پرداختبرآورد، کنترل،  خدمات -6

 قراردادها خدمات و تعهدات تمامی انجام از اطمینان حصول -6-1

 آزمایشی (دوره تضمین) و تحویل قطعی برداري بهرهمربوط به دوره  خدمات -7

  ی (دوره تضمین)آزمایش برداري بهرهو نظارت بر عملکرد طرح در دوره  بازرسی -7-1
 ها آن(در صورت لزوم) و بررسی نتایج  ها آزمایشانجام  دستور -7-2

 مجاز هاي رواداريو کنترل  ها شکلتغییر  گیري اندازه -7-3

 تضمین دوره در طرح در درگیر عوامل سایر و پیمانکاران وظایف انجام بر نظارت -7-4

به وسیله  ها آنو پیگیري و نظارت بر رفع  ها آنه فهرست به نواقص و معایب در دوره تضمین، تهی رسیدگی -7-5
 عوامل مربوط

 برداري بهره هاي دستورالعملو  ها روشصحیح  راياج رايب بردار بهرهبا کارفرما و  همکاري -7-6

 تحویل قطعی در پایان دوره تضمین رايآمادگی کار ب تاییداطمینان از رفع معایب و  حصول -7-7

 قطعی تحویل جلسه صورت تنظیم و قطعی تحویل هیات در شرکت -7-8

از  هـا  طـرح پشتوانه قانونی عملکرد مشاور به عنوان قائم مقام فنی و تخصصی کارفرمـا در مرحلـه سـوم     ،ز سوي دیگرا
ند نظارت از سوي مشـاور کـه از   رای، مبانی و اصول ف32باشد: در ماده  ط عمومی پیمان (سه عاملی) قابل مشاهده میرایش

  گردد. کارفرما مجاز قلمداد شده است، مشاهده می ناحیه

  کار) براجراي(نظارت  32 ماده

عملیات اجرایی پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطالع مهندس مشاور انجام شود. نظارتی که از طرف کارفرمـا    -الف
(نظـارت   کاهـد.  مانکار نمـی آید، به هیچ روي، از میزان مسوولیت پی و مهندس مشاور در اجراي کارها به عمل می

  )بخش اجرا توسط مشاور
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کنـد.  مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجراي کار، اقدام به آزمایش مصالح یا کارهاي انجام یافتـه مـی    -ج
بینـی   ها بر عهده کارفرماست، مگر آنکه در اسناد و مدارك پیمان ترتیب دیگـري هـم پـیش    هزینه انجام آزمایش

ها با آنچه که در مدارك فنـی تعیـین شـده اسـت تطبیـق نکنـد، پیمانکـار         گاه نتایج این آزمایش شده باشد. هر
متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصالح کند. هزینه انجام ایـن اصـالحات بـه عهـده     

  )ط مشاوربخش اجرا توسپیمانکار است، مگر آنکه نقص موجود مربوط به مدارك فنی باشد. (نظارت 
ها و دیگـر مـدارك فنـی پیمـان را در      در صورتی که مهندس مشاور مواردي از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه  -د

اي، اصالح کارهاي معیوب را در مدت مناسبی که با توجه بـه حجـم    اجراي کارها مشاهده کند، با ارسال اخطاریه
س از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسـبت بـه اصـالح    خواهد. اگر پنماید از پیمانکار می و نوع کار تعیین می

 15هـاي مربـوط را بـه اضـافه      تواند خودش کارهاي معیوب را اصالح کند و هزینـه کارها اقدام نکند، کارفرما می
درصد، از مطالبات پیمانکار کسر کند. در صورتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشـاور بـراي اصـالح هـر کـار      

از  یناشـ (تصـمیمات   فسـخ نمایـد.   46پیمان را طبق ماده  تواند یمپیمانکار تکرار شود، کارفرما  معیوب از سوي
  )نظارت بخش اجرا توسط مشاور

گردد، زیرا بر اساس بنـد   ها نمی کیفی و وارد شدن در پروژه جزییاتالبته این موضوع نافی نقش کارفرما در دخالت در 
  داند. خود محفوظ می راير را بکارفرما حق دخالت در کا 32) ماده  (ه

کارفرما در مدت اجراي پیمان، هر موقع که الزم بدانـد، توسـط نماینـدگان خـود، عملیـات پیمانکـار را بازرسـی          -ه
کند. پیمانکار موظف است که هر نوع اطالعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد، در اختیار نمایندگان کارفرمـا   می

  )بخش اجرا توسط کارفرما میمستقها فراهم سازد. (نظارت  ا براي انجام این بازرسیبگذارد و تسهیالت الزم ر
وظایف مهندس ناظر به عنوان بازوي کارگاهی و مقیم مهندس مشاور کـه   ،ط عمومی پیمانرایش 33همچنین در ماده 

  نماید، مشخص گردیده است.   به صورت مقیم انجام وظیفه می

  . مهندس ناظر 33ماده

دس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است، وظیفه دارد که با توجه به اسـناد و مـدارك پیمـان، در    مهن  -الف
 بـر اسـاس  اجراي کار، نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را کـه بایـد بـه مصـرف برسـد،      

یا در نحـوه مهـارت    ها آننقصی در ها و مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هر گاه عیب و  نقشه
را بـه پیمانکـار بدهـد. همچنـین هـر گـاه بعضـی از         هـا  آنکارکنان یا چگونگی کار مشاهده کنـد، دسـتور رفـع    

کار را طبق مشخصات فنی انجام داد، مهندس نـاظر تعمیـر    ها آنآالت معیوب باشد به طوري که نتوان با  ماشین
  کیفیت بخش اجرا توسط مهندس ناظر) تامین( خواهد. کار میرا از پیمان ها آنیا تعویض و تغییر 

آید، کارفرما و مهندس مشـاور حـق دارنـد     با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجراي کارها به عمل می  -د
هـا و   را مغـایر نقشـه   هـا  آنمصالح مصرفی و کارهاي انجام یافته را مورد رسیدگی قـرار دهنـد و اگـر مشخصـات     
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فنی تشخیص دهند، پیمانکار متعهد است مصالح و کارهاي معیوب را به هزینه خود تعویض نماید. به مشخصات 
 کنـد.  کاهد و سلب حق از کارفرما و مهندس مشاور نمـی  هر حال، نظارت مهندس ناظر از مسوولیت پیمانکار نمی

  کیفیت بخش اجرا توسط مهندس مشاور و کارفرما) تامین(

  اي دو عاملینقش مشاور در قرارداده -2-2- 1

 QCتواند بپذیرد. در حالت اول به عنوان همکار طراحـی و   مشاور در قراردادهاي دو عاملی در دوره اجرا دو نقش را می
وارد مشارکت با یک پیمانکار شده و مسوولیت بخش فنی را از دیـدگاه پیمانکـاري قبـول کنـد. در ایـن حالـت        ،پیمانکار

آن وجـود   رايتگی به قرارداد داخلی مشاور و پیمانکار داشته و ضوابط همسانی بـ بس کاملمیزان نقش و مسوولیت مشاور 
تواند نقش مشاور کارفرما را پذیرفته و بر اساس ضوابط خاصی که در این بـاره وجـود دارد،    ندارد. در حالت دوم مشاور می

) پذیرا باشـد. در خصـوص حالـت    EPCکار را از ناحیه پیمانکار دو عاملی (طرح و ساخت یا  راينقش کنترل طراحی و اج
از مجموعه ضوابط طرح و ساخت صنعتی (نشریه  »شرح خدمات مشاور کارفرما در ضوابط طرح و ساخت صنعتی«در دوم 

ط عمومی پیمان طرح و ساخت نیز از آن یاد شده است، موارد متعددي عنـوان شـده   رایدر ش 8)، که با نام پیوست 5490
گـردد.   کیفیت در زمان اجرا اختصاص داشته و یا در آن اثرگذار است در ادامه ذکر می تامینر است که آن مواردي که به ام

  موسـوم بـه   یصـنعت  ریـ غالزم به ذکر است مشابه همین شـرح خـدمات بـا انـدکی اخـتالف در ضـوابط طـرح و سـاخت         
EPC Package 84 .نظارت و کیفیـت ارتبـاط   مرتبط این شرح خدمات که به موضوع  يها بخشدر ادامه  تکرار شده است

نمـایش   پررنـگ ، به صورت کنند یمکه ارتباط مستقیم با موضوع پیدا  ییها تیفعال. شایان ذکر است گردد یمذکر ، دارد

  شود. داده می

  و کنترل پیشرفت کار  ریزي برنامهخدمات  -بخش دوم

  پروژه از سوي پیمانکار کنترل يها ستمیسبندي کنترل پروژه و نظارت بر ایجاد  تهیه برنامه سطح -2-1
انـدازي و تحویـل    تدارك کاال، ساختمان و نصب، راه  مهندسی، يها تیفعالبررسی و تصویب برنامه تفصیلی  -2-2

  تهیه شده به وسیله پیمانکار.
  .ها آنتهیه نمودار سازمان اجرایی پروژه و تعیین شرح کلی وظایف عوامل اجرایی و نحوه ارتباط بین  -2-3
  پروژه و عوامل اجرایی آن. يها تیفعالد و حفظ هماهنگی بین ایجا -2-5
اي، شامل مهندسی، تدارك کـاال، سـاختمان و    پروژه يها تیفعالبندي شده پیشرفت  تهیه گزارش ماهانه و جمع -2-7

نامـه زمـانی و   اندازي و تحویل و مقایسه کار و هزینه انجام شده با برنامه زمانی و بودجه، تحلیل انحـراف از بر  راه  نصب،
  بینی هزینه سه ماه آینده. و پیش ها آنارائه راه حل براي جبران  بودجه، 

  خدمات مهندسی  -بخش سوم

  فهرست وسایل آزمایشگاهی و ابزار خاص تاییدبررسی و  -3-7
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بـا توجـه بـه     و مشخصـات فنـی،    ها نقشهبررسی و اظهار نظر در مورد تجدید نظر پیشنهادي پیمانکار در  -3-9
  نیازهاي برنامه زمانی. تامینو شرایط جدید و  ها افتهیاجرایی و در جهت تطبیق با  يها رورتض
آالت از سوي پیمانکار و تایید کفایـت ایـن    اندازي تجهیزات و ماشین نصب و راه يها دستورالعملپیگیري تهیه  -3-10

  مدارك.
  ، یا پس از نصب.در کارگاه نگهداري مصالح و تجهیزات يها دستورالعمل تاییدبررسی و  -3-11
 تاییـد آالت از سوي پیمانکـار، تنظـیم و    نگهداري و راهبري تجهیزات و ماشین يها دستورالعملپیگیري تهیه  -3-12

  کفایت این مدارك.

 -چهـارم  بخـش  کارفرمابه  ها آنو مدارك فنی تولید شده براي پروژه تا پایان کار و تحویل  ها نقشهنگهداري  -3-13
  مصالح و تجهیزات) اال (تدارك مواد، خدمات ک

تدارك مواد، مصالح و تجهیزات، شامل ساخت، بازرسی فنـی، بیمـه، حمـل،     يها تیفعالمراقبت و پیگیري  -4-1
  در چارچوب برنامه زمانی. ترخیص و تحویل،  

سـاخت  مراقبت در انجام خدمات بازرسی فنی در کارخانه سازنده تجهیزات، شـامل خـدمات نظـارت بـر      -4-2
نهایی تجهیزات، نظارت بر انبارداري و نگهداري در کارخانه سازنده، نظـارت بـر    يها شیآزمانظارت بر   تجهیزات،

  بندي و صدور اجازه خروج. بسته
  با شرایط قرارداد و استانداردهاي مجاز. ها آنمدارك فنی، به منظور تطابق مشخصات فنی  تاییدبازبینی و  -4-3

  به منظور تطابق با قرارداد و استانداردهاي مجاز. اي،  کارخانه يها شیآزما يها دستورالعمل یدتایبازبینی و  -4-4

  خدمات ساختمان و نصب  -بخش پنجم گردش انبار و مدارك انبار.  کدگذاري و انبارداري، يها ستمیس تایید -4-5

  انکار در چارچوب طرح کلی تجهیز کارگاه.تهیه شده به وسیله پیم  طرح جانمایی تجهیز کارگاه، تاییدبررسی و  -5-2
متقابـل بـا ایـن پـروژه      تـاثیر ایجاد و حفظ هماهنگی عملیات پروژه، با پروژه هاي دیگـري کـه داراي ارتبـاط و     -5-3

  هستند.
  صالحیت پیمانکاران دست دوم. تایید -5-6
یا  ها آنژه و حصول اطمینان از تناسب آالت مورد نیاز اجراي پرو نیماشبازبینی مستمر و منظم نیروي انسانی و  -5-7

  .ها آن تامینو برنامه  يبار کار
  بینی نشده در پروژه. پیش مسئلهغیر متعارف یا  مطلع ساختن فوري کارفرما از هرگونه رویداد -5-8
  کنترل نحوه نگهداري و انبارداري مواد، مصالح و تجهیزات -5-9
  و تجهیزات نصب شده. کنترل نحوه نگهداري کارهاي اجرا شده، -5-10
بـراي شـروع     اندازي و صدور گواهی تکمیـل مکـانیکی،   کنترل تکمیل عملیات ساختمان، نصب، پیش راه -5-11

  اندازي  راه
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آوري و  موقت، جمع يها ساختمان و اتتاسیسموقت، پیگیري برچیدن یا تخریب  يها ساختمانتعیین تکلیف  -5-13
  خدمات نظارت (کنترل کیفیت) -بخش ششم کارگاه. يساز پاكخارج نمودن مواد، مصالح و 

افراد واجد صالحیت بـا   يریکارگ بهاطمینان از  حصولنیروي انسانی کنترل کیفی پیمانکار و  تاییدبررسی و  -6-1
  براي انجام خدمات نظارت و بازرسی فنی . تجهیزات کافی ،

  هاي طراحیو ضوابط کنترل کیفیت کار ها روشحصول اطمینان از رعایت  -6-2
  کنترل کیفیت کارهاي ساختمان و نصب يها دستورالعملاطمینان از رعایت  حصول -6-3
  مناسب براي اجراي کار. يها روشحصول اطمینان از کاربرد  -6-4

ي پیمانکار در روش طرح و ساخت، عالوه بر نظارتی که از سوي مشـاور کارفرمـا اعمـال    ها مسوولیتبا توجه به   :توضیح
 رايگردد. در ارزیابی توان اج حاصل می سیستم خود کنترلی در درون سازمان پیمانکارتضمین کیفیت، با ایجاد ، شود می

گیرد. واحد کنترل کیفی پیمانکار  کار پیمانکار، سازمان پیمانکار از نظر قابلیت کنترل درون سازمانی مورد ارزیابی قرار می
قـرار   تاییـد شـوند و مـورد    کار به کارفرما معرفی می رايارزیابی توان اج در مرحله خوش ناممتشکل از کارشناسان خبره و 

کنترل کیفی کنترل طراحی و مهندسان خبره  رايگیرند. این واحد شامل مهندسان طراح برجسته در هر رشته کاري ب می
، شود میطراحی نهایی . در هر مرحله، طراحی که توسط واحد باشد یم يانداز راهکنترل عملیات ساختمان و نصب و  رايب

شود و به همین ترتیب در مرحله اجـرا   تاییدباید به وسیله واحد کنترل طراحی پیمانکار که مستقل از واحد طراحی است، 
واحد کنترل کیفی  به وسیلهی رایي اجها نقشهباید از نظر تطبیق مشخصات فنی و  اندازي راهنیز عملیات ساختمان و نصب و 

  )کنترل کیفیت از ناحیه مشاور همکار پیمانکار(گردد.  تاییدی است، کنترل و رایاز واحد اجپیمانکار که مستقل 
ـ   اعمال نظارت و کنترل درون سازمان پیمانکار به تنهایی نمی ـ     رايتواند اطمینـان الزم ب  رايکنتـرل کیفـی کارهـا را ب

نیز از طرف کارفرما بر کیفیـت و   اندازي راهساخت و  باید در مراحل طراحی و  ،از این رو، مشاور کارفرما .کارفرما فراهم آورد
  کمیت کارها نظارت کند.

ي الزم بر خـدمات کنتـرل   ها بررسیمشاور کارفرما باید در ارتباط مستقیم با واحد کنترل کیفی پیمانکار با انجام 
از حصـول اطمینـان از   ، نظارت کند و در مراحل مختلف طراحی و اجرا پس شود میکیفیت که از سوي پیمانکار اعمال 

 بـه طـور  موردي و  به صورتبداند الزم را صادر نماید. مشاور کارفرما در صورتی که الزم  يها هیتاییدصحت انجام کار، 
ي الزم، از صحت کارهاي طراحی و عملیات ساخت و نصـب  هـا  آزمایشو دستور  ها کنترل، ها برداشتمستقیم با انجام 
  .نماید میاطمینان حاصل 

  و تحویل  اندازي راهخدمات و  -تمبخش هف

و رعایـت کامـل نکـات ایمـن بـراي شـروع        ایمنـی   يها یبازرسو  ها کنترلحصول اطمینان از انجام تمام  -7-3
  اندازي. راه
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و  هـا  هیـ تاییدانـدازي و   راه يهـا  شیآزمـا نظـارت بـر انجـام      انـدازي و عوامـل درگیـر،    راه يها تیفعالهماهنگی  -7-4
  اندازي. در مراحل مختلف راهالزم  يها یگواه

کـارآیی و صـدور    يها شیآزمابرداري آزمایشی و عوامل درگیر، نظارت بر انجام  بهره يها تیفعالهماهنگی  -7-5
کارآیی و مقایسـه بـا ضـوابط     يها شیآزمابرداري آزمایشی و  الزم در مراحل مختلف بهره يها یگواهو  ها هیتایید

  و در صورت لزوم، اعمال جرایم. ها آنتعیین میزان انحراف کارایی تعیین شده در قرارداد، 
و تجهیـزات عمـده    هـا  سـتم یس، نـدها یفرآکـارایی طـرح،    يهـا  شیآزمـا حصول اطمینان از تهیه گزارش نتـایج   -7-6

  دهنده آن، شامل موارد زیر : تشکیل
محدودکننـده ظرفیـت    يهـا  گلوگـاه آالت و تعیـین   گیري شده تجهیزات و ماشـین  حداکثر ظرفیت اندازه -7-6-1

  تولیدي واحدها، به منظور استفاده در هنگام تهیه طرح توسعه.
با مقـادیر تعهـد شـده از سـوي سـازنده یـا        ها آنآالت و مقایسه  نتایج عملکرد کارایی تجهیزات و ماشین -7-6-2

  بردار در مواقع بروز عیب.  به منظور استفاده بهره فروشنده، 
بـا مشخصـات تعهـد     هـا  آنملکرد فرآیند به کار گرفته شده، شامل مواد اولیه و مقایسـه  نتایج مربوط به ع -7-6-3

  شده توسط فروشندگان دانش فنی و مواد اولیه.

  برداري بهرهخدمات مربوط به دوره  -بخش هشتم

بـه منظـور   به شرح زیر است که باید  ییها تیفعالبرداري: این بخش از خدمات، شامل  تدارك نیازهاي دوره بهره -8-1
با شروع عملیات اجرایی و طبق برنامه زمانی انجام شود تا اطمینان از وجود آمـادگی    برداري، نیازهاي دوره بهره تامین

  برداري، حاصل شود. الزم براي ورود به موقع به دوره بهره
  خدمات دوره تضمین   -8-2

  بازرسی و نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین. -8-2-1
  و پیگیري رفع نواقص ها آناحتمالی در دوره تضمین، تهیه فهرست  بیو معایدگی به نواقص رس -8-2-2
و انجام کارهاي ترمیمـی از سـوي عوامـل مربـوط و      ها آننظارت بر رفع نواقص و حصول اطمینان از رفع  -8-2-3

  گزارش بازرسی فنی در مورد رفع نواقص. تایید
بازرسی فنی، تـدارکاتی و اجرایـی مربـوط بـه       هدات و خدمات مهندسی،حصول اطمینان از انجام تمام تع -8-2-4

  دوره تضمین .
ي سـه  هـا  طـرح ي دو عاملی با شرح خدمات مشـاور در دوره سـاخت (  ها طرحبا مقایسه شرح خدمات مشاور کارفرما در 

را در سـطح بـاال   ن و گردد، مشاور کارفرما در قراردادهاي طرح و ساخت صنعتی وظیفـه نظـارتی کـال    عاملی) مشاهده می
  باشد. اختیار داشته و البته تعیین تکلیف اختالفات در آزمایشات نیز بر عهده وي می

  ذکر شده است: گونه ایندرباره نقش و وظایف مشاور  »5490طرح و ساخت صنعتی نشریه «ط عمومی پیمان رایدر ش
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انجـام خـدمات فنـی در زمینـه      رايرمـا، بـ  ، شخصی حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفمشاور کارفرما -1-8«
 معرفی گردیده است.  نامه موافقت 7، تعیین شده و در ماده 50کارهاي موضوع پیمان و به شرح ماده 

ي کنترل کیفـی  ها فعالیتکه از سوي کارفرما به منظور نظارت بر  شخصی است حقیقی یا حقوقی،  ، بازرس فنی -1-9
  .»ر مشاور کارفرما انجام وظیفه کندتا زیر نظ شود میبه کار گمارده  ار، کارهاي انجام شده از سوي پیمانک

  مشاور و کارفرما  -50 ماده

را، به منظور استفاده از خدمات فنی و مهندسـی وي بـه    نامه موافقت 7موضوع ماده  »کارفرما مشاور«کارفرما،  -50-1
درج شده است. همچنین کارفرمـا ممکـن اسـت     8پیوست کار گمارده است. حدود وظایف و اختیارات مشاور کارفرما، در 

فنی ذیصالح واگـذار کنـد،    اتموسساز کارهاي موضوع پیمان را به اشخاص یا  ییها بخشبازرسی فنی  یصیتخصخدمات 
  که زیر نظر مشاور کارفرما، انجام وظیفه نمایند. 

 تـامین سـاخت و   ي طراحـی، مهندسـی،   مختلـف کارهـا   يها بخشانجام وظایف خود در  رايب ،مشاور کارفرما -50-2
کنـد.   تعیـین مـی   هـا  آنمصالح و تجهیزات، عملیات ساختمان و نصب، نمایندگانی را همراه با حدود وظـایف و اختیـارات   

 که دستوراتی صدور یا و او تعهدات انجام از پیمانکار یتمسوولمشاور کارفرما یا نمایندگان وي، مجاز به کاستن و یا سلب 
تعیـین   8مگر در مواردي که بـه صـراحت در پیوسـت     نیستند  ،پیمان و یا مبلغ پیمان شود راياج مدت فزایشا به منجر

  تکلیف شده باشد. 
 توانـد  مـی  کارفرما مشاور باشد، نکرده اعتراضی ناقص کارهاي از برخی کیفیت به کارفرما مشاور نماینده که صورتی در

  .بدهد را آن نقص رفع دستور پیمانکار به و کند بازرسی را شده انجام کارهاي یا کار
آن در دوره اجرا بر عهده پیمانکار بوده و مشـاور   راياج و کیفیت کنترل برنامه تهیه کرد مشاهده توان می 51 در ماده

  .نماید می نظارت را کیفیت کنترل يها برنامهکارفرما حسن انجام 

  بازرسی و کنترل کیفی کار  -51 ماده

 عملیـات  و تجهیـزات  و مصـالح  سـاخت  مهندسی، کارهاي کیفی کنترل يها برنامهموظف به تحویل  پیمانکار، -51-1
  .کارفرماست مشاور به  کار، از بخش هر شروع از پیش  خود، تعهد در نصب و ساختمان

و سـایر   هـا  بازرسـی  ،هـا  آزمایشانجام  يها روشها، حاوي سازمان کنترل کیفی پیمانکار، همچنین مراحل و  برنامه این
ـ  تاییدالزم است که پس از  يها کنترل کنتـرل کیفـی عملیـات     رايمشاور کارفرما مالك عمل پیمانکار و مشاور کارفرما ب

  گیرد.   قرار می
 یـا  و تجهیـزات  و مصالح ساخت و تولید محل در کارها الزم يها بازرسیو  ها آزمایشموظف به انجام   پیمانکار، -51-2

  تمان و نصب، طبق مفاد پیمان است.کارهاي ساخ راياج محل در
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شده در پیمان، از پیمانکار درخواست شود، پیمانکار موظف  بینی پیشاضافی نسبت به موارد  يها آزمایشانجام  هرگاه
  .یابد حضور  کارها، فنی يها بازرسیو  ها آزمایشدر تمام مراحل  تواند یم ست،ها آنبه انجام 

فنـی کارهـا، حضـور یابـد. پیمانکـار،       يها بازرسیو  ها آزمایشتواند در تمام مراحل  می نماینده مشاور کارفرما،  -51-3
 محـل  در یا و تجهیزات و مصالح ساخت و تولید محل در  ،الزم يها یهماهنگامکانات و تسهیالت و انجام  تامینموظف به 

  اور کارفرما است.  نماینده مش رايعملیات ساختمان و نصب، ب راياج
و یا با اعالم مشـاور کارفرمـا، قسـمتی از کـار نـاقص یـا معیـوب باشـد،          ها بازرسیو  ها آزمایشبر طبق هرگاه  -51-5

 هزینـه  بـه  شده اصالح کارهاي مورد در الزم يها بازرسیو  ها شیانجام آزمایا اصالح کار و  پیمانکار موظف به رفع نقص و
  .اوست خود

الم مشاور کارفرما، نسبت بـه رفـع نقـص اقـدام نکنـد، کارفرمـا       صورتی که پیمانکار ظرف مدت متعارفی پس از اع در
هاي مربوط را بـا احتسـاب    اقدام کرده و هزینه تواند با اخطار قبلی به پیمانکار، نسبت به انجام اصالحات و رفع نقایص،  می

  به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.  هاي باالسري،  هزینه
از کارها مشاهده شود،  ییها بخشو نواقص مکرر در بخش یا  ها اشکال، ها بازرسیو  ها آزمایشهرگاه در نتیجه  -51-6

یـا روش نامناسـب،    یا مصالح و تجهیزات نامرغوب،  ،نیروي انسانی ماهر يریکارگ بهکه به نظر مشاور کارفرما ناشی از عدم 
آن بخـش یـا    رايتواند دستور توقف اجـ  میکار باشد، مشاور کارفرما  رايتجهیزات ساختمانی مناسب ب يریکارگ بهیا عدم 

پیمانکار، بـه منظـور    رايهیچ حقی را ب  از سوي پیمانکار، صادر کند. این موضوع، ها اشکالکار را، تا رفع عوامل  يها بخش
  کند.  ادعاي هزینه اضافی و یا افزایش مدت پیمان ایجاد نمی

کارفرمـا   تاییـد پیمانکـار، بـه وسـیله سـازندگان مـورد       بارگیري و حمل مصالح و تجهیزاتی که بنا به سـفارش  -51-8
، تنها پس از بررسی مدارك بازرسی ساخت و کنترل نهایی و صدور مجوز حمـل توسـط بـازرس فنـی یـا      شوند یمساخته 

  مشاور کارفرما، مجاز است. 
وظـایف زیـر    نیز دیـده شـده و   یصنعت ریغط عمومی پیمان طرح و ساخت رایاز سوي دیگر مشابه همین نگرش در ش

  مهندس مشاور ذکر شده است: رايب
شخصـی کـه از طـرف کارفرمـا بـه عنـوان مهنـدس مشـاور منصـوب شـده اسـت و بـا              یعنی مشاورمهندس  - 4- 2- 1- 1«

فعالیت نموده و نام وي در پیوست پیشنهاد مناقصه تعیین گردیده اسـت و یـا هـر شـخص      ،ی که در پیمان آمده استهایمنظور
  شود. اعالممنصوب و به پیمانکار  ]مهندس مشاور جایگزینی[ 4- 3ن توسط کارفرما طبق ماده دیگري که در هر زما

[تفـویض اختیـار توسـط مهنـدس      2-3کـه در مـاده    دستیارانییعنی مهندس مشاور و  کارکنان کارفرما -1-1-2-6
کـه بـه    افـرادي ارفرمـا و سـایر   ک ومهندس مشـاور   دیگر و همه کارمندان، کارگران و کارکنان شده اشاره ها آنه ب ]مشاور

  .»شود می اعالمبه پیمانکار از سوي کارفرما یا مهندس مشاور عنوان کارکنان کارفرما 
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  اختیارات و وظایف مهندس مشاور -3-1

. مهندس مشاور باید مهندسـان و   کند مهندس مشاور را منصوب  ،وظایف تعیین شده در پیمان انجام يبراباید کارفرما 
  د.یآراین وظایف بانجام  با صالحیت مناسب داشته باشد تا بتواند از عهده دیگر کارشناسان

 گـر ید ایـ  ، گواهی، رضایت، معاینه، بازرسی، دستور، اخطار، پیشـنهاد، درخواسـت، آزمـایش   ، کنترلتاییدهرگونه   -ج
انکـار را از بابـت   یت پیممسـوول )، تاییـد عـدم   جمله نبود(از دهد  ی که مهندس مشاور انجام میمشابه يها اقدام

 هـا  مغـایرت ، ها یقلم افتادگاشتباهات، از  ي مربوط بهها مسوولیتاز جمله  ،و تعهدات مقرر در پیمان ها مسوولیت
  دهد. و عدم رعایت مقررات کاهش نمی

  تفویض اختیار توسط مهندس مشاور -3-2

چنین  و یا اختیاراتی را تفویض کند و هم تواند هر زمان که بخواهد به دستیارانش وظایفی را واگذار مهندس مشاور می
 تواننـد مهنـدس مقـیم کارگـاه و/ یـا بازرسـان مسـتقل        را لغو کند. این دستیاران مـی  ها تفویضو  ها واگذاريتواند این  می

تفـویض   انتصـاب، . دهنـد  را انجام مـی  تجهیزات و/ یا مصالح اقالمی از باشند که کار بازرسی و/ یا آزمایش اي منصوب شده
، نافـذ نخواهـد   دریافت نکـرده باشـند  دو طرف  را ي آنها نسخهو تا زمانی که  بودهباید به صورت کتبی  ها آنختیار و لغو ا

] هـا  تصـمیم [ 5-3ردي که طبق ماده ااخذ تصمیم توسط دستیاران را در مو رايبود. مهندس مشاور حق واگذاري اختیار ب
  .باشدطرف قرار گرفته  مگر در مواردي که مورد توافق دو ،باشد، ندارد

  دستورهاي مهندس مشاور -3-3

کارها و اصـالح   ياجرا يبـرا دستوراتی را به پیمانکار ابالغ کند که  )در هر زمان(تواند طبق پیمان  مهندس مشاور می
در حـدود  کار بندد که مهندس مشاور یا دستیاران او،  پیمانکار تنها باید دستوراتی را به ضروري باشد. ممکن است ،نواقص

و [تغییرهـا  13دهنـد. اگـر دسـتوري شـامل تغییـر باشـد، فصـل         اختیارات تفویضی به ایشان، طبق مفاد همین فصل مـی 
 .  شود میکار گرفته  ] بهها اصالح

اختیار وي را، در هر مورد مربوط به پیمـان بـرآورده کنـد.     رايپیمانکار باید دستورهاي مهندس مشاور یا دستیاران دا
  کتبی داده شود. به طورباید این دستورها 

 ها تصمیم -3-5

در )  ]هـا  تصـمیم [ 5 -3کند که مهندس مشاور طبق مفـاد ایـن مـاده (مـاده      ط پیمان مشخص میرایدر مواردي که ش
توافـق قابـل    توافق بـا هـر دو طـرف مشـورت کنـد. هرگـاه،       رايمهندس مشاور باید در تالش ب اقدام کند،موضوعی مورد 

همـراه   منطبق با پیمـان را  و منصفانه خودنظر مستقل  ،دس مشاور باید با در نظر گرفتن همه جوانبدستیابی نباشد مهن
اطالع پیمانکار ارسال کنـد.   راياخذ تصمیم به کارفرما اعالم کرده و رونوشتی از آن را ب رايپشتیبان ب اتییو جزبا دالیل 
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م کرده و دو طرف بایـد هـر موافقـت یـا تصـمیم را اعمـال       سپس کارفرما تصمیم خود را به مهندس مشاور و پیمانکار اعال
  و داوري] مورد تجدید نظر قرار گیرد. ها اختالف[دعاوي،  20کنند، مگر و تا زمانی که طبق فصل 

  مشاور از جانب کارفرما حق نظارت مستقیم بر کارها را در هر زمان که صالح بداند، خواهد داشت. 3-7بر اساس ماده 

 بازرسی -7-3

 معقول: هر زمانباید در  ارکنان کارفرماک

باشد، دسترسی کامل داشـته   که محل برداشت مصالح طبیعی می ییها محلکارگاه و به همه  يها قسمتبه همه   -الف
 باشند. 

ي دیگر) حـق بررسـی دقیـق (معاینـه)،     ها محلعملیات ساختمانی (در کارگاه و  رايدر طول تولید، ساخت، و اج  -ب
و تولید مصالح را داشته را و کنترل پیشرفت ساخت تجهیزات و آزمایش مصالح و کیفیت اج گیري هاندازبازرسی، 

  باشند. 
یا از دید خارج شود یا به منظـور انتقـال یـا     شودکار پوشیده  آن آن کهپیمانکار باید هر زمان که کاري آماده شده و پیش از 

هرگونـه   موجـه  ریغ تاخیرگاه مهندس مشاور باید یا بدون  ور اعالم کند. آنبندي گردد، مراتب را به مهندس مشا ، بستهشدنانبار 
ي هـا  اقـدام خواهـد   درنگ به پیمانکار اعالم کند که نمـی  را انجام داده یا باید بیمورد نظر گیري و آزمایش  معاینه، بازرسی، اندازه

پوشـش  باید هر زمان که مهندس مشاور بخواهـد  ، ندهد رایادشده  یاد شده را انجام دهد. هرگاه پیمانکار به مهندس مشاور اعالم
 به وضع مناسب بازگرداند.   خودوضعیت را به هزینه  سپس برداشته وکارهاي پوشیده شده را 

 آزمایش -7-4

  ي پس از تکمیل (در صورت وجود) کاربرد دارد.ها آزمایشي مشخص شده در پیمان، به غیر از ها آزمایشاین ماده بر همه 
تعیین شده را تغییر یا بـه پیمانکـار دسـتور     يها شیآزما اتییجز] محل و ها و اصالح[تغییرها  13تواند طبق فصل  مشاور می

نشان دهد که تجهیزات، مصالح، یـا کیفیـت سـاخت     ها آزمایشاضافی بدهد. اگر این تغییرات یا اضافه شدن  يها شیآزما ياجرا
 باشد. ط دیگر پیمان، بر عهده پیمانکار میرایات، فارغ از شآزمایش شده منطبق با پیمان نیست، هزینه تغییر

 عدم پذیرش -7-5

ها، یا کیفیت  معلوم شود که هر یک از تجهیزات، مصالح، طراحی ییا آزمایش گیري اندازهاگر در نتیجه معاینه، بازرسی، 
آن تجهیزات، مصـالح، طراحـی،   تواند  می مهندس مشاورساخت ناقص است، یا به هر صورت دیگر منطبق با پیمان نیست، 
درنگ نواقص را برطرف و اطمینان  گاه، پیمانکار باید بی یا کیفیت ساخت را با اعالم به پیمانکار همراه با دالیل رد کند. آن

  ایجاد کند که اقالم رد شده منطبق با پیمان شده است. 
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 یبخش عالجکارهاي  -7-6

  :تواند به پیمانکار دستور دهد که هندس مشاور میفارغ از هر گونه آزمایش یا گواهی مصدق، م
 هر یک از تجهیزات یا مصالحی را که با پیمان منطبق نیست از کارگاه خارج کرده و جایگزین کند،  -الف

 اجرا کند، مجدداکارهایی را که منطبق با پیمان نیستند تخریب یا برچیده و   -ب

، یا به هر دلیـل دیگـري، بـه    بینی پیشبروز حادثه یا رویداد غیر قابل  کارهایی را که به لحاظ ایمنی کارها، به دلیل-ج
 صورت اضطراري الزم باشد، اجرا کند.

بررسی موضوع نظارت در قراردادهاي مشارکت عمومی و خصوصی و تفاوت آن بـا قراردادهـاي    -1-3
 متعارف پیمانکاري

ــزایش    18 نقر لطودر  ــل اف ــه دلی ــا آن اتمستعمر شگسترو  پادر ارو شد جمعیتر وت،ثرب  شدر ،نیاد سراسردر  ه
ین در ا فعالیت بخش خصوصی زغاآ ،صنعتی بنقالو ا شد علمر همچنین با .ها تجربه شدرین کشودر ا اي هیندافز ديقتصاا

ــدر  زيین چند عامل باعث شد که خصوصیساا پیوست. نهایتا عقوو ها بهرکشو . دگیر ارتوجه قر ردعمومی مو اتتاسیســ
و  دقتصادر ا آزادسازيبهدر آن  که ،ملل وتثر بکتادر  ديمیال 1776 لسارا در  دخو وفمعر ريیت تئوسمآدام ا منجااسر
 ارتوجه قر ردپایی مودول ارو توسط ديمیال 19 نقردر  کهوي  يهاريتئو سساا بر د،بو هشد تاکیـــد داري ســـرمایه منظا

و  شگستر )3( و ؛خلیدامنیت ا تامین) 2( ؛هازمردر  منیتا تامین) 1(. دبو هشد رلتها فقط سه نقش متصودو ايبر ،گرفت
  .نیست ها نآ ئهارا به درخدماتی که بخش خصوصی قا تامین

 منتشر کینزیسم عقایداقتصاددان معروفی به نام جان کینز تئـوري معـروف خـود را بـه نـام       1936همچنین در سال 
 دپیشنهارا  لتیو دو خصوصی بخش کتاشر يمبنا بر مرکب ديقتصاا ،نگوناگو ديقتصاا يهاروش سیربر باوي  .ساخت

 نکالدقتصادر ا لتهادو خالتو د تـاثیر ) 1( است: ساخته رمتصو لتهادو ايبررا  بلمتقاظایف و دخو يهاريتئواو در  داد.
  ) حمایت دولت از بخش خصوصی4و ( د؛قتصاابر لت دو رتنظا )3( ؛اقتصادي رمودر ا لتدو اري) سیاستگذ2(

عملیاتی به   جنبهدر سطح کالن اقتصادي مورد توجه قرار گرفته و  1980 دههو در  هاتمداز  پسکینز  ديقتصاا مبانی
ــعهجهت در یر ترکیه وز نخستاوزال  تگورتو ن،جهادر  رلین بااو ايگرفت. بر دخو  صبه خصو ژينرا يیرساختهاز  توسـ

  استفاده نمود.از آن  BOTيهااردادمجموعه قردر  1980دههدر  قصنعت بر
 يهاوژهپردر  خصوصی بخش اريسرمایهگذاز  گیـري  بهـره مبنی بـر   اي اجازهدولت هیچ  1989 لسااز  تا قبلو  ننگلستادر ا

میشد. از ســوي بخــش خصوصــی هایی اريچنین سرمایهگذ منجااز ا مانع "Ryrie Rules"به موســوم قانونی  .شتایرساخت ندز
ــمول  از رجخا اي دهجا يهاوژهلبته پرا ــوزه ش ــیسند. دبو نین قانوا ح ــایی و   تاس ــه اروپ ــف نین مختاتصویب قواتحادی مبنی بر ل

  ،میجر نجا يگررلت کادو منجااسر ،جهدصد بودر رچهااز  کمتر به لسادر  عضو يهارکشو ريتجا يکاهش کسرضــــــــرورت 



  29  27/03/99    یخصوص – یعموم مشارکت يقراردادها در نظارت یبررس- اول فصل

 

 يهاوژهرپدر بخش خصوصی  اريسرمایهگذ نمکاو ا ختهداپر رمزبو نقانودر  بینیزبه باتــــا  مجبــــور کــــردرا  ننگلستاا رکشو
  عمومی نامیده شد. - که در اصطالح مشارکت خصوصی آورد دجوو به 1992 لسارا در یرساخت ز

و  رنمد تخدما تحویل ايبریک استراتژي مهم دولت این کشـور   PPP ستا هعقید ینا بر ننگلستاداري ا نهاخزوزارت 

ــاثیر تحت ،باال کیفیت با از  مشــارکتی يهااردادقراز  سیعیو طیف ،يتژاسترا ینا .میباشد نهایی  هکنند فمصر به قابتر ت
  .دبرمیگیررا در  کترمشااوراق  رنتشاو ا) PFIخصوصی ( بخش مالیمشوق  ك،مشتر اريسرمایهگذ
  توســــــعه جهت خصوصی بخشو  لتدو بین هستند هاییاردادقر PPPکه  ستا هعقید ینا بر نیز داکانا رکشووزارت 

ــوولیت ،مددر درآ کتاشر يمبنا بر کتیاشر چنین .عمومی تخدما  همچنینوي  .میباشد اريسرمایهگذو  یسکر ،مســـ
ــاثیر تحتو  عمتنو ربسیارا  هااردادقر عنو ینا يهامفر اعنوا ــد اردمو تـ  ناییاتو انمیز ؛یافته تخصیص یسکر انمیزي ماننـ

  ست.ا هنستوژه داپر تخدمااز  نهایی  کننده فمصر يمندهبهر انمیز و وژهپر ارداديقر اتکرامذدر  طرفین
 صلیا عنصر سه پایۀ بر PPP تعریف تریندهسا که ستا هعقید ینا بر هم جنوبی يفریقاا اريسرمایهگذ نتمارپاد

. دمیشو کتاشروارد  لتیدو بخش با تبلندمد رتصو به خصوصی بخشدر آن  که ارداديقر  نامـه  توافق ) یک1باشد: ( می
در آن  که اردادي) قر3و ( دگیر رتصو توجهی قابل رتصو هب خصوصی بخش به یسکر لنتقادر آن ا که اردادي) قر2(

  فتد.امی قتفادو ا هراز  ترکیبی یا لتدو یاو  دممر به وژهپراز  حاصل تخدما وشفر محلاز  مددرآ کسب

  :  ستا زمینه بوده یندر ا دازانپر نظریه کثرا اتنظر عمجمو هکنند نبیا یرز تعریف ،لحا ینا با
 يهااردادقر طیدر  طرفینمشارکت از  ستا رتعبا هاوژهپردر  PPPکه  دنمو ينتیجهگیر انمیتو چنین ،ترتیب ینا به

 ینا دارد. هعهد بررا  هاآن  توســعه  مســوولیت لتیدو بخش کلی رطو به که یرساختز يهاوژهپر  توســعه جهت تبلندمد
  .دنمو رهشاا BOT يهااردادقر مجموعه به انمیتو جملهاز آن  که میشوند هااردادقراز  سیعیو طیف شامل هااردادقر

ــارکت چگونگیو  عنو به توجه با ــوولیتو  ظایفو ،مشـ ــد.  رمتصو طرفین ايبر انمیتورا  گوناگونی يهامسـ  ینا بهشـ
  در موارد زیر مسوول خواهد بود:ها اردادقر عنو یندر ا لتیدو بخش ،ترتیب

 اف؛هدا ردمودر  يتصمیمگیر  
 ر؛مذکو افهدا به ستیابید جهت زماليهابچورتعیینچاو  افهدا دننمو مشخصو  تعریف  
 ؛میباشند لحصو قابل لتیدو بخش افهدا تمامی ن کهیاز ا نطمیناا کسب  
 ؟ستا کافی خصوصی بخشاز  تخدما خرید ايبر لتیدو منابع یاآ ینکها ايبر يتصمیمگیر  
 ؛خصوصی بخش دعملکرو  کیفیت ،یمنیا ،سالمت یابیارز  
 زنیاردمو يهااردستاندا تعریف.  

ــدمات زمتیاا لتیدو بخش چند هر ،ترتیب ینا به ــی خــ  بخش به تبلندمد رتصو بهرا  صخا یسیوسر ردمودر  دهــ
 مقابلدر  بایدو  ستا لتیدو بخش  عهـــده بر دممر به هشد ئهارا تخدما مســوولیت  لحا ینا با ،مینماید ارگذوا خصوصی

  باشد. پاسخگو ،نهایی کننده فمصر
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ــیشو در  هااردادقر عنو یندر ا نیز خصوصی بخش ــر بـ  توجه یرز اردمو به باید ،هشد تعیین افهدا سساا برو  تقااو تـ
  :باشد شتهدا

 زار؛با طریقاز  ییزامددرآ  

 ؛نهایی  کننده فمصر يستههااخوو  هازنیا به پاسخگوییو  تمرکز  
 رن؛مد يهادیکرآوري و رونواز  يگیرهبهر  
 افهدا جهتدر  رکاو  کسبو  مدیریتی يناییهااتواز  يگیرهبهر.  

 برو  دهبو خصوصی بخش عهده بر هشد تعریف  محدوده سساا بر اردمو تر بیشدر  داريبرهبهر مسوولیت ،ترتیب ینا به
  .دبو هداخو خصوصی بخش یاو  طرفین با اريسرمایهگذ مسوولیت ،موقعیت حسب

 بسیاري حسناتم داراي عمرانی پروژههاي مالی تامین برايخصوصـی   -ي مشـارکت عمـومی  هـا  شروانواع از  استفاده
  :نمود اشاره رـزی موارد به توانمیکه  است

 افزایش و دولت مالی بار کاهش باعث که مالی جدید منابع عنوان به خصوصی بخش سرمایههاي از استفاده 
  .میگردد دسترس در مالی ظرفیت

 منابع وجود عدم دلیل به صورت این غیر در که عمرانی يهـــا پـــروژه انجام در تسریع جهت الزم قابلیت ایجاد 
  .باشند نمی اجرا قابل مناسب مالی

 ها پروژه اجرایی هاي هزینه کاهش جهتدر  نوین يهـا  تکنولوژي ،بخشخصوصیو خالقیت  سرمایه از استفاده، 
 ها فعالیتبهرهوري  افزایش و اجرا زمان مدت کاهش

 و  نگهداري ،برداريبهـره  مسـوول  وي صورت این در که گذارسـرمایه به  پروژه يها مسوولیت و ها ریسک انتقال
 میباشد. ،معین زمان مدت یک براي پروژه از حاصل محصول تامین

 اقتصادي پروژه اجراي راستاي در است ضمانتی که خصوصیبخش متخصص  سرمایهگذاران مشارکت 

 ملی سرمایه بازار توسعه و محلی نیروهاي آموزش ،تکنولوژي انتقال 

 در برخــی و  نماید می حفظ را پروژه بر تژیکاســتراکنترل  دولت روش این در ،کامل ســازي  خصوصــی خالف بر
 .شوند می بازگردانده دولت به قرارداد زمان مدت خاتمه از پس نیز تاسیسات ،انواع این روش

ــب را ها آن میتوان ،مشارکت ساختارهاي در خصوصی بخش مالکیت سرمایهگذاري و میزان اساس بر ــچن هـ  روهـــگ دـ
  دهد.مینشان  را بنديمرزاین  از کلی نمایی رزی جدول .کرد تقسیم

  
  ي مشارکت عمومی خصوصیها روشطیف انواع  -4- 1شکل 

 خصوصی عمومی
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BTهــ گرفت دهـعه رـبرا  پروژه یک ساخت خود هزینه به خارجی سرمایهگذار شرکت آن مبناي بر که است : قراردادي 
ــه است  ساخته را آنچه و  آن از سود کسب و پروژه آن از بهرهبرداري مورد در هم ادعایی هیچو کند  می واگذار دولتبـــــ

 تــ اس نـممک راردادـق نـکند. ایمیبازپرداخت  توافق مورد زمانی برنامه براساس را پروژه سرمایهگذاري کل ،ندارد. دولت
ــب که حساس و مهم بسیار امکانات جمله از توسعهاي یا زیربنایی پروژه هر ساخت در ــایل یلله دـ ــامنیت مس ــی یـ ــب اـ  هـ

  .، به کار گرفته شودبرداري قرار گیرند بهره مورددولت توسط  مستقیم طور به باید وبوده  مهم استراتژیک لـدالی
BLTاســ اس بر و ردــ یگیـم عهده بر را زیربنایی پروژه ساخت و مالی تامین ،سازنده آن براساس که استي : قرارداد 

 ،آن از دــ بع. دــ یکنــ م ذارــ واگ تـدول هـب اجاره قرارداد یک اساس بر و معین دوره یک براي را آن ،پروژه تکمیل مرحله
  .میشود منتقل دولت به خودکار طور به تسهیالت تـمالکی

BTO : قرارداد  بر اساسآن دولت، قرارداد ساخت یک تسهیالت زیربنایی را با یک سازنده  بر اساسقراردادي است که
. بـه محـض   کنـد  منعقد مـی ی رایهاي عملکردي و اج هاي باالسري، تاخیرات و ریسک ر گرفتن هزینهکلید گردان با در نظ

آوري حـق   بـرداري از تسـهیالت و جمـع    بـرداري برسـد، سـازنده حـق بهـره      که تسهیالت توانست به حد مطلوب بهره این
حق مالکیت تسـهیالت اغلـب بـه دولـت،     آورد.  اعطاي حق امتیاز به دست میجداگانه نامه  ها را تحت یک موافقت استفاده

  .شود مینامه واگذار  آژانس دولتی یا سازمان محلی در این موافقت
BOT: زیربنایی پروژه یک براي مالی تامین شامل که ساخت و مالی تامین ،سازنده آن اساس بر که است قراردادي 

 ینــ مع انیــ زم دوره کــ ی در هیالتــ تس نـای از سازنده .گیرد می عهده بر را است آن از نگهداري و بهرهبرداري و خاص
 رايـب دگانـکنن تفادهـاس از بـمناس ايـارهبهـاج و عضویت حق ،عوارض دریافت اجازه ،دوره این در و میکند رهبرداريـبه

 و اکراتذــ م اســ اس رـب اـی شده پیشنهاد مناقصه در که آنچه از نباید مبالغ این و دارد را پروژه سرمایهگذاري بازپرداخت
 معین امتیاز حق اعطاي موافقتنامه در که دورهاي پایان در سازنده .کند پیدا افزایش ،است آمده پیمان در شده ثبت موارد
 مشخص هیالتـتس از رداريـرهبـبه و هـعرض عیتـوض هـموافقتنام این در .میدهد انتقال دولت به را تسهیالت ،است شده
 درخواست به بنا و میگیرد عهده بر را اتتاسیس از بهرهبرداري ،ماشینآالت و هیزاتتج کننده عرضه ،آن طی در و است شده

  میدهد. انجام زـنی را انـکارکن آموزش و وژيـتکنول الـانتق ،دوره این طی در دولت عالقمندي و
BOO ــوول: قراردادي است که در طی آن سازنده ــتامین م مســ ــس ،الیـــ یک  بهرهبرداري و نگهداري از ،مالکیت ،اختـــ

ق ــــذاري از طریــــرمایهگــــاي ســــههــــبر این اساس سازنده مجاز به پوشش کل هزین. استاي  تسهیالت زیربنایی یا توسعه
مالک دارایی است و ممکن است  ،سازنده در طی پروژه. جمعآوري عوارض استفاده از تسهیالت از استفادهکنندگان از آن است

ــانتقال پروژه ب .ک بهرهبردار واگذار کندبهرهبرداري و نگهداري از این تسهیالت را به ی ــه دولـ ــت در ایـ ــن سـ اختار پیشبینی ـ
  .برچیده و زمین آن تحویل دولت داده شود گذار سرمایهبایستی توسط  اتتاسیس ،پس از اتمام قرارداد عموماو نشده است 

BOOTو اسـت  روژه ــ ک پــ رداري از یــ نگهداري و بهرهب ،ساخت ،: قراردادي است که در طی آن سازنده متولی تامین مالی
ــت پروژه در یک دوره زمانی معین در اختیار  ــاس سازنده بر ،در طی دوره بهرهبرداري. سازنده استو مالکیــ ــاس آنچـــ ه در ـــ
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کننـدگان از ایـن تسـهیالت را بـراي پوشـش       اعطاي حق امتیـاز آمـده اسـت اجـازه فـروش محصـول بـه اسـتفاده         نامه موافقت
  متعهد است. ،برداري واهد داشت. سازنده براي انتقال پروژه به دولت بعد از خاتمه دوره معین شده بهرهگذاري پروژه، خ سرمایه

هاي مشارکتی دیگري نیز مرسوم و متداول اسـت کـه در    روش ،در ضوابط و مقررات جاري کشور به ویژه در بخش آب و آبفا
  گردد. ادامه به آنها اشاره می

گـذاري در تکمیـل و    ت که سرمایه گذار در ازاي دریافت حق استفاده/فروش محصـول، سـرمایه  : قرارداد بلند مدبیع متقابل

  گیرد. طرح را در قالب مدل مالی مشخص در اختیار می برداري بهره
O &M و نگهـداري   )اورهالبازسازي، نوسازي اساسی (، تعمیرات، برداري بهره مشارکت در مدیریت،: نوعی قرارداد بلندمدت

  نماید. در مدت مشخص خریداري می بردار بهرهمحصول را از  کارفرما خدمات تصفیهست که ا اتتاسیس

  جایگاه نظارت در قراردادهاي مشارکت عمومی خصوصی

با عنایت به مفهوم و هدف اصلی نظارت در پروژه که عبارت است از مراقبت به منظـور بررسـی میـزان تحقـق اهـداف      
ي پیمانکـاري  هـا  پروژهبا  کامال، ي مشارکتی از حیث چرخه حیاتها پروژهو از آنجا که مورد نظر به ویژه کیفیت در پروژه 

پوشـش   ،5-1کند. در شـکل   تمایز پیدا می ،متفاوت هستند، لذا مفهوم نظارت نیز نه از لحاظ معنا بلکه از منظر کارکردها
  گردد.  نیز مشاهده میي مشارکتی ها روشي انجام پروژه از جمله ها روشچرخه حیات پروژه در انواع 

  
  ي انجام پروژه در چرخه حیات پروژهها روشمقایسه انواع  - 5- 1شکل 

 خدکیل

 

 

 

خدمات عرضه شده پیچیده
 

تر می
 

شود
 

  )BOTمشارکت عمومی، خصوصی نظیر (

 یابد ها به مراحل مختلف پروژه رقابت کاهش می با گسترده شدن فعالیت

ش می
ک افزای

ش فنی و تکنولوژی
نیاز به دان

 
یابد

 
نیاز به سازمان
 

دهی و تشکیالت گسترده
 

ش می
تر افزای

 
یابد

 (Turnkey)  /(E.P.C) کلید در دست  

(D.B.)  طرح و

(D.B.B.) 
  

 حداکثر رقابت

 برداري بهره

 اندازي راه

 ساختمان و نصب

تهیه و ساخت کاال و تجهیزات

 طراحی تفصیلی و اجرایی

 سنجی و طراحی اولیه امکان

 مطالعات بنیادي و پایه
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گسترده بـوده و از مراحـل    کامال گذار سرمایهخالف قراردادهاي پیمانکاري، شرح خدمات  بر ،در قراردادهاي مشارکتی
ي اصلی که منجر بـه ایجـاد   ها دغدغه ،گیرد. از این رو می در بررا  يربردا بهرهی اندازي و حت ي اولیه تا اجرا و راهها طراحی

منـافع  کـه   جـا   گردد باید به نوع دیگـري پاسـخ داده شـود. بـه عنـوان نمونـه از آن       نظارت در قراردادهاي پیمانکاري می
باشند، اهـداف مربـوط    می راستا همو  سو هم کامل از پروژه يربردا بهرههر دو در اتمام به موقع و  پذیر سرمایهو  گذار سرمایه

 تـر  کمرنـگ در قراردادهـاي مشـارکتی    ،به مراقبت به منظور دستیابی به زمان و هزینـه مقـرر در قراردادهـاي پیمانکـاري    
گردد. البته کیفیت در دوره اجرا ممکن است با همان استدالل قبل کـه   می تر پررنگ تیفیک گریدي ها زمینهشود، ولی  می
 يبـردار  بهـره ، تـر  بـیش منجر به سودآوري  تاینهاپاسخ داده شود که  ،کیفیت اجرا نهفته است تامیندر  گذار سرمایهع مناف

طرح همچنان نیازمنـد دقـت و بررسـی بـاالیی اسـت ماننـد        ،دیگرمواعد کلیدي گردد، ولی برخی  تر کمو مخارج  تر آسان
  تجاري. يربردا بهرههاي قبل از آن در دوره  و نوسازي (اورهال) طراحی منطبق با ضوابط و یا شرایط انتقال و بازسازي

در رابطه با احتمال انحراف پیمانکـار از مجموعـه ضـوابط خواسـته شـده کـه        ها نگرانیبدین ترتیب با به حاشیه رفتن 
کـه   »يگذار ایهسرم«به عنوان فردي که پس از اتمام پروژه از آن خداحافظی کرده به » پیمانکاري«ناشی از تبدیل هویت 

اي را  ي کارفرمـایی و مشـاوره  هـا  مراقبـت و  ها نظارتتوان سطح  ها سال در کنار پروژه زندگی خواهد کرد، می ده مسئوالنه
  نمود.  محدود یی که ممکن است همچنان در معرض خطر باشند، ها بخشکاهش داده و به 
گـردد. در ایـن    مشـاهده مـی   6-1 مانکـاري در شـکل  ي مشارکتی در مقایسه بـا قراردادهـاي پی  ها پروژهتغییر ساختار 

کـه وظیفـه کلیـه     گـردد  مـی از کارفرما (دولت) گرفته شده و مرکزیت کار بـه شـرکت پـروژه منتقـل      محور کارقراردادها 
ي هـا  دسـتگاه میزان نظارت و دخـالتی کـه دولـت و     ،بر عهده دارد. بنابراین يربردا بهرهي پروژه را از مطالعات تا ها حرکت

  یابد.  کاهش می ،توانند در پروژه داشته باشند نیز به تناسب کاهش نقش در دوره مطالعات و اجرا رایی میاج

  
  تغییر جایگاه محوري دولت در قراردادهاي پیمانکاري به نقش فرعی در قراردادهاي مشارکتی - 6- 1شکل 

با توجه به نقش حاکمیتی دولت و  طرفیشود و از  روژه به دولت بازگردانده میپ تاینهاالبته نباید از نظر دور داشت که 
کننـدگان و مـردم    براي عمـوم مصـرف   ،تجاري يربردا بهرهخدمات زیربنایی با کیفیت مورد نظر در دوره  تامینمسوولیت 
در بـه جـز   . بـدین ترتیـب   ي دقیق در این راستا انجام گیرد تا اطمینان از این موضـوع حاصـل گـردد   ها نظارتالزم است 

 خدمات

 دهندگان مالیات

 مالیات

یم عوارض نهاد تنظ
 (رگوالتور)

 دهندگان مالیات

 بازار مالی کنندگان مصرف

 بخش خصوصی

 دولت

  مالیات

  بهاي خدمات
  خدمات

  بهاي دارایی
  دارایی

  مالی نیتأم
  پرداخت دیون

 دولت

 بازار مالی کنندگان مصرف

 بخش خصوصی

SPV 

مجوز 

  بهاي خدمات
  خدمات

  بهاي دارایی
  یدارای

  مالی نیتأم
  پرداخت دیون
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بررسـی   بـراي رونـد  تـوان در سـایر مراحـل پـروژه      وجود دارد، مـی  دقیقمقاطع و مواعد کلیدي پروژه که ضرورت نظارت 
از عبـارت   ،به جاي نظارت اجمالی و مراقبت کالن پروژه به منظور کسب آگاهی از میزان پیشرفت آن و وقایع اتفاق افتاده

  استفاده کرد. 1پایش

  
  )United Nations Economic Commission for Europe, 2000ي نظارتی در چرخه عمر قرارداد مشارکتی (ها فعالیت -7- 1شکل 

 

 ارزیابی
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  2فصل  2

بررسی تجارب و الگوهاي مختلف نظارت در 
قراردادهاي مشارکت عمومی خصوصی در مراجع 

  رهاي پیشرو در این زمینهالمللی و کشو معتبر بین
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م  دو لگوهاي -فصل  ا و  ررسی تجارب  ..  ب ر . عمومی خصوصی در مراجع معتب هاي مشارکت  رارداد نظارت در ق   مختلف 

  مقدمه -2-1

بـه   ،ي عمـومی و خصوصـی  هـا  مشارکتبه مجموعه ضوابط و مقررات  ،بر اساس جستجو در منابع مرتبط ،در این فصل
 شود: میزیر پاسخ داده  سؤاالت

 و نوع نظارت متداول و مورد نیاز در هر یک از مراحل پروژه سطح 

  در امر نظارت  پذیر سرمایهمیزان گستردگی حوزه خدمات و اختیارات مشاور 

  پذیر سرمایهي مشارکت عمومی خصوصی به ها پروژهدر  پذیر سرمایهتعیین اقالم قابل تحویل از سوي مشاور 

  پذیر رمایهسي مورد نیاز در تیم مشاور ها تخصصنوع 

  پذیر سرمایهنحوه تشخیص صالحیت و ارجاع کار به مشاور 

  ها پرداختو چگونگی  پذیر سرمایهمشاور  الزحمه حقنحوه تعیین 

  پذیر سرمایهو  گذار سرمایهدر حل و فصل اختالفات به وجود آمده بین  پذیر سرمایهنقش مشاور 

نـد، مـورد توجـه و    ا هپرداختـ  پـذیر  سـرمایه ضوع نقـش مشـاور   به مو مایمستقسه مرجع معتبر و مهم که  ،در این راستا
  گردد. این سه مرجع عبارتند از: می ارائهبررسی قرار گرفتند و در ادامه به تفصیل مقررات مندرج در هر کدام 

 بانک جهانی 

 کشور انگلستان 

 اتحادیه اروپا  

  بانک جهانی - 2-2

از ادارات تابعـه بانـک    1ي عمومی خصوصیها زیرساختوره نشریه منتشره از سوي اداره مشا ،اولین منبع مورد استفاده
راهنماي استخدام و مدیریت مشاوران بـراي مشـارکت بخـش    «است. این دستورالعمل تحت عنوان  2010جهانی در سال 

ي هـا  توانمنـدي و اسـتفاده از   يریکـارگ  بـه با زبانی ساده نحـوه   ،منتشر گردیده و در سه جلد 2»ها زیرساختخصوصی در 
بـا هـدف    عمـدتا دارد. ایـن نشـریه    مشارکتی بیان می يها پروژه يساز ادهیپران به ویژه مشاوران بیرونی را به منظور مشاو

ي اجرایی دولتـی کـه   ها دستگاهاستفاده توسط مقامات رسمی و دولتی تهیه شده و در آن تالش شده است از نگاه مدیران 
  هستند، به موضوع پرداخته شود. ي مشارکتیها پروژهدر حال شناخت و ورود به بازار 

                                                   
 

1- Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) 
2- A Guide for Hiring and Managing Advisors for Private Participation in Infrastructure 
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هـا کمـک    توانند در ایـن پـروژه   ي مشارکتی چیستند و مشاوران چگونه میها پروژهدر جلد اول این نشریه آمده است، 
دهنده منابع مـالی و نحـوه دریافـت منـابع مـالی از ایـن نهادهـا و         ي کمکها آژانسنمایند. در جلد دوم نشریه به موضوع 

موضوع نحوه انتخاب و مدیریت صـحیح   ،دهنده پرداخته شده است و در جلد سوم اي و وام ي توسعهاه بانکنظیر  اتموسس
  ي مشارکتی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.  ها پروژهمشاوران در 

  

  نیبه مشاور ازینضرورت  -2-2-1

کمـک   از يدمنـ  بهـره یسـتی بـدون   نبا ،هسـتند  ي مشارکت عمومی خصوصیها طرحبه  شرف ورودکه در  ییها دولت
 تـامین اسـت.  ملـی هـر کشـوري    از اقتصاد  يا دهیچیپ نسبتابخش بزرگ و  ،ها زیرساخت. شوند ها وارد طرحبه این بیرونی 

رشـد   يبـرا  ،حمـل و نقـل قابـل اعتمـاد     يهـا  سـتم یسموثر و  ی، خدمات مخابراتمطمئن آب تامین، صرفه برقمقرون به 
تواننـد تخصـص و    یمـ  بیرونـی  است. مشاوران متخصـص  یاتیح ،آن انهروندش یزندگ تیفیکشور و بهبود ک هر ياقتصاد

جهـت   دراسـتقالل الزم  از سـوي دیگـر واجـد     ارائـه دهنـد و   هـا  مشارکتروند  در تیموفقاز  نانیاطم يتجربه الزم را برا
ت جهـت کسـب اطمینـان طـرفین مشـارک      مناسـب در  ریدر مسرا   طرحي دقیق و منصفانه بوده و بستر حرکت ها مشاوره
  .سازند میفراهم 
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هـا   جانـب دولـت  هـم از   ان وگـذار  سـرمایه از جانـب   هم ،ياعتمادسازبه  کشور، هر ندهیآدر  یمشارکت بخش خصوص
گـذارد. انتخـاب مناسـب     یمـ  يگـذار  هیبالقوه به سرما گذاران هیسرما میتصمبر  مستقیم تاثیرمشاوران دارد. نقش  یبستگ

  .کند یم هاي مشارکتی را به دالیل زیر تسریع انجام پروژه ، روندآناناز  صحیح مشاوران و استفاده
 ان گـذار  سـرمایه  معمـوال . گـذاري  یهسرما یهاولحل اانتخاب شفاف و منصفانه از مر يندهاینشان دادن وجود فرآ

  قضاوت خواهند کرد. ها آنبا اقدامات گذشته را  ها دولت یآتبالقوه، رفتار 
  پروژه به  کدر ی خوش ناممشاوران معتبر و نام  دنید گذاران، اه سرمایهاز نگ. خوش ناممعتبر و جذب مشاوران

  کامل و درست است. ها آنانتخاب د ندهد که احساس کن ینشان م يقو یگنالس کیعنوان 
 قـرارداد   ساختار حقـوقی صنعت و بازار،  نیازهايکه  ییشده. جا یطراحدرستی  به یمشارکتبرنامه  یک یمعرف

کننـد کـه دولـت و    کسب  یناناطم توانند یمان بالقوه گذار سرمایه و کافی باشند،جامع  ،یقانوني ها چارچوبو 
  کنند. یهستند، درك م ریرا که با آن درگ يندیفرا اي، طرح به صورت حرفهمشاوران 

کـه ممکـن اسـت     هست ییها تخصصبه  ازین ایمزا نیا جادیا ياست و برا دهیچیپ مشارکتی يها روند طرححال،  نیبا ا
  است. ایاي زیرمز يدارا يا ارائه خدمات مشاوره يبرا یاز بخش خصوص استفادهوجود نداشته باشد. ها دولتر داخل د

 و تجربـه  حضـور  هـا امکـان   دولـت کـه اغلـب در    فراگیرو  یجهان يها تخصصبه  یدهد تا بخش عموم یاجازه م 
  ی یابد.دسترس ،ندارند

 کند. یريجلوگ یمشارکتي ها طرحاین  سازي پیادهنگام در ه ها دولت ینههزتواند از اشتباهات پر  یم  
 کند. یم لیرا تسه یبه بخش عموم یدانش از بخش خصوص انتقال  
 اسـتفاده از مشـاوران مسـتقل     .چرا کـه آورد یبه ارمغان م ي مشارکتیها طرحروند  يبرا تیمشروع، موضوع ینا

ي هـا  طـرح در  گذاران یهسرما یعموماعتماد  شیزااف مستقل بیرونی را در راستاي نهاد تاییدتواند مهر  یاغلب م
  .ها بزند دولت یمشارکت

  ي موجـود  هـا  تخصـص از  دیبا حتما، اندیشند افزایش مشارکت بخش خصوصی می ها به اگر دولتاینکه  یتانهاو
  د.ناستفاده کن یدر بخش خصوص

  در موارد زیر بیان نمود. را یمشارکتتوان علل نیاز به مشاوران در قراردادهاي  پس به صورت خالصه می
  بخش عمومی و بخش خصوصی   و انتظارات ها خواستهایجاد توازن و تعادل میان 

 گذار سرمایهو ایجاد اطمینان در  سازي شفاف  
  ،طرف در کنار بخش عمومی از همه بی تر مهممرتبط و  يها تخصص يداراحضور تیم با تجربه  
  مشارکتی به منظور رفع کمبود تجارب بخش عمومی   ي مشابهها پروژهوجود تجربه و حسن سابقه در  
 يگذار سرمایهپتانسیل  رايي جهانی داها مجموعهمشاوران با  المللی بینمندي از ارتباطات  امکان بهره  
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  ي حضور مشاورانها چالش - 2-2-2

توانـد   مـی نیـز  را  یسه نگرانـ که در باال بحث شد،  مزایاي پیش گفتهعالوه بر ي مشارکتی ها طرحدر انتخاب مشاوران 
  مطرح کند.

  تیعدم قطع -الف

خـدمات (کارفرمایـان و    دارانیـ اگـر خر  ،دارد عـدم اطمینـان را در خـود مسـتتر    عنصـر   کهمواره یـ  مشاورهخدمات  دیخر
 دیـ بـه خر  يازیـ ، نو بـر آن تسـلط داشـتند    از آن درك کـرده بودنـد   شیمشاوره را پـ موضوع مورد به طور کامل ان) پذیر سرمایه

وسـیعی از  اغلـب گسـتره   که  این لیبه دل مشارکتی،در خدمات مشاوره  يادیز زانیبه م موضوع نیا .ي نداشتندا خدمات مشاوره
  .ددرگ یم وجود دارد، مشاهده ها مشاوره لیقبتجربه و سابقه کم و محدودي از و است  ازین ها مورد آن مختلف دري ها تخصص

همچنـین   .دهـد  یمـ  شیافزابه شدت هرگونه اشتباه را  نهیهز ،ها پروژهو  ها طرح نیا يباال یمال اسیمق ،از طرف دیگر
گـردد کـه از سـویی     به این موضوع مـی  منجر ،ها مشاوره گونه نیا يریتکرارپذو عدم  ها طرحمحدودیت تعداد این دسته از 

 يبـرا  يتـر  کـم  هزیـ انگ زیـ ن مشـاوران  ،از سوي دیگر وخود باشند نظارت بر مشاوران پایش و قادر به  تر کم یدولتمقامات 
 زیها ن آناي  ، خدمات مشاورهها طرحبه دلیل تعداد کم این دسته از ؛ چرا که باشند باال داشته تیفیکبا  يها یخروج دیتول
  بود. خواهند ازینمورد  تر کم

  ممکن عبارتند از: يها حل. راه است ریپذ امکان شنهاداتیپ یابیارزهنگام چالش در  نیاپاسخ 
 شـنهادات یدر پموضـوع بـه درسـتی    کـه   نیـ از ا نـان یمشاوران و اطمنیاز در  مورد یاصل يها مهارت ییشناسا 

  منعکس شده است. ،شده افتیدر
 ؛يکمک به انتخاب مشاوران بعد يبرا رهبرمشاور  کانتصاب ی  
 عملکـرد   نظـارت بـر  و  یابیـ ارز گـرفتن در کمـک   يبا تجربه مناسـب بـرا   اتموسس ایافراد مستقل  جستجوي

اي)که منافع شخصی در  ي توسعهها بانکو  اتموسسي مالی (نظیر ها کمکدهنده  ارائهیر نهادهاي مشاوران، نظ
  ؛ واین راه ندارند

 باشد)که ممکن  جاییتا (البته  فیعملکرد ضع يها هزینهخصوص  در یخصوص انتقال ریسک به مشاور.  

  مهارت  -ب

(به عنوان مثـال،   ها مهارتاز  یوجود دارد. بعض دولتیرسنل به پ ها مهارتاز انتقال  نانیاطم يبرا ژهیو ازین کهمیشه ی
 ،از سـوي دیگـر  . هسـتند  ازیـ نمـورد  نیـز   يربـردا  بهـره در طرح حتی تا پایان دوره ) به صورت مستمر ياقتصاد يها مدل

سـت از  ممکـن ا  ،دولتیبخش  نیچندبدین صورت که خواهد بود.  دیها مف دولت ندهیآ يها برنامه يبرا ها مهارتفراگیري 
مربوطـه در   يهـا  مهـارت و انتقـال  توجه بـه توسـعه    کنند. اقدام یمشارکت يها از طرحدعوت در مشابه،  يندهایفرا قیطر

  بود.خواهد  مطلوب یها اقدام دولتو  مشاوره يها شرکت نیبهمین طور  ها و دولتداخل 
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  در منافع تضاد -ج

شـامل   موضـوع  نیـ اکنـد.   يریمنافع جلوگ تضاد محتملاز ود تا ش ریزي برنامهاي  گونه به دیبامشاوران انتخاب  ندیفرا
همچنین زمانی که برنده شدن در  دارند ومشارکتی دخالت  يها طرح يبعدشود که در مراحل  یم ییها شرکت ان ومشاور

  .باشد از عملکرد ریغ يزیچ فرایند ارجاع کار مشاوره، بر مبناي

 تیمشارکي مورد نیاز در خدمات مشاوره ها تخصص - 2-2-3

هـا   پروژهدر حالی که این  دارند. ها تخصصنیاز به طیف وسیعی از  ،بسیاري از اجزاي برنامه مشارکت عمومی خصوصی
 باشند: یی که مورد نیاز هستند، شامل موارد ذیل میها تخصص نیتر یاصلکدام متفاوت هستند،  هر

  1ياقتصاد -1

شده توسط بازار و  جادیا ي مالیها زهیو انگ يگذار متیقي ها شرو، و قوانین از مقررات یآگاه ژهیواقتصاد (و به  دانش
از عناصر مرتبط با آن  يتعداد ازمندیاست ن ممکن ،یمشارکتي ها برنامهاز  کی. هر اهمیت خاصی دارد )یمال يساختارها

و  یقـانون  بچوچـار  کیـ  جادیاو  تیدر مورد نوع مناسب مالک گیري تصمیم، عرضه و تقاضاساختار  کی جادیا نظیر باشد،
نقـش   شود. صورت مناسب مورد استفاده واقع به ها نهیزم نیادر تمام  يتخصص اقتصادلذا ضروري است . حقوقی مناسب

  مشاوران اقتصادي در دوره نظارت پیمان به قرار زیر است:
  تقر متکی به تیمی است که در داخل دولت مسـ  عمدتاوظیفه نظارت بر قرارداد  :2ي عملکردها شاخصبررسی

بـا ایـن حـال، مشـاوران اقتصـادي       در مراحل بعد از قرارداد به سـرانجام برسـاند.   را یمشارکت تا برنامه شود یم
هایی  ، توصیهيربردا بهرهدر دوره  گذار سرمایهاحتمالی عملکرد  هاي یرتمغاتوانند در مورد موارد انگیزشی و  می

 ارائه دهند.

 مشـارکتی بـه مقامـات دولتـی یـا در       نظارت بر میزان موفقیت برنامهاگرچه وظیفه  :3ارزیابی برنامه مشارکتی
گردد، با این حال بسته به مقیاس برنامـه،   صورت وجود، به یک دفتر حسابرسی یا کمیسیون مستقل محول می

مورد رسـیدگی در ارزیـابی، اهـداف     مسایلممکن است به مشاوران اقتصادي نیز سپرده شود. طیف وسیعی از 
 ارائـه و ممکن است شامل مواردي نظیر سطح استانداردهاي خـدمات   دهند میمشارکتی را بازتاب  اصلی برنامه

هـا از سـوي بخـش خصوصـی باشـد. مشـاور        و همچنین موفقیت برنامه در کـاهش تعرفـه   ها آنشده و کیفیت 
 تواند گزارش ارزیابی برنامه را ارائه دهد. اقتصادي می

                                                   
 

1- Economic 
2- Review Performance Indicators 
3- Evaluate Reform 
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 ممکن است نیاز شود کـه   ،شده و ضوابط مندرج در قرارداد بینی پیشیط بر اساس شرا :1مذاکره مجدد قرارداد
قبـل از   هـا  تعرفهعناصر قرارداد مانند ممکن است بازنگري در برخی از  ،شرایط قراردادي تغییر کند. براي مثال

جـدد  کـه آیـا مـذاکرات م    انقضاي آن، مورد نیاز باشد. مشاوران اقتصادي ممکن است توصیه خود را درباره این
 ارائـه باید برگزار شود یا در حین برگزاري مجدد مذاکرات، در صورت درخواسـت دولـت، نقـش داشـته باشـد،      

 .اظهارنظر نمایند ،اي توانند درباره موضوعاتی مانند تغییر نظام نظارتی یا تعرفه دهند. مشاوران اقتصادي می

  2یمال -2

 ییدر توانـا  ماتیتصـم  تـاثیر و  ییربنـا یز يهـا  یرایدااجاره  ایفروش  ،یبخش خصوصبه  ها طرحی از روند معرف یآگاه
نقـش مشـاوران مـالی در دوره     .ي مشـاوران مـالی اسـت   ها فعالیتین تر مهمی از خصوصی از سوي بخش مال تامینجذب 

  نظارت پیمان به قرار زیر است:
 داشـته باشـند. بـه ویـژه،      مشـارکت  ،توانند در زمینه بازنگري قرارداد مشاوران مالی می :مذاکره مجدد قرارداد

 گردد. توصیه می ،براي تهیه مدل مالیکنار دولت  ها در آناستفاده از 

  3حقوقی -3

 سینـو  شیپـ  هیتهدر  یالملل نیب يکردهایرو نیو بهتر ی داخلی (کشوري)قانون يها چارچوباطالع و آگاهی از انواع ضوابط و 
  به قرار زیر است:   ،قش مشاوران حقوقی در دوره نظارت پیمانن .وظیفه اصلی این دسته از مشاوران است ،قراردادها
 تواننـد   مـی  هـا  آن مشاوران حقوقی در مدیریت قرارداد نقش ایفـا خواهنـد کـرد.    :4پایش و نظارت بر قراردادها

 راهنمایی کنند. ،نقض شرایط قراردادي صورترا در  ها دولت

 نقـش مهمـی ایفـا     ،جدد و بازنگري شـرایط قـراردادي  مشاوران حقوقی در هر مذاکره م :مذاکره مجدد قرارداد
 مشارکت خواهند کرد. ،هر گونه اصالحیه یا الحاقیه قرارداد نویس پیشدر تهیه و تنظیم  ها آنخواهند کرد. 

  5یفن -4

 اتتاسیسـ  تفکیک امکانمورد بحث، از جمله  ییربنایبخش ز يها جنبه گریدو  یاتیعمل ،یمهندس يها جنبهاز  یآگاه
 شـرکت  کیتنها  گذشته،که دردر حالی  ،آب تامیني ها شرکتاز  ياریبس جادی(به عنوان مثال، ا یبه صورت افق اییزیربن

. باشـد  مـورد نیـاز مـی    آب)و تصـفیه   تـامین آب از  عیـ توزهاي  شرکت(به عنوان مثال، جدا کردن  ي) و عمودداشتوجود 
                                                   

 
1- Contract Renegotiation 
2- Financial 
3- Legal 
4- Monitor Contracts 
5- Technical 
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بــه منــدي ازیو ن یــا نوســازي يبهســاز يازهــاین در مــوردموجــود،  يهــا یــیدارا طیشــرادر  نیهمچنــ متخصصــان فنــی
  به قرار زیر است:  ،نقش مشاوران فنی در دوره نظارت پیمان .دادمشاوره خواهند  ،دیجد يها يگذار هیسرما

 دهندگان خدمات بخش  در ارزیابی میزان کوتاهی و اهمال ارائه توانند میمشاوران فنی  :پایش و نظارت قرارداد
ي دخالـت  گـذار  سـرمایه و اسـتانداردهاي   يربـردا  بهرهها، نحوه  ی نگهداري داراییخصوصی در خصوص چگونگ

 داشته باشند.

 ایجاد شرایط جدید قراردادي مربوط به معیارها و اسـتانداردهاي   مسوول ،مشاوران فنی :مذاکره مجدد قرارداد
 فنی خواهند بود.

منابع انسانی نیز در مجموعه مشاوران حضـور داشـته   کند، مشاور  در کنار مشاوران پیش گفته، بانک جهانی توصیه می
ي نیروي انسانی کارفرما کمک نماید. نقش مشـاوران منـابع انسـانی در دوره نظـارت     ها توانمنديباشد تا بتواند به افزایش 

 به قرار زیر است: ،پیمان

 ی یـا واحـدهاي   جدیـد پرسـنل   يهـا  پسـت سبب نیاز به ایجاد  مشارکتی معرفی ساختارهاي جدید :1ایجاد تیم
جدید در ساختار نهادهاي دولتی براي کمک به نظارت بـر عملکـرد بخـش خصوصـی یـا ارتباطـات جدیـد بـا         

 يهـا  تـا برنامـه  کمـک نماینـد    توانند مینهادهاي مرتبط دیگر شده است. مشاوران منابع انسانی، در این رابطه 
 آموزشی را اجرا کنند.

  مشاوران يریکارگ بهنحوه  - 2-2-4

ي هـا  طـرح در  مشـاوران  تیریمـد  يبـرا  رهبـر مشـاور   حضـور  ایـ آشروع کـرد کـه    سؤالتوان با یک  میاین موضوع را 
  ارزش است؟مشارکتی واجد 

مشـارکتی  برنامـه   ایپروژه  نوع به ی، بستگشود نییتع یمشاوران سرپرستآیا الزم است در بین که  موضوع نیا تیاهم
 یزمـان  ایو  یمشارکت دهیچیپبزرگ و  يها در برنامهرهبر  مشاور ارد.و تجربه کارکنان دولت د تیدر نظر گرفته شده و قابل

باید دانست هزینه بـه   گرید يسو از خواهد بود. دیمف اریروند وجود دارد، بس نیا تیریمد يدر دولت برا یکم تیکه ظرف
 کـار نداشـته  ایـن   يبرا يا زهیانگو ممکن است  بودهگران  ی که داراي این توانایی و قابلیت هستند،مشاورانخدمت گرفتن 

  .خواهد بود ،مشاوره ارائه شده تیفیک کاهش یمعن به نیا و باشند
ي مشارکتی با توجـه بـه شـکل    ها پروژهاز انواع مشاوران در چرخه مراحل حرکتی  گیري بهرههمچنین نحوه استفاده و 

  .شود یمزیر تعیین 

                                                   
 

1- Establish Team 
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مشاور نام برده در ابتدا، رهبر توصیه شده براي سایر  -ي مشارکتی (بانک جهانی)ها طرحراحل چرخه نقش مشاوران در م -1-2شکل 

  مشاوران است

  مختلف به قرار زیر است: نیمشاور به خدمت گرفتنزمان  ،مطابق شکل فوق
و  کیاسـتراتژ  يها رهمشاومشاوران با ارائه  ،(تعیین خط مشی) یحل اصلامر اول ازمرحله  ندیفرا يدر ابتدامرحله اول: 

 نیـاز  مـورد  تـر  قیـ دقکه در مرحله دوم به طور  یلیمسا یابیارزد. نباش یم ازیمورد ن و راهنمایی تخصص یمنبع اصل ،کالن
  خواهد داشت. ازین زین یصتخص يها مشاوره یبرخ، به بودد نخواه

متنـوع و  هـاي  بـا تخصـص  مشاوران از  یقابل توجه يها وروديمستلزم  ،حقوقیو  یچارچوب قانون فیتعردوم: مرحله 
انجـام شـود، ممکـن    این مرحلـه بایـد    شده درقبل مشخص  از يها خیتاربا  یخاص که اقداماتاز آنجا خواهد بود. مختلف 
  .باشد نیسنگدر این مرحله  مشاوران يکاراست بار 
رارداد مشاوران نیز بایستی تنهـا تـا   قو  باشد یم نییتعمرحله اول قابل  انیمشاوران تنها در پااز  ،نیاز مورد يها يورود

 ط،یشـرا  روشن و شـفاف شـدن  پس از  فقط زیاول نمشاوره فراتر از مرحله  همین مقطع زمانی منعقد گردد. شرح خدمات
 ،در مرحلـه اول  به خدمت گرفته شدنکه  گردداز همان ابتدا روشن  دیبا مشاورانبراي همچنین  شود.تنظیم  و هیتهباید 

  کند. ینم ایجادو فراتر از آن را  دومدر مرحله ور ضمانتی براي حض

 تدوین خط مشی

 تنظیم چارچوب قانونی

 ارجاع کار قرارداد

 مدیریت قرارداد

  تعریف اهداف
 اقتصادي/فنی

  ی راهکارهاشناسای
 اقتصادي/مالی/قانونی/فنی

  سنجی راهکارها امکان
 اقتصادي/قانونی/فنی

  طراحی تفصیلی مقدماتی
 اقتصادي/مالی/قانونی/فنی

  اخذ مجوزهاي قانونی
 اقتصادي/مالی/قانونی/محیط زیستی/کار

  توسعه درون سازمانی طرح
 اقتصادي/مالی/قانونی/محیط زیستی/کار

 
  سازي مراحل آماده

  هاي جاري گذاري دارایی ارزش -
 مالی/اقتصادي/فنی/محیط زیستی

  ایجاد نهاد تنظیم کننده -
 اقتصادي/مالی/قانونی/فنی/منابع انسانی

  ها طراحی تعرفه -
 اقتصادي/مالی/فنی

  اطالع به پیشنهاد دهندگان بالقوه
 مالی

  تهیه گزارش شناخت
 مالی/قانونی/فنی/محیط زیستی/منابع انسانی

  ابع اطالعاتیایجاد من
 مالی/قانونی/فنی/محیط زیستی/منابع انسانی

 RFQصدور 
  مالی

  پیش ارزیابی پیشنهاد دهندگان
 اقتصادي/مالی/قانونی/فنی

  تنظیم لیست کوتاه پیشنهاد دهندگان
 اقتصادي/مالی/قانونی/فنی

 RFPتنظیم اسناد 
 اقتصادي/مالی/قانونی/فنی

  ی پیشنهادهادرخواست از پیشنهاد دهندگان و ارزیاب
 اقتصادي/مالی/قانونی/فنی

  انتخاب/مذاکره/بازنگري و نهایی کردن قرارداد
 مالی/قانونی/قراردادي

  استخدام تیم پایش قرارداد
 مدیریت/منابع انسانی

  پایش قرارداد
 قانونی/فنی

  هاي عملکردي بازنگري شاخص
 اقتصادي

  ارزیابی تغییرات
 اقتصادي/مالی/فنی

  ارداديمذاکرات مجدد قر
 اقتصادي/مالی/قانونی/فنی
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 ،مرحله سـه  همگام با پیشرفتدارد.  انمشاور از یتوجهقابل ي ها وروديبه  ازین نیمناقصه قرارداد، همچن سوم:مرحله 
 يابـر  همچنان یحقوقو  ی، مشاوران مالرهبرمشاوران نقش گرچه ا ابد،ی یکاهش م احتماال یو فن ينقش مشاوران اقتصاد

  .پررنگ خواهد بود قراردادها یینها ینیو بازب اتکمک به مذاکر
 ممکن است شـامل نظـارت   و متفاوت است طرح مشارکتیبسته به نوع  چهارمنقش مشاوران در مرحله مرحله چهارم: 

  را شامل شود. ها متیق بازنگريدر مورد  یبانیو ارائه پشت يقرارداد يها یدگیرسبر عملکرد،  و پایش

  نگلستانکشور ا -2-3

کشورها در زمینه معرفی  نیتر موفقاساس امتیازهاي داده شده توسط بانک جهانی یکی از  مشخصا برکشور انگلستان 
یکـی از   بـالطبع ها را در اختیار دارد. لـذا   و استفاده از قراردادهاي مشارکتی بوده است و سهم زیادي از این دسته از پروژه

این رابطه به خود اختصاص داده است. یکی از نشریات مزبور که توسط دفتر بازرگـانی  ین ضوابط و مقررات را در تر قدیمی
شـده اسـت، چگـونگی اسـتخدام و مـدیریت مشـاوران بـراي         ارائهداري انگلستان تهیه و  زیر مجموعه وزارت خزانه 1دولتی
باره حوزه کـارکرد مشـاوران و    ی درمطالب گوناگون ،است. در این نشریه 1998نام دارد که متعلق به سال  PFI2ي ها پروژه

 گردد. ي مشارکتی درج شده است که در ادامه خالصه آن ذکر میها پروژهدر  ها آننحوه انتخاب 

  چه نیازي به مشاوران وجود دارد؟ اساسا -1- 2-3

را  یمشـارکت  يهـا  تیفعالارزش  ها آن يها مهارتکه  چرا ،مناسب استفاده کند و يا حرفهاز مشاوران  دیبا پذیر سرمایه
در نظـر   پـذیر  سـرمایه  کیـ توانـد توسـط    می PFI/PPPکه در آن انتصاب مشاوران  یطیشرا ،ی. به طور کلدهد یم شیافزا

  عبارتند از: ،گرفته شود
 پـروژه بـالقوه    یکارزیابی امکان  یا ییشناسادر حال  پذیر سرمایهکه  زمانیPFI/PPP   یـن در ا ،اسـت. مشـاوره 

 يهـا  روش یشـنهاد پباشـد و بـه مشـاوران امکـان      یـاتی عمل ینو همچنـ  کیممکن اسـت اسـتراتژ   یهمرحله اول
 مشاورانیتضمینی وجود ندارد که  یچمرحله قبل از پروژه، ه یندهد. در اببه اهداف را  یابیدست يبرا یگزینجا

 .داشته باشند حضور یزن PFI/PPPخدمات  يبعد در مراحلبه طور خودکار  ،شوند یم انتخابکه در ابتدا 

 در دسـترس  داخل سـازمان  است که در  دیبع گردد، میارائه بیرونی که توسط مشاوران  خدماتی  گسترهه چ اگر
 دیـ با انپذیر سرمایه، بنابراینباشد.  یمتک هاي بیرونی به مشاوره صرفا دینباي پذیر سرمایه چیحال، ه نیباشد. با ا
در ذهـن  وانمندسـازي درون سـازمانی را   تداشـته باشـند،    بیرونـی  نیبه نقش مشاور یتوجه خاص نکهیقبل از ا

                                                   
 

1- Office of Government Commerce (OGC) 
2- How to Appoint and Manage Advisers to PFI Projects 
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آنچـه را  هدر دادن وقت و پول اسـت، زیـرا    ،کارهاي ساده و تکراري رايبیرونی بمشاوران  نییداشته باشند. تع
  .کند میدر دسترس است، تکرار  یکه در حال حاضر به سادگ

 يبعـد  هـاي  پـروژه کـه در   يبـه طـور   کنـد،  هـا فـراهم   مهارتانتقال  يبرارا  ییها فرصت تواند یم پذیر سرمایه 
 یــهتهبــا  تــوان را مــی يادار یفــهوظ کیـ مثــال،  ي. بــرابیرونـی داشــته باشــد بــه مشــاوران  تــر کــم یوابسـتگ 

 یتهـا مسـوول   کرد تا آن یرپذ امکان یداخلکارکنان  يمناسب برا یآموزش يها راهنما و برنامه يها دستورالعمل
 شد، به عهده گیرند. میام انج بیرونیتوسط مشاوران متخصص  قبالرا که  يکار

 خدمات مشاوره  داریخراطمینان حاصل شود که تا مراقبت گردد  دیبا .رقابت انتخاب شوند قیاز طر دیمشاوران با
ابـراز   نظـارتی  يهـا  سازمان. شود نمی را مرتکب یقبلدخالت هیچ تبعیض و  ،قرارداد ياعطا يبرا) پذیر سرمایه(

  .و ناعادالنه است رمنصفانهیغی طیشرا نیمشاوران در چن ي انتخابسب برااند که عدم رقابت منا کرده ینگران
 تیریمـد  یدرسـت ه بهزینه مشاوران شود. اگر  هیته قیبودجه دق ،مشاوره يها نهیهز يبرا دیبا ه،یدر مراحل اول 

  د.دشوار خواهد بومشاوران خوب هم  رايکار بشوند، ن

  مشاوران يها تخصص -2-3-1-1

 حـوزه توان بـه چهـار    یرا م PFI/PPPوجود دارد، مشاوران متخصص  یتخصص هاي اورهمشاز  يا گسترده فیاگر چه ط
  کرد: میتقس

 ؛یمال  
 ؛یقانون  
 ؛یفن  
 پروژه تیریمد  

  یمشاوران مال -

مناسـب و بـا تجربـه دارد. در حـال حاضـر،       یرونـ یب یمـال بـه مشـاوران    ازین پذیر سرمایه، PFI/PPPيها پروژهدر اکثر 
 »PFI/PPPیمشاوران مـال «از آنچه را که  يا بخش عمده شرو،یپ يحسابدار يها شرکتو  يگذار سرمایهو  يتجار يها بانک

ی فنـ  نـه یزم شیاغلـب پـ  ي کـه  ا چنـد رشـته   يا حرفـه  يها شرکت زا يچه تعداد گرادهند،  یم لی، تشکشوند یم دهینام
  .اند کرده نهیزمفعالیت در این هم اکنون شروع به  ،اند داشته
 دیـ با یمشـاور مـال   کیـ باشد.  یم ها آن یقبلو تجربه  یمال يها مهارتکامل  ی، بررسییها شاورهم نیچن تیموفق دیکل

 يبازارها ي الزم مورد نیاز درها مشوقمختلف و  يها ریسکبتواند  دیپروژه داشته باشد و با یمال تامیندر  یمیتجربه مستق
اگر چـه  ریسک زیادي را در پی دارد.  ،یپول بخش خصوص واضح است که استفاده ازدهد.  ارائهمختلف را  يو ابزارها یمال

  :باشد ریقادر به ارائه خدمات ز دیبا یمشاور مال کی ست،ین ازیدر هر پروژه خاص مورد ني زیر ها تخصصهمه  لزوما
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  مشارکتی ( يها محدوده پروژه بینی یشپمشاوره در موردPPP/PFIبالقوه؛ ( 

  ي؛گذار سرمایهسنجی  ا ارزیابی امکانطرح تجاري پروژه و/ی سازي آمادهکمک به 

  ي و تهیه خصوصیات و مشخصات پروژه (همراه با مدیران پروژه)؛گذار سرمایهکمک به معرفی طرح به بازارهاي 

  چنـد   ي خطر و شناسایی و ارزیابی ریسـک (هـر  ها کارگاهمشاوره در خصوص انجام تجزیه و تحلیل ریسک، برگزاري
سووالن دولتی با همکاري مشاوران فنی نیز انجام شود). ممکن اسـت مشـاوران تقـویم    تواند توسط خود م این کار می

 بیمه مورد نیاز باشند؛ مسایلنیز براي تعیین ارزش انتقال نهایی یا مشاوره در مورد  ،ها یرایداو ارزیابی 

  خصوصـی (بـه   تنظیم ساختار و تهیه مستندات مناقصه براي اطمینان از دریافت پیشنهادهاي مناسب از بخش
 ي احتمالی)؛ها ریسکعنوان مثال همراه با توضیح کافی درباره نحوه مدیریت 

 دهند میو منافع طرفین ارائه  ها ریسککه ساختارهاي پرداخت، توازنی مطلوب میان  حصول اطمینان از این. 

  ؛پذیر سرمایهارائه معیارهاي دقیق ارزیابی مالی (بر اساس اهداف سازمان( 

 ي مـالی متقاضـیان و   ها مدلمالی (بازبینی و بررسی دقیق  تامینپیشنهادات، از جمله قابلیت  کمک به بررسی
 پذیرد)؛ صورت می ها قیمتي متقاضیان در زمان مقرر بدون تقاضاي تغییر در ها بینی پیشکه آیا  ارزیابی این

 به عنوان مدیران پروژهPFI   گیرند)؛ و عهده میاغلب خود این نقش را به  ها دولتعمل کنند (اگرچه 

 .ارائه مشاوره مالی و پشتیبانی در حین مذاکرات با متقاضیان براي انعقاد قرارداد 

امور مالی هسـتند.   شده در محول فیوظاانجام  مشغول ،شرکت مشاوره درکه  است يافراد، تجربه هر چیزياز  تر مهم
کسب کنـد کـه    یکاف نانیاطم یمشاوران مال از دیبا پذیر سرمایه .دارد يتر شیب تیاهمشرکت  شهرت خوداز  این موضوع

مـورد اسـتفاده قـرار     گـر ید يها فعالیتاز  یک هیچدر  ،ردیگ یقرار م ها آن اریاختدر  PFI/PPPندیفرآ یکه در ط یعاتالاط
حاصـل کننـد کـه     نـان یاطم دیـ با نیچنهم ها آن). يبعد يها رقابتبالقوه در  شنهادیپ کیکمک به  مثالنخواهد گرفت (

  وجود نداشته باشد.  اي بالقوهیا منافع موجود تضاد  ،بیرونیاز انتصاب مشاوران  شیپ

  یمشاوران حقوق -

) وجـود دارنـد کـه    رهیـ و غ هـا  شـرکت  یمـال امـور   ات،یـ مالهـا،   یرایـ دا(در مورد امـوال،   یمتخصصان در حرفه حقوق برخی
شـرکت   هـم شود که  یبررس بایدحال،  نیا . بادارندی و خصوص عمومیو مشارکت  PFI/PPPنهیدر زم یقابل توجه يها تخصص

 مشـاوران از  يتعـداد باشـند.   را داشته پروژه اتمذاکر ربهتج ژهیبه و ،الزم و تجربه تخصص يدارا هم افراد کلیدي معرفی شدهو 
 هـا  گیـري  صـمیم تدر روند  ید نقش مهمنتوان ید و من، وجود دارPFI/PPP، از جمله ها شرکت يها تخصصو  ییتوانا رايب یحقوق

مشـورت کننـد. بـاز هـم      ی بیرونیانتصاب مشاوران حقوق امکان در مورد دیبا ي درون سازمانیها بخشقبل از هر چیز ند. نک فایا
ي هـا  بخـش توانـد توسـط    یمـ  هـایی  ها و تجربـه  چه مهارت که نیا باره در ،بیرونیمشاوره  ازیمحدوده مورد ن یقبل از بررس دیبا

در  ،ي درون سـازمانی هـا  نـه یگز یکه پـس از بررسـ   یخاص يها بخش. گردد گیري تصمیم، نیز شود هیته حقوقی درون سازمانی
  است: ریشامل موارد ز ،ممکن است مناسب باشد ی بیرونیمشاوره حقوقاز  گیري بهرهخصوص 
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  هـاي قبلـی    رویکرد حقوقی و قراردادي تا از مشکالت پروژه رابطه باتعیین ساختار حقوقی قرارداد و مشاوره در
 جلوگیري شود؛

  شـرایط آن و هـر اسـناد    نامـه  موافقتمناقصه،  نامه دعوتاسناد و مدارك قراردادي از جمله  سازي آمادهتهیه و ،
 قراردادي دیگر؛

  گردد؛ ي خاصی از مذاکره که از طرف دولت مقرر میها جنبهچگونه مذاکره با متقاضیان، با مالحظه 

 و تهیه و تنظیم قراردادهاي نهایی؛ 

  قـوانین محـیط زیسـت،    ریـزي  برنامـه ي عمومی، به عنوان مثال، در مورد مالیات، انتقال اموال، ها مشاورهسایر ،
  بانکی، رقابت و مالکیت معنوي.

بـه   ی راقـانون  لیمسـا  گـر یداسـت کـه مشـاور بـه وضـوح مفـاد قـرارداد و         نیـ خوب ا یجنبه مهم مشاوره حقوق کی
قـرارداد  در دهـد کـه چگونـه     حیتوضـ  پـذیر  سـرمایه  يبـرا  دیـ با ی، مشـاور حقـوق  مثالدهد. به عنوان  حیتوض پذیر سرمایه

مـذاکره   گـذار  سـرمایه  بـا  پذیر سرمایهکه  يتجار طیشراایجاد و  مناسب سکیر صیتخصهماهنگ با  PFI/PPPيشنهادیپ
  .برسدبه توافق تواند  میکرده است، 

  یمشاوران فن -

. هسـتند در دسـترس  از مشـاوران فنـی باشـد، امـروزه      تـامین که قابل PFI/PPPو تجربه  یفن يها تخصصاز  ياریبس
 يها شرکتاز  یبعض گرفت،مورد بحث قرار  قبالکه  طور همانتواند متفاوت باشد.  یم ها شرکت نیا تیاندازه، تجربه و قابل

 بـاز هـم   هسـتند.  »یفنـ « ي سـنتی از مرزهـا  فراتـر  PFI/PPPتـر   خدمات گستردهبه دنبال ارائه  ،در حال حاضر ،تر بزرگ
کـه ممکـن    ییها تخصصاز  فراتر ژهیوه ، بداردالزم  یآنچه مشاوره فن در موردبه طور دقیق  پذیر سرمایهاست که  يضرور

 یفنـ  يهـا  هیمثـال، توصـ   ي. بـرا شفاف عمل کنـد باشد،  تامین قابل یمال انتحت نظارت مشاور اداخل سازمان یاست در 
  :نیاز باشد مورد ریزي ها حوزهدر خاص ممکن است 

  ي فیزیکی و خـدماتی  ها یرایداکنندگان از طریق تعریف مشخصات خروجی براي  ان و مصرفبردار بهرهکمک به
 که باید تحت قرارداد پیشنهادي ارائه شود.

 تهیه مشخصات و معیارهاي فنی مورد استفاده طرح تجاري؛ 

  مذاکره؛ مشخصات و معیارهاي فنی در اسناد دعوت به مناقصه نویس پیشتهیه / 

 ارزیابی فنی پیشنهادات، از جمله توانایی پیمانکاران؛ 

  به منظور تعیین میزان انطباق پیمانکار، برداري نمونهتضمین کیفیت در طول مرحله ساخت همراه با 

  ؛ها آن سازي کمیو  یده وزني فنی ریسک، از جمله ها جنبهارزیابی 

  خشی از معامله یی که ممکن است به عنوان بها یرایداارزشیابیPFI فروخته یا واگذار شوند؛ 
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  ي مناسب پرداخت و پایش و ها مکانیسماحداث شده، از جمله توسعه  اتتاسیسي فنی مدیریت ها جنبهبررسی
 شده؛ ارائهمیزان تحقق تحویل خدمات و عملکرد  گیري اندازه

 تی بـه بخـش خصوصـی مسـتلزم     در مواردي که انتقال کارکنان از بخش دول مخصوصاحقوقی و قانونی،  مسایل
 بازنشستگی و موارد مشابه است؛ و مسایلي حقوقی مانند ها بررسی

 مهندسی فناوري اطالعات 

  نامناسب یفن مشاورهنقش  کیاز ی مثال -

مربـوط بـه    مسایلافراد در  نیاستخدام کرد. ا PFI/PPPمشاوره در مورد پروژه  يرا برا ITمشاوران  ،یآژانس دولت کی
 هـا  آناز  ،يتوانمنـد  نیـ ا بـر اسـاس  حـال،   نی. با ادادند یارائه م يدیمف اریو مشاوره بس ندعات متخصص بوداطال يفناور

 نـواقص . بسـازند  یمـال  یابیارز يبرا ییها مدلو  هیقرارداد را ته نویس پیشکمک کنند و  گرید يخواسته شد که به کارها
آشـکار شـد. نقـش     يبه علت کمبود تخصـص خـاص بـه زود    شده بود، هیته یو مال یاز آنچه که در بخش حقوق يا عمده

  .ستین گرید بخشدر  تیکننده موفق نیتضم ،بخش کی. تخصص در ردیقرار گ ها تخصص آندر محدوده  دیمشاوران با

  پروژه تیریمشاوران مد -

مـذاکره کنـد،    ويف از طـر ابالغ شده  تیمأمورتواند در قالب ب پذیر سرمایهبه نیابت از پروژه  ریاست که مد بسیار مهم
و قـادر بـه اختصـاص     بودهسطح اقتدار مناسب  يدارا و پذیر سرمایهدر سازمان  تیریمد بامشخص  یارتباط خطوط يدارا

  . شود میدست کم گرفته  PFI/PPPهاي  پروژه تیریدر مد معموال زمان .باشند پروژه يبرا یزمان کاف
از برنامـه   یبه عنوان بخشـ  اصلی باید پذیر سرمایهبه عنوان  لتکارمندان دو يبرا PFI/PPPهاي پروژه تیریآموزش مد

 تعریـف وجـود، در صـورت    نی. با اي مشارکتی باشدها طرحي دولتی درگیر در ها دستگاهدر دستور کار  PFI/PPPآموزش 
د زمان و وقت فاقپروژه  انریمد يدارا ایپروژه و  تیریمد نهیدر زم یفاقد تخصص داخل انپذیر سرمایهدر  PFI/PPPپروژه 
 ریمـد حضـور   ،يمـوارد  نی. اگـر چـه در چنـ   بیرون سازمان میسر باشداز تواند  میپروژه  تیریمد يها مهارت تامینکافی، 
ی انجـام  بـه جـدول زمـان    وجهبخش و با ت تیبه نحو رضا پروژهکه  نیاز ا نانیاطم يهمچنان برا پذیر سرمایهداخلی پروژه 

  ایف این دسته از مشاوران عبارتند از:باشد. برخی از وظ می الزم ،شود می
 تهیه عناصر کلیدي طرح تجاري و توسعه پروژه؛ 

  ؛ها ریسکشناسایی و ارزیابی 

 انجام مراحل مناقصه، روند تدارکات و تهیه فهرست کوتاه؛ 

 انجام مذاکره با متقاضیان؛ و 

  قرارداد و مدیریت قرارداد. نویس پیشهمکاري در تهیه 
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  قراردادهاي مشاورهنحوه انتخاب و تنظیم  - 2- 2-3

اسـت. خـدمات    مشـخص شـده   1حد نصـاب  از شیبمبلغ قرارداد که در آن  یابد می ارتباط ییقراردادهابه  مقررات نیا
و  ی(ماننـد مشـاوره مـال    داردو همه جانبه کامل نیاز به مشاوره که  ي، مواردشود یم میبه دو دسته تقس PFI/PPPمشاوره 

  ).یخدمات حقوق مانندکنند ( یرا اعمال م يمحدود مشاورهه ک مواردي) و تیریو مشاوره مد یفن
که  یکسانمیان (از  باید از طریق مناقصه یا مذاکره رقابتی محدود شود، انتخاب یکامل اعمال م مشاورهکه  يدر موارد

زامـات  ال ریـ نظ ییهـا  تیمحـدود انجـام شـود.    شـنهادات یپ یابیـ شـوند) و ارز  یمذاکره دعوت م ایشرکت در مناقصه  يبرا
مـذاکره   ایـ مناقصـه   يبـرا  دیـ کـه با  يتعداد افراد ها و فراخوان، نامه دعوتروند صدور  بندي زماندر رابطه با  رانهیگ سخت
  .است شده نییتعحداقل سه نفر)،  ی(به طور کلشوند دعوت 

  مشاوران تیریاستفاده موثر و مد -3- 2-3

در تمام  يدیکه مشاوران کل لذا الزم استو  گرفترا نباید دست کم  PFIمذاکره  کیبالقوه و مشکالت  هاي یدگیچیپ
گـروه  وجـود   ن،ی. بنـابرا خـود را بـه روز نگـه دارنـد    تمـام مشـاوران   بایـد   پـذیر  سرمایه .هم رساننده بجلسات مهم حضور 

  :تا است الزم پذیر سرمایهساختار کننده طرح مشارکتی در  هدایت
 همه ارکان طرح از جمله مشاوران را به روز نگه دارد ،  
 در یچالشهر  دهد وانجام در چه زمانی باید را  يکه هر کس چه کار شود یبررستا  دنک ندها رسیدگیرایبه ف 

  .گردد ییشناسازمان مقتضی 
در موضـوعات و   هـا  آندادن  مشـارکت  يبـرا را  یبا مشاوران کار کنند و هـر فرصـت   دیبا پذیر سرمایهي داخلی ها گروه
  .کار گیرند به ندهیآ يها پروژه در و رندیبگ ادیها  آناز بتوانند تا سازمان فراهم کنند  وندر مباحث

کارهـا  شده بـراي   صرف نهیهز، از جمله کار انجام شده و ها آن يها تیفعالمنظم در مورد تمام مشاوران و  يها گزارش
کـافی  توجـه   یاتیـ عمل يها امهبرنو  یقبل يها بودجه ي،کار يها برنامه، پروژه یجدول زمان به میزان انحراف از. گردد هیته

  .مبذول گردد
 حیصح تیریمد يبرا یتجربه کافبا  يبه دنبال افراد ، لذا بایدکند تیریمشاوران را مد سایر دیپروژه با ریمداز آنجا که 

 .بودمشاوران 
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  اتحادیه اروپا - 2-4

سیون ی، کمEIB(2یی (ي اروپاگذار سرمایهبنیادي مشترك است و شامل بانک  1) EPECاروپایی ( PPP مرکز تخصصی 
ـ  . ایـن مرکـز نشـریه   شـود  میاروپایی، کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، کشورهاي کاندیدا و برخی کشورهاي دیگر   راياي را ب

ي مناسـب و مطلـوب در   هـا  روش) و همچنین تدوین PPPخصوصی ( -هاي عمومی تسهیل مذاکرات در خصوص مشارکت
  تهیه کرده است.   2014در سال  ٣»PPP يها پروژه ياجراتهیه و  ن درمشاورای راینقش و کا«این زمینه تحت عنوان

  
ي مشارکت عمومی و خصوصی ها پروژهدر طول مراحل چرخه حیات  ها آني ها نقشخصوص مشاوران و  در هینشراین 

واردي ماننـد  اند، شامل م مطالب مفصلی را بیان کرده است. اهم مطالبی که در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفته
تیمـی کارآمـد از مشـاوران، مـدت زمـان مطلـوب        دهـی  سـازمان ، انتخاب و PPPوظایف معمول مشاوران در چرخه پروژه 

                                                   
 

1-European PPP Expertise Centre (EPEC) 
  مراجعه کنید. WWW.EIB.ORG/EPECو اعضاي آن به وب سایت EPECتر درباره  براي کسب اطالعات بیش -2

3-Role and Use of Advisersin Preparing and Implementing PPP Projects 
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باشـد. ایـن    مـی  پـذیر  سرمایهکلیدي این حوزه مانند تشویق مشاوران به همکاري موثر با  مسایلهاي مشاوره و سایر  پیمان
در  هـا  آنمشغول هستند و سپس وظـایف اصـلی    PPPهاي  در پروژه معموال که شود میگزارش با توصیف مشاورانی شروع 

مشاوران بحـث   يریکارگ به رايهاي قراردادي موجود از قبل ب ر خصوص گزینهدر ادامه، دشوند.  چرخه پروژه شرح داده می
ارائـه   پـذیر  سرمایهار با افزایش تعهدات مشاوران به کار گرفته شده همک رايي مختلف و مناسبی بها روش تاینهاو  شود می
 .گردد می

  پذیر سرمایهشناسایی وظایف مشاوران  -2-4-1

شـوند)،   شـناخته مـی   PPPدر  پـذیر  سرمایهکننده خدمات عمومی (مراجع دولتی که تحت عنوان  تامیننهادهاي  رايب
ي هـا  رشـته مل اسـت، شـا   ازیـ مورد نیی که ها تخصص معموالمتنوع و ویژه است.  PPPهاي  انجام پروژه رايتخصص الزم ب

مـورد نیـاز نیـز     »نظري«. دانش شود میمختلفی همچون فنی، مالی، حقوقی، تقاضاي بازار، حسابداري، حسابرسی و بیمه 
  هایی نظیر مدیریت پروژه یا فنون مذاکرات در خصوص پیمان تکمیل گردد.  باید با تجربه عملی در حوزه

را بـه صـورت درون سـازمانی در     ازیـ مـورد ن هـاي   دهد، قابلیت یرا انجام م PPP ي که مذاکراتپذیر سرمایهبعید است 
هاي جدید  باید به طور منظم به روز شوند تا بتوان از تجارب و پیشرفت ازیمورد نهاي  اختیار داشته باشد. به عالوه، مهارت

گیـرد، ناچـار    مـی  بر عهدها ر PPPي که پروژه پذیر سرمایهطی، رایها بهره برد. در چنین ش در استانداردهاي بازار و نوآوري
دهنـد، بلکـه    قرار می پذیر سرمایهها و تجربه عملی الزم را در اختیار  است مشاوران را به کار گیرد. مشاوران نه تنها مهارت

پیچیـده   يهـا  پروژه ياجرادر نتیجه  قطعا، فشرده و غیرتکراري، که نامعمولمواجهه با حجم کاري  رايظرفیت اضافی را ب
هـاي چشـمگیري    ممکن است در معـرض ریسـک   پذیر سرمایهدهند. در غیر این صورت،  کند، ارائه می بروز می PPPمانند 

  قرار گیرد.
قـادر خواهنـد بـود     پـذیر  سـرمایه مشاوران، در صورتی که به طور موثر تغذیه اطالعاتی و مـدیریت شـوند، دوشـادوش    

با انتخاب مشـاوران مجـرب و معتبـر،     پذیر سرمایهاصل گردد. و ح پروژه محققطی را فراهم کنند تا بهترین نتیجه از رایش
منـابع شـده و بـه طـور      تامینکه پروژه به خوبی  خواهد فرستاد مبنی بر این PPPبازار  مندان عالقه رايعالیم مثبتی را ب

هی یابنـد چـه   ي دارنـد، آگـا  تر کمیی که تجربه ها آن خصوصاان، پذیر سرمایه کارآمد تحویل داده خواهد شد. ضروري است
  دریافت کنند.  ها آنتوانند بهترین مشاوره را از  توانند از مشاوران خود داشته باشند و چگونه می انتظارات معقولی می

  مشاوران چه کسانی هستند؟ -

هاي بخش خصوصی در اروپا به سطح باالیی از اعتبـار و توانمنـدي بـه عنـوان مشـاور در       هم اکنون بسیاري از شرکت
ها به کارفرمایان بخش عمـومی و کارفرمایـان بخـش     . اکثر این شرکتاند افتهیدست  PPPهاي  جرا و مدیریت پروژهتهیه، ا

کننـد تـا    می کار یدولتنهادهاي  رايب صرفاها  دهند. البته شایان ذکر است تعداد کمی از شرکت خصوصی مشاوره ارائه می
  از تضاد منافع جلوگیري نمایند. 
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  گیرند. را به کار می ها آن معموال PPPدهد که طرفین اصلی پروژه  را نشان میمشاورانی  2-2شکل 

  
  PPPي مشاوره در پروژه ها تخصص -2-2شکل 

  عبارتند از: ،دهند ارائه می معموالرا  PPPنهادهایی که خدمات مشاوره 
 مـالی و   تامیناداري و همچنین تجارت،  عمومی/ حقوقی مسایلتجربه در  رايدا معموالهاي حقوقی که  شرکت

 حسابداري هستند؛

 المللـی  بـین شـبکه حسابرسـی و مشـاوره     ) خود بخشـی از گـروه/  1ي مشاوره مالی که ممکن است (ها شرکت 
 مییا مـدیریت خـدمات عمـو    PPPمتخصص در  تر کوچک) نهادهاي 3گذاري یا ( ي سرمایهها بانک) 2، (باشند

 .باشند 

 هاي اجتماعی و غیره؛) و متخصص یک بخش هستند (حمل و نقل، زیرساخت غالباکه  1نیهاي ف شرکت 

  ها  مشاوره در رابطه با پروژه رايدهنده خدمات مشاوره، که ب ارائهنهادهاي زیر نظر دولتPPP  موظف و تاسیس
 اند. شده

ی ارائه دهند و به همین دلیـل  فن مالی/ هاي حقوقی/ محدوده رايتري ماو برخی مشاوران ممکن است خدمات گسترده
  نمایند.  اي و کارشناسان مدیریت پروژه عمل می مشاوران چند رشته ،به مثابه

ارائـه خواهـد    PPPپروژه  پذیر سرمایه رايب ،دهد که هر عضو تیم مشاوره معمولی هایی را نشان می مهارت ،1-2جدول 
  داد.

                                                   
 

ها، ارزیابی تاثیر  لی چون تحلیل تقاضا، برآورد هزینهیفنی، شامل مسا ر رفته و فارغ از مسایل صرفاتر به کا دهدر معناي گستر »فنی«در سند حاضر، کلمه  -1
 شود. اجتماعی و غیره می زیست محیطی/

 شناسایی راهکارها
 اقتصادي/مالی/قانونی/فنی

 مدیریت قرارداد

 فنی

 گذار سرمایه

 ارجاع کار قرارداد مدیریت پروژه

 تنظیم چارچوب قانونی

 تعریف اهداف
 اقتصادي/فنی

 تدوین خط مشی

 فنی

 دهندگان وام

 مالی
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  تخصص مشاوران معمولی - 1- 2جدول 
  مشاور حقوقی  مشاور مالی  مشاور فنی  پروژهمدیریت   رشته تخصصی
       X  مدیریت پروژه

     X    زیست محیطی اتتاثیر
    )X )X    اقتصادي و تحلیل هزینه/سود اتتاثیر

    )X )X    ها و درآمدها هزینه بینی پیش
     X    خدمات) تامینراهکارهاي فنی (اجرا و 

 X(  X X X(  ها شناسایی، مدیریت و تخصیص ریسک

 X(      X(  اداري يها رویه

 X        حقوقی عمومی مسایل

 X(  )X(  X(    پیمان و مذاکرات نویس پیش

  )X )X      ها مالی و مقابله با ریسک تامینهاي  ها و استراتژي هزینه
    X(1(      بیمه

  )X )X      مالیات
   X      حسابرسی

  ) قابلیت ثانویهX( –: قابلیت اصلی Xراهنماي جدول: 
  

مشاوران در چرخـه پـروژه    بر عهده معموال پذیر سرمایهدهد که  ین گزارش وظایفی را شرح میدر پایان ا )2-3(جدول 
2PPP  دهد. ) قرار میبرداري بهره(از ابتداي تهیه آن تا پایان مدیریت  

ي معمول مندرج ها مسوولیتتواند از تخصیص  ، میPPPهاي  ، بسته به منابع داخلی و تجربه سابق از پروژهپذیر سرمایه
 تـامین شد، از داخل سـازمان   به مشاوران خارجی محول می عموماجدول یادشده فاصله بگیرد و برخی از وظایف را که  در

 رايدا پـذیر  سـرمایه ، مهم است که تمام مشـاوران در قبـال   شود میبه مشاوران محول  مشخصانماید. عالوه بر وظایفی که 
، حتـی اگـر مشـاوران    پذیر سرمایه وثر به موفقیت پروژه کمک نمایند.باشند و با عمل فعاالنه و م »مشاوره عمومی«وظیفه 

تواند از مشاوران خـود انتظـار    می پذیر سرمایهخود حفظ نماید.  رايباکیفیتی را به کار گرفته باشد، باید اختیار انتخاب را ب
  باقی بماند. پذیر سرمایهخود  بر عهدهنهایی باید  گیري تصمیمهایی ارائه دهند، اما نقش  داشته باشد راهکارها یا توصیه

هاي عظیم یـا بـا    پروژه رايتواند ب غیرمعمول نیست، اما تنها می پذیر سرمایهمدیر پروژه از خارج از سازمان  يریکارگ به
توسط تیم پـروژه   معموال ،توصیه شود. در غیر این صورت، وظایف مدیریت پروژه مندرج در جدول یادشده ،پیچیدگی ویژه

ـ  نیـز اسـت) انجـام شـود.     ها مسوولیتو/یا مشاوران مالی، حقوقی یا فنی (که وظایفشان دربرگیرنده این  پذیر یهسرما  رايب

                                                   
 

 توان به کار گرفت. مشاوران بیمه متخصص را می -1
 »EPECتورالعمل راهنمـــایی دســ «بــه کــار رفتـــه بــراي نمــایش نقــش مشــاوران در ایـــن گــزارش عبــارت اســت از           PPPچرخــه پــروژه    -2
)www.eib.org/epec/resources/guide-to-guidance-en.pdfپـذیر بـراي    ). توجه داشته باشید در این گزارش از مذاکرات رقابتی به عنوان روش سرمایه

 استفاده شده است. PPPتدارك پروژه 
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از اعضاي تیم مشاوره  کیهر دهد که  حجم کاري را نشان می ریشکل ز ،)2-3(نمایش فشردگی وظایف مندرج در جدول 
  میلیون یورو). 300تا  100ي از گذار سرمایه(هزینه با اندازه متوسط با آن روبرو هستند  PPPهاي  در پروژه

  
  PPPهاي  حجم کاري اعضاي تیم مشاوره در پروژه -3-2شکل 

  ؟گردد یده سازمانچگونه تیمی کارآمد از مشاوران انتخاب و  - 2-4-2

اي اسـت کـه    داد قراردادهاي مشـاوره در خصوص تع گیري تصمیم ،شود میهمواره با آن مواجه  پذیر سرمایهاي که  مساله
اي و منسـجم،   ) چگونگی تشکیل تیمی چند رشـته 1نماید. سه جنبه باید در این انتخاب در نظر گرفته شوند: ( منعقد می

) چگـونگی گنجانـدن هزینـه تـدارك و     3ناشی از تضـاد منـافع مشـاوران، و (    دارانه جانب) چگونگی اجتناب از مشاوره 2(
  نماید: قرارداد منعقدتواند با مشاوران  به دو روش می پذیر سرمایهاي. بنابراین  اد مشاورهمدیریت چند قرارد

 :نمایـد.   انتخاب کنسرسیومی از مشـاوران اجـرا مـی    رايروال تدارکات واحد را ب یک پذیر سرمایه قرارداد جامع
ـ      رايبــ تـر  کـم ) دخالــت 2(تـر،   نـد سـاده  رای) ف1عبارتنــد از: ( پـذیر  سـرمایه  رايمزایـاي اصـلی ایـن رویکــرد ب

 پـذیر  سـرمایه هاي مشترك بین مشاوران به نفع  سازي مشاوران طی دوره واگذاري، و در نتیجه ریسک هماهنگ
 از مشاوره متعادل و متوازن.   پذیر سرمایه تر بیشبرخورداري  راي) تضمین ب3گردد و ( محدودتر می

بـین مشـاوران بـه     تـر  کم) فشار رقابتی 1عبارتند از: ( پذیر سرمایه راياز سوي دیگر معایب اصلی این رویکرد ب
انگاري در خصوص کیفیت به منظور دسـتیابی بـه تـیم     ) ریسک سهل2و ( ها ومیکنسرسدلیل دشواري تشکیل 

 جامعی از مشاوران در ازاي از دست دادن بهترین متخصصان هر رشته؛

 نماید. انتخاب هر مشاور اجرا می ايراي ب روال تدارکات جداگانه پذیر سرمایههاي مجزا:  قرارداد 

ppp ppp 

Chart Title

ارزیابی  2- 4
 بعدي

مدیریت  1- 4
 مانپی

و  pppپیمان 
بستن صورت 

هاي  وضعیت
  مالی

فرآیند  1- 3
  مقایسه

قبل از  2- 2
برگزاري 
  مناقصه

ارزیابی  2- 1  سازماندهی 1- 2
 pppگزینه 

انتخاب  1- 1
و تعریف 

  پروژه

0 
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 فنی بازار/ تقاضا حقوقی مالی مدیریت پروژه



 ي مشارکت عمومی و خصوصیها پروژهدر  پذیر سرمایهفهرست خدمات مشاور     27/03/99  56

 

در میان این دو رویکرد، راهکارهاي ترکیبی بسیاري وجود دارند، مانند متعهـد کـردن مشـاور فنـی تحـت      
قرارداد جداگانه و انتخاب مشاوران حقوقی و فنی به عنوان یک کنسرسیوم. تصـمیم نهـایی بایـد مـورد بـه      

) منـابع موجـود و در   2)، (ها آنمثال تعداد مشاوران و تجربه  رايب) بازار مشاوره داخلی (1مورد با توجه به (
 شـود  مـی ي پروژه اتخـاذ گـردد. لـذا توصـیه     ها ویژگی) 3(به لحاظ کیفیت و کمیت) و ( پذیر سرمایهاختیار 
هـاي مشـترك و    از رویکرد جامع استفاده نمایند، زیرا ایـن رویکـرد ریسـک    تر بیشتجربه  ان بیپذیر سرمایه

  سازند. مرتفع می تر بیش انپذیر سرمایهاین دسته از  رايرا بمدیریتی 
  تواند داشته باشد: دو رویکرد می پذیر سرمایه، در خصوص مدت مطلوب قراردادهاي مشاوره

 گیرد که ممکن است در کل مدت چرخه  مشاوري را به کار می پذیر سرمایه مدت و بلندمدت: قراردادهاي میان
). قـرارداد مشـاوره بایـد    برداري بهرهانتهاي مرحله  احتماالز مرحله مقدماتی اولیه تا پروژه مشغول باشد (یعنی ا

) 2، (PPPو ارزیـابی گزینـه    سـنجی  امکـان آور شـامل مطالعـات    ) مرحله الزام1شامل این موارد باشد: ( معموال
) انـدازه  1نـد از: ( . مزایـاي ایـن رویکـرد عبارت   شـوند  یمهاي پروژه تعیین  مراحل مشروط که مطابق با پیشرفت

) خـدمات کلـی بهتـر زیـرا مشـاور از ابتـدا در       2، (شود میدر مرحله تدارکات  رقابت یشافزاقرارداد که موجب 
تواند منجر به مشـارکت   و مشاور، که می پذیر سرمایه) هماهنگی بلندمدت بین تیم پروژه 3جریان پروژه است، (

) 1بلندمدت ممکن است مضـراتی داشـته باشـند از جملـه: (     ي گردد. اما از سوي دیگر قراردادهايتر کممستح
) 2و ( PPPتـدارك آن بـه صـورت     یتـا نهاادامه پروژه و  رايبه دلیل تمایل مشاور ب دارانه جانباحتمال مشاوره 

 بودن عملکرد وي. بخش یترضادشواري تغییر مشاور در صورت عدم 

 رايگیـرد. بـ   هر مرحله اصلی از چرخه پروژه بـه کـار مـی    رايمشاوران را ب پذیر سرمایه مدت: قراردادهاي کوتاه 
، پشتیبانی تدارکات و مـدیریت  سنجی امکانمطالعات  رايهاي مجزا ب مثال، این امر ممکن است منجر به قرارداد

 گردد.  برداري بهره

 يبـرا اولیـه   مـدت  ) قـرارداد کوتـاه  1رویکردي ترکیبی اتخاذ گردد که شامل ایـن مـوارد باشـد: (    شود میاغلب توصیه 
مدت با استفاده از مراحل مشروط شامل مرحله تدارکات  ) قرارداد میان2( بعداو  PPPمربوط به ارزیابی گزینه  يها تیفعال

باید توجـه داشـته باشـد بنـا بـر الـزام قـانونی برگـزاري          پذیر سرمایه. در هر صورت، برداري بهرهپروژه و دوره اولیه مرحله 
  مات مشاوره، امکان تمدید قرارداد به مدت نامعلوم وجود ندارد.اي خد مناقصه مجدد دوره

اتحادیـه اروپـا    يگـذار  قـانون ند عادالنه و شفافی پیروي نمایند. طبـق  رایانتخاب مشاوران باید از ف رايان بپذیر سرمایه
مل، با توجه بـه حـدود و   در ع اي و گفتگوي رقابتی. چهار گزینه تدارکات مجاز است: روال آزاد، روال محدود، روال مذاکره

استفاده از روال مـذاکره و گفتگـوي رقـابتی،     رايط الزامی برایو ش PPPهاي  اندازه معمول قراردادهاي مشاوره بابت پروژه
  کنند.  از بین روال آزاد و روال محدود یکی را انتخاب می معموالان پذیر سرمایه
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توانـد توصـیه گـردد. ایـن      قبل وجود دارد و در صورت امکان مـی گران معتبر از  امکان انتخاب مناقصه ،در روال محدود
بتوانـد بـر پیشـنهادهاي     پـذیر  سرمایه شود میو باعث  سازد یمروال هزینه تحلیل پیشنهادهاي فراوان احتمالی را محدود 

  بخش انجام دهند. هایی متمرکز گردد که بتوانند خدمات را به طور رضایت شرکت

  انتخاب مشاوران مدنظر قرار داده شوند مهمی که باید موقع مسایل - 2-4-3

باید توجـه خاصـی    پذیر سرمایهارزیابی پیشنهادهاي مشاوران،  رايب یده نمرهموقع تعیین معیارهاي انتخاب و سیستم 
  زیر داشته باشد: مسائلبه 

 کیفیت یک قرارداد مشـاوره تـا حـد زیـادي بـه کیفیـت افـرادي         هاي فردي به جاي گروهی. تمرکز بر مهارت
 رايبستگی دارد که در انجام آن دخیل هستند. حتـی بـا وجـود شـرکتی بـا اعتبـار قابـل قبـول و سـابقه اجـ          

هاي افراد پیشنهادي را ارزیابی نماید و اطمینان حاصل کند کـه   باید صالحیت پذیر سرمایهقراردادهاي مرتبط، 
  شوند؛ افراد کلیدي طبق برنامه به کار گرفته می

  باید این موضوع را به دقت مـدنظر قـرار دهـد تـا      پذیر سرمایه تیم. یده سازمان يرابنحوه پیشنهادي مشاور
اي تحت  را تضمین نمایند. موقع انتخاب تیم چند رشته ها االجل ضربمشاوران تحویل اقالم با کیفیت و رعایت 

همکـاري مـوثر    رايب ها آنتواند مدرك ارزشمندي مبنی بر توانایی  قرارداد جامع، سابقه عمومی اعضاي تیم می
 با یکدیگر باشد؛

  مثال، رابطه کـاري نزدیکـی بـا     رايتواند، ب یک مشاور می مشاوران از تضاد منافع. پذیريتاثیرارزیابی میزان
 لزومـا یی داشته باشد که بالقوه دخیل در پروژه هستند. در نتیجه، این ریسک وجود دارد کـه مشـاور   ها شرکت

 تالش نکند.  پذیر سرمایهدر جهت تحقق تمام منافع 

 مهارت الزم به جاي درك کلی از  رايکه مشاوران دا حصول اطمینان از اینPPP .ـ  هستند مثـال، تـیم    رايب
مالی، مدیریت بودجـه عمـومی، ارزیـابی ریسـک،      تامینسازي مالی پیشرفته، ساختار  مشاور مالی باید در مدل

 د.مهارت داشته باشن ،و مذاکرات پیچیده PPPروش حسابداري 

 شود میمشاهده  معموالکنترل حجم کاري سنگین و متغیري که  رايکه تیم مشاور ب حصول اطمینان از این، 
 ، به اندازه کافی توانمند باشد.PPPطی مرحله تدارکات  خصوصا

 موقع تدارك خدمات مشاوره، معیار  گران و حصول اطمینان از ثبات آن. گذاري مناقصه درك استراتژي قیمت
هـاي   الزحمـه  باشـد. ممکـن اسـت حـق     »ین قیمـت تـر  کـم «باید ارجـح بـر    »ین به لحاظ اقتصاديسودمندتر«

آتی در نظر گرفته شـوند. بهتـر اسـت از     PPPپیشنهادي اغلب باال به نظر برسند و باید با توجه به اندازه پروژه 
مرحلـه، وظیفـه و   دهند درخواست شود تجزیه بها تفصیلی حجم کاري که بر اسـاس   مشاورانی که پیشنهاد می

 قرار دهند. پذیر سرمایهنوع مشاور (ارشد، متخصص و غیره) طراحی شده باشد را در اختیار 
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  تشویق گردند؟ پذیر سرمایهچگونه مشاوران به همکاري موثر با  - 2-4-4

اکثر معامالت دولتی و عمومی تفاوت دارد. به همین ترتیب، تدارك و مدیریت خـدمات   اساسا باخرید خدمات مشاوره 
  تطابق یابند: ها تفاوتانعکاس این  رايمشاوره نیز باید ب

 ها قضاوت گـردد. کیفیـت مشـاوره، حتـی      با ارزیابی خروجی صرفاتواند  کیفیت مشاوره امري مهم است که نمی
تحقـق   راياگر توسط متخصصان مجرب و ذیصالح تهیه شده باشد، بر دانش عقالنی و تعهد فرد و تالش وي بـ 

 تگی دارد.الزامات پروژه بس

  توانـد عملکـرد    کننده خدمات مشاوره. مشاور تنها کسی است کـه مـی   تامینعدم توازن درونی دانش خریدار و
 ،ي کـه تخصـص مـذکور را نـدارد    پـذیر  سـرمایه خود را ارزیابی نماید، زیرا طبـق تعریـف، تخصـص وي توسـط     

 گردد. خریداري می

  پروژه چقدر است؟ این ارزش ممکن اسـت بـه زمـان     رايند تهیه و اجرایمشاوره در کل ف افزوده خدماتارزش
هـاي ارائـه    ارائه آن بستگی داشته باشد (یعنی نباید چندان دیر شده باشد)، همچنین هماهنگی با سایر مشاوره

بسـتگی داشـته باشـد. در پایـان،      یگرموارد دو  PPPط فعلی بازار رایشده توسط مشاوران دیگر، ارتباط آن با ش
 آمیز مشارکت کمک شایانی بنماید.  حیح زمانی است که به تحقق موفقیتزمان مشاوره ص

تـا منـافع مشـاوران بـا منـافع       ردیکار گباید در صورت امکان تمام اقدامات را در نظر بگیرد و به  پذیر سرمایهن، رایبناب
  :خصوصاپروژه در یک راستا قرار گیرد، 

  هـا  آنو مشاوران وي طـی دوره مشـارکت باشـد.     پذیر ایهسرمشرح خدمات باید فارغ از هرگونه سوءتفاهم بین 
ها را  االجل نقش هر مشاور و اقالم تحویلی الزامی و ضربپروژه، چگونگی مدیریت بر پروژه،  باید محتوا و اهداف

مثـال ارسـال گـزارش ظـرف      رايها، به جاي روشی ثابت و کلـی (بـ   االجل شرح دهند. بهتر است ضرب مشخصا
از شروع پیمان)، به صـورت تـوالی رخـدادهاي کلیـدي در فواصـل روزهـاي تقـویمی بعـد از         مدت سه ماه بعد 

روز بعـد از دریافـت    20مثال ارسال گزارش ارزیابی پیشـنهاد ظـرف مـدت     رايرویدادي خاص تعیین شوند (ب
دشـوار  یت مشاور و پیامدهاي پیشرفت کلی پـروژه  مسوولپیشنهادها). تمایز قائل شدن بین پیامدهاي ناشی از 

گیرد مشاوران را، به جاي یک تیم جـامع، بـه طـور جداگانـه تعیـین       تصمیم می پذیر سرمایهاست. هنگامی که 
 هر کار از اهمیت خاصی برخوردار است. راينماید، تعیین صریح مشاور رهبر ب

 پـذیر  سـرمایه اف برآوردن اهـد  رايباید از نظام پرداختی بهره بگیرد که در آن مشاور به طور موثر ب پذیر سرمایه 
، ممکـن اسـت   شـود  مـی مشاوران فنی و مالی در نظر گرفته  رايب معموالایجاد انگیزه نماید. نظام پرداختی که 
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ي هـا  مـدل باشد (زمانی که  1آمیز مالی پروژه موفقیت پاداش خاتمهشامل پرداخت بخشی از دستمزد به صورت 
بـاره   نمایـد، ولـی بایـد در    مشـاور عمـل   رايثابه محرکی بتواند به م چه می مالی پروژه بسته شود). این امر اگر

نیـاز   PPPزمانی که به مشاوره در مراحل مقدماتی انتخاب پروژه و ارزیـابی   خصوصاآن دقت نمود،  یريکارگ به
شـامل فازهـاي مشـخص     ،ي کاري از پیش تعیـین شـده  ها بستهتوان به مشاوران بر مبناي  است. همچنین می

 یحصـح انجـام  «نیسـت، بلکـه بـه معنـاي      »انجام یـک معاملـه  «به معناي  PPPنمود.  پیشرفت پروژه پرداخت
 هـا  آناست. مشاوران نباید انتظار داشته باشند بابت کسب رضایت کارفرمایان پولی دریافت کنند؛ بلکه »معامله

 هاي تخصصی خود پول دریافت کنند. اي، واقعی و عینی در حوزه باید بابت ارائه مشاوره حرفه

 آن را به راحتی بـا توجـه بـه الزامـات      دمشاوره انتخاب نماید که بتوان رايباید قرارداد منعطفی را ب پذیر مایهسر
است که مجبور باشد روي اقالم تحویلی کار کند که بنـا   يدلسرد یهمایک مشاور بسیار  رايپروژه تغییر دهد. ب

قراردادي مجبور بـه تحویـل    صرفاولی به دالیل ی خود را از دست داده باشد، رایط پیش آمده،کارایبر برخی ش
 باشد. ها آن

 و مشاوران از یک سو و مشاوران  پذیر سرمایهباید تالش کند تعامل منسجمی را بین اعضاي تیم تدارکات  پذیر سرمایه
 پـذیر  سـرمایه کافی از جانـب   حقوقی، مالی و فنی از سوي دیگر به وجود آورد. حصول اطمینان از وجود منابع انسانی

 ها) و کمی (برآورد زمانی مشاور) الزم است. نظارت بر خدمات مشاوره، به لحاظ کیفی (مهارت تعامل/ مدیریت/ رايب

  ها را رعایت نماید و بـا برگـزاري جلسـات مـنظم، انتشـار       االجل باید ضرب پذیر سرمایهمدیریت پروژه هوشمند
ارزش این موضوع را متـذکر شـود. بـا وجـود نیـاز بـه        و غیره سازي شفافندهاي رایاطالعات مرتبط، از جمله ف

 رايبـ  خصوصـا ی خود را از دست خواهنـد داد.  رایکا عمالهاي محدودکننده،  نظارت دقیق، مشاوران تحت رویه
ي هـا  فعالیـت را در جریـان   هـا  آناهمیت دارد که به طور منظم با مشاوران ارشد در ارتباط باشـد،   پذیر سرمایه

دسترسـی کـافی بـه     ،به وجود آمـده بحـث نمایـد. همچنـین بایـد مشـاوران       مسایلمورد  خود قرار دهد و در
داشته باشند تا بتواننـد اهـداف و    پذیر سرمایههاي مدیریت و تصمیمات  ندرای، پیشرفت قرارداد، فها یزير برنامه

 ي پروژه را درك و بهترین مشاوره را ارائه کنند. ها محدودیت

ورود بـه مرحلـه    رايته شود پایان مراحل اصلی پروژه را اعالم نمایند تا نشان دهند پروژه ببهتر است از مشاوران خواس
انه و قابل تحویل هستند. همچنین مفید است چنانچه مشاوران، بـه عنـوان شـرط    رایگ بعدي آماده است و پیشنهادها واقع

ي راهنما یا آمـوزش  ها دستورالعملمثال با تهیه  رايبباشند ( پذیر سرمایهها به تیم پروژه  انتخابشان، ملزم به انتقال مهارت
 در پایان واگذاري). ها آنبه 

                                                   
 

1- Financial Close  
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  معمول PPPوظایف مشاوران در پروژه - 2- 2 جدول
  حقوقی مالی  فنی / بازار / تقاضا  مدیریت پروژه  مراحل  فازهاي پروژه

انتخاب و تعریف  1- 1
  پروژه

شناسایی پروژه: الزامات و 
 نتظارمورد اهاي  تعریف خروجی

  براي برآوردن الزامات
  در این مرحله مقدماتی دخیل نیستند معموال

سنجی اولیه و  مطالعات امکان
سنجی پروژه یا تحلیل  امکان

تقاضا، تحلیل هزینه و ارزیابی 
  زیست محیطی اولیه

مقدماتی در این مرحله  معموال
  دخیل نیستند

 هاي پروژه و ظرفیت درون سازمانی بنا بر ویژگی، 
ممکن است کمک کلی یا جزئی به  پذیر ایهسرم

 کنند یسنج امکانمطالعات 
 ها مربوط است  ارزیابی احتیاجاتی که پروژه به آن

  و شرح خدمات

 مثالانجام تحلیل معقول بازار اولیه (
دهندگان،  گذاران، وام تمایل سرمایه
  برداران) پیمانکاران، بهره

ممکن است ملزم به ارزیابی 
  ی پروژه باشندسنجی قانون امکان

    

 هاي مربوطه. براي  مشخصات خدمات آتی و دارایی
هاي حمل و نقل، این مراحل عبارتند از  پروژه
هاي در معرض  بینی ترافیک اولیه در پروژه پیش

 هاي ترافیکی (تحلیل تقاضاي بازار) ریسک
  طراحی کلی راهکارهاي فنی  

    

ارزیابی گزینه  - 2- 1
1PPP 

 قابلیت پرداخت: ظرفیت
پرداخت بابت ساخت، 

  و نگهداري از پروژه برداري بهره

  اولیه  »برنامه پروژه«تهیه
 بندي زمانشامل برنامه 

مطالعات، روال تدارك پروژه، 
 رايارزیابی حجم کاري ب

و مشاورانش،   پذیر سرمایه
تخصیص وظایف بین اعضاي 

  تیم پروژه و غیره

 تهیه مدل مالی اولیه   رايکمک به مشاور مالی ب
ي مالی اصلی پروژه ها ویژگیا هدف ارزیابی ب
 ، درآمدها، ساختار مالی معمول)؛ها هزینه مثال(

 پیشنهاد مفروضات هزینه و درآمد 
 توانند تعرفه  حمل و نقل، می يها پروژه يبرا

 هاي پرداخت توسط کاربران گزینه راياي ب اولیه
PPP پیشنهاد دهند  

  تدوین مدل مالی اولیه با هدف
خصات مالی اصلی ارزیابی مش

ها،  مثال هزینه رايپروژه (ب
مالی  تامیندرآمدها، ساختار 

 معمول)؛
 هاي  پیشنهاد مفروضات شاخص

  مالی تامیناقتصاد کالن و ساختار 

 مسایلارزیابی اولیه  توانند می 
 سنجی امکانحقوقی مربوط به 
را انجام  PPPپروژه به عنوان یک 

  دهند

                                                   
 

 شوند زیرا مکمل یکدیگرند. ا میپنج مرحله این فاز معموالً به طور همزمان اجر -1



  61  27/03/99    ... معتبر مراجع در یخصوص یعموم مشارکت يقراردادها در نظارت مختلف  يالگوها و تجارب یبررس - دوم فصل

 

  معمول PPPدر پروژه  وظایف مشاوران -2-2جدول ادامه 
  حقوقی مالی  فنی / بازار / تقاضا  مدیریت پروژه  مراحل  فازهاي پروژه

ارزیابی گزینه  - 2- 1
PPP  

  

تهیه سیستم مدیریت و بایگـانی  
  اسناد و مدارك

   براي پروژه 1کمک به تهیه طرح تجاري اولیه 
 اي اولیه پروژه طی  ارزیابی ثبات مالی و بودجه

آل با در نظر گرفتن  یدهطوالنی (به طور ا دوره
 هاي مسلم و محتمل) مسوولیت

    سـرمایه ماننـد    تـامین شناسایی سـایر منـابع
  هاي بالعوض وام

  

  گرایانه است اي  و همکاري تنگاتنگ مشاوران مختلف براي تولید ارزیابی ریسک جامع و واقع تبصره: این مرحله نیازمند رویکردي چند رشته  
ــایی    صها: شناسایی و تخصی ریسک ــه شناســ ــک بــ کمــ

هاي مـدیریت پـروژه    ریسک
ــه مخــتص   ــر ک از  کیــه

  هستند PPPهاي  گزینه

 هاي فنی و تقاضا/ شناسایی ریسک 
ــروژه و    ــد پـ ــه درآمـ ــوط بـ مربـ

احتمـالی   تـاثیر  زانیمگیري  اندازه
هاي  (براي مثال ریسک ها آنمالی 

مربوط به طراحی پـروژه، سـاخت،   
ــه ــا شــامل نظــام نظــارتی،   تعرف ه

عمر،  چرخهري، نگهداري، بردا بهره
 ).ها يآور فنتغییر 

 هـا بـر    پیشنهاد تخصیص این ریسک
مبنـاي تجربـه مشـاوران ماحصـل از     

  هاي مشابه پروژه

 هـاي اقتصـاد کـالن و مـالی      شناسایی ریسک
مالی احتمالی  تاثیر زانیمگیري  پروژه و اندازه

(براي مثال تغییـرات نـرخ بهـره، تـورم،      ها آن
 مالی مجدد؛ تامین، تظارمورد انبازده مالی 

 ها بر مبناي تجربـه   پیشنهاد تخصیص این ریسک
 هاي مشابه مشاوران ماحصل از پروژه

  تـاثیر پشتیبانی از سایر مشاوران براي ارزیابی 
 ها؛ مالی ریسک

 ها از سایر مشـاوران و اجـراي    آوري داده جمع
مالی کلـی   تاثیرمدل مالی اولیه براي ارزیابی 

  شدههاي شناسایی  ریسک

  ــک ــایی ریس ــوقی،   شناس ــاي حق ه
ــد روال و   ــارتی و اداري ماننــ نظــ

ــه ــاي   هزین ــادره، مجوزه ــاي مص ه
هاي زیسـت   ساخت، پروانه طراحی/

برداري و  محیطی، مجوز شروع بهره
 تغییرات احتمالی در قوانین.

 نویس  همراه با سایر مشاوران، پیش
یــک مــاتریس ریســک و پیشــنهاد 

  تخصیص ریسک بین طرفین
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  معمول PPPوظایف مشاوران در پروژه  -2-2جدول ادامه 
  حقوقی مالی  فنی / بازار / تقاضا  مدیریت پروژه  مراحل  فازهاي پروژه

ارزیابی گزینه  - 2- 1
PPP  

ــول       دخیل نیستند معموال   دخیل نیستند معموال   قابلیت پذیرش در بانک ــراي حص ــازار ب ــل ب ــام تحلی انج
که پروژه الزامات مـالی   اطمینان از این

کنـد (بـراي    امداران را برآورده مـی سه
گــــذاران ســــهام،  مثـــال ســــرمایه 

 دهندگان، بازارهاي قرضه) وام
  براي طراحـی   پذیر سرمایهارائه مشاوره به

 اي جذاب براي سهامداران مالی پروژه
  بـراي   پذیر سرمایهکنترل ظرفیت مالی

تحمل هزینه پروژه طـی دوره طـوالنی   
 (ثبات بلندمدت)؛

 سرمایه  تامینهاي  کمک به حفظ فرصت
  هاي بالعوض) عمومی براي پروژه (وام

 دخیل نیستند معموال  

هــاي ســازمانی  مقایسـه بازتــاب    ارزش پولی
هــاي تــدارکات مختلــف  گزینــه

ــنتی، روش  ــدارکات س ــاي  (ت ه
  و غیره) PPPمختلف تدارك 

 هاي تـدارکات در خصـوص    مقایسه گزینه
بـرداري و نگهـداري،    مسایل ساخت، بهره

و نتایج (تقاضا / درآمد، سـطح  ها  خروجی
 خدمات، عملکرد و غیره)

 هـا،   هـا بـه لحـاظ هزینـه     تاکید بر تفاوت
تقاضا، درآمـدها و سـطوح عملکـردي (از    

  ریسک) يارزش گذارجمله 

 تـر بـراي    تدوین مدل مالی اولیه کامل
ــر محتمــلو  PPPمقایســه گزینــه   نیت

 روش تدارکات عمومی جایگزین؛
 ــا آوري داده جمــع ــا از مش ــی و ه ور فن

 اجراي مدل مالی؛
 روزرسانی و تنظیم طرح تجاري اولیه به  

 هـاي   توانند به شناسـایی تفـاوت   می
هـاي   هـا و روش  اصلی بـین گزینـه  

  تدارکات کمک کنند

سازمان آمار اتحادیه اروپا و 
  روش حسابداري

 دخیل نیستند معموال   دخیل نیستند معموال    مالی  تامینارزیابیPPP  داخل یا خارج
ــه   از ــراي بخــش عمــومی ب ترازنامــه ب

ــار  یدهــ گــزارشمنظــور   ســازمان آم
 اتحادیه اروپا

    ارزیــابی چگـــونگی ثبــت پـــروژه در
  هاي دولتی گزارش

      حمایت از مشـاور مـالی بـه لحـاظ
هاي حقوقی تخصیص ریسـک   جنبه

ــی ــایر ویژگ ــه   و س ــوط ب ــاي مرب ه
سازمان آمار اتحادیه اروپا / تحلیـل  

  روش حسابداري

  



  63  27/03/99    ... معتبر مراجع در یخصوص یعموم مشارکت يقراردادها در نظارت مختلف  يالگوها و تجارب یبررس - دوم فصل

 

  معمول PPPوظایف مشاوران در پروژه  -2-2ادامه جدول 
  حقوقی مالی  فنی / بازار / تقاضا  مدیریت پروژه  مراحل  فازهاي پروژه

  دهی سازمان - 1- 2

تشکیل تیم پروژه و ساختار 
  نظارت

     ارائه ساختار نظـارت بـر حجـم
: پـذیر  سـرمایه کاري پروژه براي 

گیـري و   تشریح زنجیره تصمیم
هـا و   چگونگی ایفاي مسـوولیت 

ــط و ــدي توســ ــایف کلیــ ظــ
 پذیر سرمایه

    ارائه راهکارهایی بـراي مشـاوره
اي بـا سـهامداران مختلـف     دوره

پروژه: کاربران نهـایی، طـرفین   
  متأثر

      

تدوین برنامه پروژه و جدول 
  بندي زمان

   ،ــز ــراي تجهی ــه راه ب ــه نقش ارائ
ــه   ــروژه ب ــراي پ ــدارکات و اج ت

ــزارش ــاظ گ ــدول  لح ــی، ج ده
الی ، تخصیص منابع مبندي زمان

و انســانی، پــایش ریســـک، و   
  نظارت بر بودجه و غیره

   گرایانـه بـراي    واقـع  بنـدي  زمـان ارائه جـدول
  اجراي فنی پروژه

 توانند به تعیین ابزارهاي پـایش   می
ــراي بودجــه  ــرمایهب ــذیر س ــی  پ ط

فازهـاي تجهیـز و تـدارکات پـروژه     
  کمک کنند

 توانند دخیل در ارزیابی مسـایل   می
وجـود)  اداري و حقوقی (در صورت 

  باشند

قبل از برگزاري  - 2- 2
  مناقصه

ــک    تر انجام مطالعات بیش ــایی ریســ ــاي  شناســ هــ
الوقوع و توصیه مطالعـات   قریب
 تري که باید انجام شوند بیش

  پیشنهاد هرگونه تنظیم سازمان
ــدول    ــروژه و جـ ــدارکات پـ تـ

 بندي زمان
   تاییـد آمــادگی بــراي برگــزاري

  مناقصه

 وزرسـانی  ر توانند مطالعـات گذشـته را بـه    می
 کنند

   ــام مطالعــات بــیش تــر (بــراي مثــال    انج
هـاي ترافیکـی تفصـیلی، بررسـی      بینـی  پیش

 شرایط زمین)
 تایید آمادگی براي برگزاري مناقصه  

 ــی ــته را   م ــات گذش ــد مطالع توانن
 روزرسانی کنند به

 تهیه طرح تجاري 
  تـامین بـازار بـراي   » تمایل«تایید 

تـرین   مالی پروژه و تحریک محتمل
 مالی امینتراهکارهاي 

   شــروط مالیـاتی بــر   تـاثیر ارزیـابی
 پروژه

 تایید آمادگی براي برگزاري مناقصه  

 توانند مسایل خاص را به لحـاظ   می
سنجی حقوقی پروژه  ارزیابی  امکان
 کنند

 تایید آمادگی براي برگزاري مناقصه  

  ف است.اي و همکاري تنگاتنگ مشاوران مختل تبصره: این مرحله نیازمند رویکرد چند رشته  
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قبل از برگزاري  - 2- 2
  مناقصه

تهیه طراحی تفصیلی 
و  PPPترتیبات 

 PPPنویس پیمان  پیش

 سازي تیم مشـاوره بـراي    هماهنگ
 تضمین درآمد متعادل / منطقـی از 

  مشاوره فنی، مالی و حقوقی

   ــه طراحــی تخصــیص ریســک و کمــک ب
 استراتژي کاهش ریسک

 در خصوصتوانند شروط قراردادي و/یا  می 
ــد طراحــی و   ــه فراین ــوط ب بنــدهاي  مرب
ــزارش    ــدمات، گ ــات خ ــاخت، مشخص س

گیـري   اطالعات، الزامات خروجی و انـدازه 
 عملکرد مشاوره ارائه دهند

 اي هــ هــا بــراي آزمــایش   ارائــه ورودي
  حساسیت پارامترهاي فنی

     کمـک بـه طراحــی تخصـیص ریســک و
 استراتژي کاهش ریسک

 هـاي   اجراي مدل مالی براي ارزیابی روش
 تخصیص ریسک مختلف

  کمــک بــه طراحــی و آزمــایش مکــانیزم
 پرداخت

   ــوص ــراردادي در خص ــروط ق ــه ش ارائ
 تـامین مکانیزم پرداخـت، خصوصـیات   

مالی، گزارش اطالعات  تامینسرمایه / 
بداري و مالی کلیـدي، پیامـدهاي   حسا

ــان،   ــد پیم ــیش از موع ــخ پ ــالی فس م
تعهدات حسابرسی و مالیاتی، الزامـات  

  بیمه

   ــد ــا کمــک ســایر مشــاوران، تولی ب
 ماتریس ریسک تفصیلی

 هاي سایر مشاوران،  بر مبناي ورودي
طراحی تخصیص ریسـک و شـروط   

 کاهش ریسک
 نویس پیمـان   ارائه طرح کلی / پیش

PPP گران ه مناقصهبراي ارائه ب  

توانند به تحلیلی کمک نماینـد   می   روش تدارکات
که انتخـاب اسـتراتژي تـدارکات و    

 روش منتخب را تکمیل نماید
 توانند سازمان تـدارکات پـروژه را بـه     می

اي تطابق دهند که متناسب بـودن   گونه
  آن با روش منتخب تضمین گردد

 توانند بـه تحلیلـی کمـک کننـد کـه       می
ــترات  ــاب اسـ ــدارکات و روش انتخـ ژي تـ

  منتخب را تکمیل نماید.

 توانند به تحلیلی کمـک کننـد کـه     می
ــدارکات و روش   ــتراتژي ت ــاب اس انتخ

  منتخب را تکمیل نماید.

  ــه ــا توجــه ب ارائــه روش تــدارکات ب
قوانین اتحادیه اروپا و تدارکات ملی 

  هاي پروژه و ویژگی

معیارهاي ارزیابی 
  پیشنهادها

 ـ     می وط بـه  تواننـد بـه مباحـث مرب
انتخاب معیارهـاي ارزیـابی کمـک    

  کنند

 هاي فنی و  ارائه معیارهاي مربوط به جنبه
اقتصادي پـروژه؛ کیفیـت طراحـی، تـوان     
فنــی، تناســب راهکارهــاي فنــی، تقاضــا، 

  اهداف عملکردي

 هاي مالی  ارائه معیارهاي مربوط به جنبه
 پذیر سرمایههزینه متحمله  مثالپروژه (

 پذیر سرمایهبه  ها و/یا کاربران، پرداخت
توسط شریک خصوصی، تناسب و توان 

 ساختار مالی)
 ــدل ــابی   يســاز م ــاي ارزی ــرات معیاره اث

  هاي مناقصه مختلف پیشنهادي در روش

    ــنهادها ــابی پیش ــد ارزی ــه فراین ارائ
 مطابق با چارچوب قانونی

  رهبري طراحی یک سري معیارهاي
ــایی    ــدف شناسـ ــا هـ ــوزون بـ مـ

سودمندترین پیشـنهاد بـه لحـاظ    «
  »قتصاديا
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  فرایند مناقصه - 1- 3

گران،  گیري، رفتار منصفانه با مناقصه اي مثال شفافیت فرایند تصمیمشوند (بر نماید که اصول تدارکات کلیدي رعایت می نیتضمتبصره: در طول این مرحله، مشاور حقوقی همراه با سایر مشاوران باید 
  محرمانه بودن پیشنهادها)

اطالعیه تدارکات، پیش 
ارزشیابی و تهیه فهرست 

  خالصه

 ها (الکترونیک)  دهی اتاق داده سازمان
عظـیم و/یـا    اساسـا هـاي   (براي پروژه

ــه   ــات ب ــه اطالع ــراي ارائ حســاس) ب
ام در صـورت  گران و رفـع ابهـ   مناقصه

 لزوم
 ــه ــروژه در   ب ــازمان پ ــانی س روزرس

 صورت لزوم
 هایی که ممکن اسـت   پایش ریسک

ــروژه را مختــل ســازند   ــدارکات پ ت
(براي مثال عدم تطابق بـا خطـوط   
ــافی    ــار ناک ــوقی، انتش ــانی حق زم

گیرنـدگان،   اطالعات بـراي تصـمیم  
ــراي   ــایی ب ــه راهکاره ــره) و ارائ غی

  ها آنکاهش 

 گـران   فنی مناقصـه هاي  ارزیابی توانمندي
براي اجراي پروژه (براي مثال راهکارهـاي  

هاي گذشته) با توجه به  فنی، سوابق پروژه
  هاي تعیین صالحیت فراخوان

 اطالعیـه   نـویس  پـیش توانند بـه   می
ــنامه تعیـــین    ــدارکات و پرسشـ تـ

 صالحیت کمک کنند
  هــاي مــالی   ارزیــابی توانمنــدي

گـران بـراي اجـراي پـروژه      مناقصه
حلیل مالی / اعتباري (براي مثال ت

حامیان مالی اصلی) بـا توجـه بـه    
 تعیین صالحیت يها فراخوان

 گـران   ارائه فهرست خالصه مناقصه
ــوجیهی  و پــیش ــویس گــزارش ت ن
  پذیر سرمایهانتخاب 

 ــویس پـــیش ــدارکات و  نـ ــه تـ اطالعیـ
 پرسشنامه تعیین صالحیت

 هـاي مناسـب (از    ارائه فهرستی از رسانه
ــه  ــار اOJEUجمل ــراي انتش ــه ) ب طالعی
 تدارکات

 مداركها و/یا  ارزیابی مقبولیت فراخوان 
 تعیین صالحیت

 گـران ذیصـالح و    هاي مناقصه تهیه نامه
  ناموفق

ــه   دعوت به مناقصه ــا ب ــروژه در  نروزرس ــازمان پ ی س
 صورت لزوم

 هایی که ممکن اسـت   پایش ریسک
تدارکات پـروژه را مختـل سـازند و    

  ها آنارائه راهکارهایی براي کاهش 

 هایی از اسـناد   بخش نویس پیشبه  کمک
هــاي  مناقصــه (بــراي مثــال کــاربرگ   

گران در  اطالعاتی، دستورالعمل به مناقصه
هاي فنی، معیارهاي انتخاب  خصوص جنبه

  دهی) فنی از جمله سیستم نمره

  هـایی از   بخـش  نویس پیشرهبري
ــال   ــناد مناقصـــه (بـــراي مثـ اسـ

هــــاي اطالعــــاتی،   کــــاربرگ
ران در گـ  دستورالعمل بـه مناقصـه  

هاي مالی، مالیاتی و  خصوص جنبه
حسـابداري، الزامــات مـدل مــالی،   

هـاي درخواسـت    هـاي نامـه   نمونـه 
  کنندگان مالی)  تامینکمک از 

  از اسـناد   ییها بخش نویس پیشرهبري
پیمان  نویس پیشمناقصه، قطعی کردن 

PPP    گـران،   براي پیشـنهاد بـه مناقصـه
تنظــیم معیارهــاي ارزیــابی، تشــریح    

ــه مناقصــه عملدســتورال ــا ب ــران در  ه گ
ــه ــوقی  خصــــوص جنبــ هــــاي حقــ

پیشنهادهایشــان (بــراي مثــال افــزایش 
قیمت پیمان، سـاختار حقـوقی شـریک    

 خصوصی)
  تایید نسخه نهایی اسناد مناقصه قبل از

  گران ارسال آن براي مناقصه
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ارتباط با 
  گران مناقصه

 بندي زمانروزرسانی و تنظیم جدول  به 
براي فرایند گفتگوي رقابتی، و در  مثال

صورت استفاده، تعداد دورهاي گفتگـو،  
موضوعات هر دور، اختصاص زمـان بـه   

ــه  ران بـــــراي  اصـــــالح   مناقصـــ
 پیشنهادهایشان

 گران به اتـاق   ت دسترسی مناقصهمدیری
 ها و برگزاري جلسات رفع ابهام داده

    ــا ــات بـ ــري جلسـ ــزاري و رهبـ برگـ
گران (براي مثال دستور جلسات  مناقصه

تفصیلی، ثبت ساعات حضـور و غیـاب،   
 )صورت جلسات

 گران تخصیص وظایف ارزیابی بین مناقصه 
  هـایی کـه ممکـن اسـت      پایش ریسـک

ارائـه   تدارك پـروژه را مختـل سـازند و   
  ها آنراهکارهایی براي کاهش 

   هــاي فنــی    تحلیــل جنبــه
پیشنهادهاي متوسط با تمرکز 
بر عملکرد (براي مثال اهداف، 

 ها) گیري، محرك اندازه
  براي رفع ابهـام   یسؤاالتطرح

 از پیشنهادها
  کمک به تعریف یک استراتژي

 گفتگو
  شـــرکت در آمـــادگی بـــراي

 گران جلسات با مناقصه
 نی اســناد روزرســا تســهیل بــه

مناقصـه در خصـوص مســایل   
  بین هر دور گفتگوما فنی 

 هاي مالی پیشنهادهاي متوسط   تحلیل جنبه
مـالی (از   تـامین با تمرکز خاص بر سـاختار  

جمله استراتژي مقابله با ریسک) و مکـانیزم  
 پرداخت

  براي رفع ابهام از پیشنهادها یسؤاالتطرح 
    ارائه یک رویکرد گفتگو و مـذاکره متناسـب

ا خصوصــیات هــر پیشــنهاد (بــراي مثــال بــ
 ، فشردگی)بندي زمان

      شــرکت در آمــادگی بــراي جلســات بــا
 گران مناقصه

 مالی تامینترین ساختارهاي  توصیه مطلوب 
 ــه ــهیل ب ــه در  روز تس ــناد مناقص ــانی اس رس

  خصوص مسایل فنی بین هر دور گفتگو

 مدارك تسلیم شدههاي حقوقی  تحلیل جنبه 
ــا تمرکــ مناقصــه ز خــاص بــر گــر متوســط ب

 مرجـع ها بین  ها / مسوولیت تخصیص ریسک
هـاي   گر و بـین بخـش   و کنسرسیوم مناقصه

 مختلف خود کنسرسیوم
  براي رفع ابهام از پیشنهادها یسؤاالتطرح 
 کمک به تعریف یک استراتژي گفتگو 
     ــا ــات ب ــراي جلس ــادگی ب ــرکت در آم ش

 گران مناقصه
  رهبري مذاکرات پیمانPPP 
 اد مناقصه بین هـر  روزرسانی اسن رهبري به

 دور گفتگو
 بازبینی اسـناد ارسـالی بـراي    نویس پیش /

هـا، فهرسـت    گران (براي مثال نامه مناقصه
  )سؤاالت

ارزیابی پیشنهادهاي 
مناقصه و انتخاب 

  گر ارجح مناقصه

 سازي فرایند ارزیابی پایش و هماهنگ 
 به صـورت   ها مساعدتبندي تمام  جمع

 گزارشی منسجم همراه با ادله
 گر ارجح ک به شناسایی مناقصهکم 
  هـایی کـه ممکـن اسـت      پایش ریسـک

تدارکات پروژه را مختل سـازند و ارائـه   
  ها آنراهکارهایی براي کاهش 

   هــاي فنــی    تحلیــل جنبــه
 پیشنهادهاي نهایی

 سازي تمام  مشارکت در شفاف
رسـد   مسایلی که به نظـر مـی  

براي دستیابی به درك بهتر از 
 پیشنهادها مفید باشند

  ـ دهــی بـــه   ابی و نمـــرهارزیـ
 هاي فنی پیشنهادها جنبه

 گـر   کمک به شناسایی مناقصه
  ارجح

 هـاي مـالی پیشـنهادهاي نهـایی:      تحلیل جنبه
ــی    ــه کلـ ــه متحملـ ــرمایههزینـ ــذیر سـ ، پـ

هاي عمومی تهیـه شـده، انسـجام،     نامه ضمانت
یکپـارچگی و تمامیـت مـدل مـالی، مقبولیـت      

 مالی، غیره. تامینشرایط و مفاد اصلی 
 سازي تمام مسایلی که به  در شفاف مشارکت

رسد براي دستیابی به درك بهتـر از   نظر می
 پیشنهادها مفید باشند

   هــاي فنــی  بــه جنبـه  یدهـ  نمــرهارزیـابی و
  پیشنهادها

 هاي حقوقی پیشنهادهاي نهایی،  تحلیل جنبه
 پیشنهادي PPPاصالحات پیمان  خصوصا

 سازي مسایلی کـه بـه نظـر     رهبري شفاف
تیابی بـه درك بهتـر از   رسد بـراي دسـ   می

 پیشنهادها مفید باشند
 هاي حقوقی پیشنهادها ارزیابی جنبه 
  گزارش ارزیابی نویس پیشبررسی 
  گـران موفـق و    بـراي مناقصـه   ها نامهتهیه

  ناموفق
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و  PPPپیمان  - 2- 3
بستن صورت 

  هاي مالی وضعیت

دهـی چـارچوب معـامالت بـا      همراه با سـایر مشـاوران، سـازمان      قطعی PPPپیمان 
مانـده، مـوارد مـورد     بندي، مسایل باقی گران (جدول زمان مناقصه
 توافق)

 هایی که ممکن است تدارك پروژه را مختل سـازند   پایش ریسک
  ها کاهش آن و ارائه راهکارهایی براي

    کمک بـه مباحثـات
 گر ارجح با مناقصه

   نهـایی کــردن مفــاد
هاي  فنی و/یا پیوست

  PPPپیمان 

 گر ارجح کمک به مذاکرات با مناقصه 
   کمک به نهایی کردن مفاد پیمـانPPP 

هاي فنی  هاي مربوط به جنبه و پیوست
تواننـد قبـل از بسـتن صـورت      (که مـی 
  هاي مالی تعیین گردند) وضعیت

 ــا مناقصــهرهبــري م گــر ارجــح  باحثــات ب
 ها، تصدیق تعهدات، مذاکرات) سازي (شفاف

 هـاي حقـوقی پیمـان     نهایی کردن پیوست
PPP 

    انجـام بررســی نهـایی اســناد پیمــانPPP 
  کامل

هاي  نامه موافقت
  مالی تامین

 هایی که ممکن اسـت تـدارك پـروژه را مختـل      پایش ریسک
  ها آنسازند و ارائه راهکارهایی براي کاهش 

 ــل  معمــــوال دخیــ
  نیستند

    مـالی،   تـامین در صورت وجـود رقابـت
 پذیر سرمایهنظارت بر فرایند از جانب 

  در مـذاکرات بـا    پـذیر  سرمایهکمک به
 دهندگان وام

  ــاثیربررســـی هـــاي  بـــر پرداخـــت تـ
هاي کاربر به دلیـل   / هزینه پذیر سرمایه

 تغییرات در مفروضات مالی
  مالی تامین يها نامه موافقتبررسی 
 ی هرگونـه اسـتراتژي پیشـنهادي    بررس

  مقابله با نوسانات نرخ سود / ارز

 نامـه مسـتقیم بـین     موافقـت  نـویس  پیش
دهنـدگان (در صـورت     و وام پـذیر  سرمایه
 وجود)

  مـالی و   تـامین هـاي   نامـه  بررسی موافقـت
و  PPPبـا پیمـان    هـا  آنتضمین مطابقـت  

 نامه مستقیم موافقت
  م در مـذاکرات بـا وا   پـذیر  سرمایهکمک به

  دهندگان

بستن صورت 
  هاي مالی وضعیت

 هاي  هایی که ممکن است بستن صورت وضعیت پایش ریسک
  ها آنمالی را مختل سازد و ارائه راهکارهایی براي کاهش 

        نظــارت بــر فراینــد بســتن صــورت
 پذیر سرمایههاي مالی از جانب  وضعیت

   اجـراي مــدل مــالی بــراي نشــان دادن
 لی نهاییپارامترهاي اقتصاد کالن / ما

 هرگونه استراتژي پیشـنهادي   نظارت بر
  مقابله با نوسانات نرخ سود / ارز

 ــازمان ــورت   س ــتن ص ــدهاي بس ــی فراین ده
 هاي مالی وضعیت

     ــورت ــتن ص ــروط بس ــیش ش ــی پ بررس
 هاي مالی وضعیت

 ــاده ــازبینی اجــراي تمــام     آم ســازي و ب
  مالی و پروژه تامینهاي  نامه موافقت

مدیریت  - 1- 4
  پیمان

دهند بستگی دارد. همچنین، روش به کار گیري  هاي پروژه و اتفاقاتی که طی عمر آن رخ می به ویژگی اساساهاي مدیریت پیمان  ریح فرایند مدیریت پیمان معمول دشوار است زیرا فعالیتتبصره: تش
  هاي مالی است. صورت وضعیت تري در مقایسه با مراحل قبل از بستن در این مرحله داراي استاندارد کم پذیر سرمایهمشاوران توسط 

تخصیص 
هاي  مسوولیت

  مدیریت

  :پرسنل، زنجیـره   تامینپیشنهاد سازمانی معقول براي مدیریت پیمان
ـان     نظارت و تصمیم ـایش    گیري، گـزارش دهـی، جـدول زم بنـدي، پ

 ریسک، نظارت بر بودجه و غیره.
  دستورالعمل مدیریت پیمان کاربر پسند نویس پیشرهبري  
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  معمول PPPوظایف مشاوران در پروژه  -2-2دول ادامه ج
  حقوقی مالی  فنی / بازار / تقاضا  مدیریت پروژه  مراحل  فازهاي پروژه

  مدیریت پیمان - 1- 4

پایش و مدیریت تحویل 
هاي  پروژه و خروجی

  خدمات

    هاي  نظارت بر فعالیت پذیر سرمایههمراه با
 طراحی

   پایش و تهیه گزارش در خصوص اجـراي
ــا از ــرکت در جلســات    کاره طریــق ش

هاي تهیه شـده   کارگاهی، بازبینی گزارش
توســط شــریک خصوصــی و بررســی    

 مسایلی که ممکن است به وجود آیند
    نظارت بر فرایند پذیرش (بـراي مثـال

ها) موقع  ها، اطالعیه ها، بازرسی آزمایش
 تکمیل پروژه

     ارائــه مشــاوره در خصــوص اجــراي
ابزارهــاي پــایش عملکــرد شـــریک    

 خصوصی
 دهـی   رزیابی کیفیت، تحلیل و گزارشا

هاي عملکـردي تهیـه    در خصوص داده
  شده توسط شریک خصوصی

  مالی توسط شریک  تامینپیگیري استفاده از
 خصوصی

 نویس دستورالعمل مدیریت  کمک به پیش
 مالی تامینپیمان در خصوص مسایل 

     حمایت از به کار گیري مـدل مـالی بـراي
 ريبردا برآوردن الزامات فاز بهره

  ــذیر ســرمایهحمایــت از ــدیریت  پ ــراي م ب
 مکانیزم پرداخت

  هـاي   به لحاظ جنبه پذیر سرمایهحمایت از
 اي پروژه حسابداري / بودجه

  هـاي حســابداري و   بررسـی و تحلیــل داده
مالی که بـه طـور مـنظم توسـط شـریک      

 شوند خصوصی تهیه می
  هـاي   در اجراي بازبینی پذیر سرمایهحمایت از

هاي سالمت  جامع کنترلعملکردي و تحلیل 
  مالی تامین

  

مدیریت تغییرات پیمان 
PPP  

    فنی تغییرات پیشـنهادي   تاثیرارزیابی
  طبق آن پذیر سرمایهو ارائه مشاوره به 

  مالی تغییرات پیشـنهادي در   تاثیرارزیابی
ــه   ــه مشــاوره ب ــالی و ارائ ــدل م اجــراي م

 طبق آن پذیر سرمایه
 مـالی مجـدد و   تـامین هاي  بررسی فرصت 

مالی مجدد  تامینارزیابی هرگونه پیشنهاد 
  ارائه شده توسط شریک خصوصی

  سنجی  حقوقی و امکان تاثیرارزیابی
 هر تغییر پیشنهادي

 بررسی اصالحات پیمان  نویس پیش
PPP در صورت لزوم  

ــه      حل و فصل اختالفات ــه  ارائ ــاوره ب ــرمایهمش ــذیر س در  پ
  اله مورد اختالفخصوص مس

  در خصـوص   پـذیر  مایهسـر مشاوره به ارائه
  اله مورد اختالفمس

  ــیح / شــفاف ــازي مفــاد و   توض س
 هاي حل و فصل اختالفات روش

   ــه ــاوره ب ــه مش ــرمایهارائ ــذیر س در  پ
  اله مورد اختالفسخصوص م
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  مدیریت پیمان - 1- 4

فسخ یا انقضاي پیمان 
PPP 

  ،توانند میدر صورت فسخ احتمالی 
ــوص  ــتراتژدر خص ــدیریت  ياس م

 بحران مشاوره ارائه دهند
 ـ  ریزي برنامه برگـزاري مجـدد    رايب

مناقصــه پیمــان یــا برگردانــدن    
 رايبــ پــذیر ســرمایهبــه  هــا یرایــدا

  تضمین تداوم خدمات

 ـ بررسی وضعیت دا هـا و کارهـاي    یرای
  1ترمیمی الزم

    پـذیر  سـرمایه در صورت فسخ، کمـک بـه 
 ي فسخها پرداختمحاسبه  رايب

   ــه ــک ب ــرمایهکم ــذیر س ــ پ ــویه  رايب تس
ي نهـایی متعلـق بـه / توسـط     هـا  پرداخت

  ها حسابشریک خصوصی و بستن 

  / مفاد فسخ سازي شفافتوضیح 
    ارائه مشاوره در خصـوص چگـونگی

 پذیر سرمایهحفاظت از منافع 
  نــد رایدر خصــوص فارائــه مشــاوره

مربوط به فسـخ یـا    مسایلقانونی و 
  PPPانقضاي پیمان 

ند ارزیـابی پیشـنهاد   رایتوانند ف می   چارچوب سازمانی  ارزیابی بعدي - 2- 4
  دهند

      

هـاي فنـی پـروژه را     تواننـد جنبـه   می     چارچوب تحلیلی
ممیزي نمایند و اصالحات را پیشـنهاد  

  دهند

 را ممیـزي  ي مالی پروژه ها جنبهتوانند  می
  نمایند و اصالحات را پیشنهاد دهند

 ي حقوقی پروژه را ها جنبهتوانند  می
ــالحات را  ــد و اصـ ممیـــزي نماینـ

  پیشنهاد دهند

                                                   
 

  )ROTاز نوع  PPPپروژه  به شریک خصوصی انتقال یابد (مثالهاي موجود  ممکن است در شروع فرآیند مورد نیاز باشد چنانچه دارایی -1
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 بندي جمع - 2-5

 سطح و نوع نظارت متداول و مورد نیاز در هر یک از مراحل پروژه - 2-5-1

که در هر سه منبـع مـورد بررسـی،     گردد، این است اي که به صورت عام در تمام مراجع مورد بررسی مشاهده می نکته
پذیرفتـه شـده    گـذار  سـرمایه و  پـذیر  سـرمایه اي در کنار هر دو طرف  به عنوان یک مرجع و نهاد مشاوره کامالنقش مشاور 

است. البته این حضور نه فقط در کنار یک طرف (کارفرما) مانند قراردادهاي متعارف پیمانکاري است، بلکه نقـش توصـیه   
شده است تـا بتوانـد بـه نـوعی      بینی پیشو عامل ایجاد توازن بین دو طرف  يدار انیماجع به نوعی نقش شده در تمام مر

طرف و منصـفی ماننـد مشـاور     با تکیه بر حضور نهاد بی و باشد پذیر سرمایهسبب ایجاد آرامش خاطر و اطمینان در طرف 
  شنهاد خود را ارائه نماید. یمستقل در پروژه پ

شـده اسـت، نظیـر     بـراي مشـاور اسـتفاده مـی     قـبال بر خالف تمامی اصطالحات مرسوم و متداول کـه  شاید  ،از این رو
Engineer  که در قراردادهاي فیدیک مرسوم است یاConsultant  تـر  کـم بار فنـی و تخصصـی دارد، از عبـارت     تر بیشکه 

اي عـام و گسـترده را در تمـام     مشـاوره  در تمام مراجع بررسی شده استفاده شده است که نه تنها بار Advisorدیده شده 
دهد، بلکه میزان دخالت سطح باال و کالن را هم به  نمایش می ها حوزهي فنی، اقتصادي، قراردادي، حقوقی و سایر ها حوزه

مشـاور در طـول پـروژه از ایـن      موشـکافانه و  جزییـات کند. به عبارت دیگر حضور و دخالت مستقیم و بـا   ذهن متبادر می
متعـارف و   QC/QAشود. امکان دارد علت این موضوع ناشی از عدم نیاز به نقش مشاور به عنوان یـک   یافت نمیعبارت در
و دریافـت منـافع طـرح را بـر عهـده       يبـردار  بهرهباشد. با توجه به اصل مسلم قراردادهاي مشارکتی که  ها پروژهسنتی در 

به صورت خـود   پذیر سرمایهگردد، منطقی است که  حل جبران میاز این م پذیر سرمایهگذاشته و آورده و سود  پذیر سرمایه
تجـاري   يبـردار  بهـره کنترلی اقدام به کنترل کیفیت فرایند و محصول کرده تا بتواند با ضریب اطمینان بـاالتري در دوره  

  منافع خود را محقق سازد.
توان مشاهده کرد، این  رکتی میي مشاها پروژهنکته دیگري که در مورد نوع و سطح نظارت پیشنهادي در مراحل 

 اتتاییدو  ها کنترل، ها بررسیاست که به صورت کم و بیش در تمام مراجع ذکر شده است که حضور و دخالت مشاور و 
گردد در نقاط  و انتقال) باشد، توصیه می يبردار بهره، احداث، شبردیپي ها دورهاز اینکه در متن پروژه (در  تر بیشوي 

ي پروژه انجام شود که از طرفی مانع و سد راه پیشرفت سریع طرح نباشد و از طرف دیگر اطمینان ها گلوگاهو  1عطف
را به وجود آورد. این نقاط عطف در بانک جهانی عبارتند از مقطع  پذیر سرمایهخاطر از رعایت تمام تعهدات قراردادي 

ا نیز به همین صورت دیده شده است. البته در ضوابط ، دوره انتقال و در اتحادیه اروپيبردار بهرهمناقصه، مقطع شروع 

                                                   
 

1-Mile Stone 
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 QCمشاور امکان دخالت  ،مشاور دیده شده است و به عنوان نمونه تر رنگو حضور پر  تر قیعمانگلستان تا حدي نظارت 
  . باشد میدر مرحله احداث را نیز دارا 

 پذیر سرمایهمیزان گستردگی حوزه خدمات و اختیارات مشاور  -2-5-2

شود، شاید  در بانک جهانی دیده می پذیر سرمایهین اختیارات و خدمات مربوط به مشاور تر بیش ،سی شدهدر مراجع برر
گوید  توسعه یافته داشته است و به صراحت می تر کمبا نگاهی که بانک جهانی به مقوله توسعه مشارکت محور در کشورهاي 

توسـعه یافتـه، توصـیه     تـر  کـم و حاکمیتی در کشورهاي با توجه به کمبود نیروهاي کیفی و متخصص در نهادهاي دولتی 
گردد. بدین  ارائهي مشارکت عمومی و خصوصی ها پروژهدر  پذیر سرمایهین نقش و خدمات از سوي مشاور تر بیش ،گردد می

صورت  که البته باید اثبات نماید به پذیر سرمایهخدمات توسط مشاور  ارائههاي توصیه شده بانک جهانی براي  ترتیب رشته
در مراجع  که یدرحالحوزه رسیده است،  9نماید، به  ارائهي مشارکتی ها پروژهاي و تخصصی بتواند این خدمات را در  حرفه

  ي بسنده شده است.تر کمي ها حوزهبخش عمومی و دولتی به  تر بیشي ها توانمنديدیگر شاید به دلیل 
مشاور مورد نیاز بانک جهانی عبارتند از: اقتصادي، مـالی،   ي مورد اشاره در حوزه تخصصی خدمات و اختیاراتها حوزه

  حقوقی، فنی، روابط عمومی، محیط زیست، منابع انسانی، بیمه و استراتژي تدارکات
 ي مورد اشاره در حوزه تخصصی خدمات و اختیارات مشاور مورد نیاز اتحادیه اروپا عبارتند از: مـدیریت، فنـی/  ها حوزه

  حقوقی،   و تقاضا، مالی / بازار
ي مورد اشاره در حوزه تخصصی خدمات و اختیارات مشاور مورد نیـاز کشـور انگلسـتان عبارتنـد از: مـدیریت،      ها حوزه

  حقوقی و فنی، مالی

ي مشارکت عمومی خصوصی به ها پروژهدر  پذیر سرمایهتعیین اقالم قابل تحویل از سوي مشاور  -2-5-3
 پذیر سرمایه

  تند از:رر مرحله اجرایی پروژه عبااقالم قابل تحویل د ،در بانک جهانی
 يبردار بهره / ي تحلیل مالی، اقتصادي پایش (اجراها گزارش( 

 گزارش بازنگري در رژیم حقوقی قرارداد 

  (محصول) يبردار بهرهي ها شاخصگزارش تحلیل 

 ي قرارداديها الحاقیه نویس پیش 

  ي مالیها مدلگزارش بازنگري 

  تحویل به این صورت دیده شده است: اقالم قابل ،در مرجع اتحادیه اروپا
 تنظیم شرایط قراردادي ناشی از مذاکرات مجدد 

 /مالی در پروژه و نحوه اثرات آن در پروژه گزارش بررسی تغییرات پیشنهادي فنی 
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  ي مالی در صورت نیازها مدلارزیابی مالی و تنظیم 

  ي عملکرديها دادهارزیابی و تحلیل 

  گذار سرمایهپایش عملکرد 

 مالی تامینش گزار 

 نظارت بر فرایند طراحی پروژه 

 نظارت بر فرایند اجرا 

 ي پروژه و کارهاي ترمیمی مورد نیاز (دوره انتقال)ها یرایداي کیفیت پروژه و بررسی ها گزارش 

 نظارت بر فرایند پذیرش 

ک و همچنـین  عالوه بر مـوارد یـاد شـده در اتحادیـه اروپـا گـزارش مـدیریت ریسـ         ،در مرجع ضوابط کشور انگلستان
 شده است. ینیب شیپ يبردار نمونه يبرا باتیساخت همراه با ترت احلدر طول مر تیفیک نیتضم يها گزارش

 پذیر سرمایهي مورد نیاز در تیم مشاور ها تخصصنوع  -2-5-4

 . در بانـک جهـانی تنـوع   انـد  داشتهبرخورد  ها پروژهي مورد نیاز در ها تخصصهر یک به نوعی با  ،در منابع بررسی شده
ي هـا  تخصـص پیشنهاد شده است و در مراحل مختلف بـه فراخـور میـزان نیـاز از      ها پروژهدر هر یک از مراحل  ها تخصص

  به تفکیک هر یک از مراحل پروژه عبارتند از: ها تخصصاین  ،گوناگون دعوت به مشاوره شده است. در این مرجع

  در دوره اجراي قرارداد پذیر هسرمایي مورد نیاز در بانک جهانی در تیم ها تخصص - 3- 2جدول 
  تخصص مورد نیاز  نوع فعالیت  ردیف

  مدیریت/ منابع انسانی  تشکیل تیم پایش قرارداد  1
  حقوقی/ فنی  پایش قرارداد  2
  اقتصادي  ي عملکرديها شاخصبازنگري   3
  اقتصادي/مالی/فنی  ارزیابی قرارداد  4
  مالی/اقتصادي/حقوقی/فنی  مذاکرات مجدد قراردادي  5

  
نکته جالب و مهمی که بارها در بانک جهانی مورد تاکید قرار گرفته است، حضور و استفاده یکپارچه و همـه جانبـه از   

اي از پـروژه اسـتفاده    ي مورد نیاز در کنار هم بوده است. به عنوان نمونـه اگـر از تخصـص اقتصـادي در مرحلـه     ها تخصص
و استفاده گردد و استفاده جداگانه به هـیچ   بندي جمعی و حقوقی شود، نظرات وي باید در کنار نظرات متخصصان مال می

ي قبلی مشاهده شده است، در این مرجع تشـریح  ها پروژهگردد و مشکالت موردي که به صورت واقعی در  وجه توصیه نمی
روژه در در مراحـل مختلـف پـ    پـذیر  سـرمایه ي مورد نیاز مشـاور  ها تخصصگردیده است. همچنین در مرجع اتحادیه اروپا 

  به تفصیل بیان شده است.  )2-2(جدول 
ین میـزان ممکـن قـرار دارنـد (مـدیریت،      تر کمي خواسته شده در ها تخصصدر ضوابط کشور انگلستان نیز از آنجا که 

  باید رعایت گردند. ها حداقلاین  پذیر سرمایهلذا در تشکیل تیم مشاوره  ،حقوقی) و فنی، مالی
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 پذیر سرمایهکار به مشاور نحوه تشخیص صالحیت و ارجاع  -2-5-5

 پـذیر  سـرمایه بر روي نکات زیر در خصوص موضوع تشخیص صالحیت و ارجاع کار به مشـاوران   ،در منابع بررسی شده
  تاکید شده است:

اي  استقالل راي: به ویژه در بانک جهانی و اتحادیه اروپا روي مستقل بودن و عدم وابستگی مشاور و رفتـار حرفـه   - 1
از طرفـی و   پـذیر  سـرمایه قراردادهاي مشارکتی و نیاز به جلب نظـر   يها ظرافت. با توجه به وي تاکید شده است

و مستقلی براي مشـاور کـه بتوانـد نظـرات طـرفین را       طرفانه یبحفظ منافع عمومی و مردم از سوي دیگر، نقش 
  شده است.  بینی پیشنماید،  بندي جمع

محـدود   ،ي مشارکتی در کشورهاي مختلـف ها پروژه معموالکه  تجربه کافی و چند تخصصه بودن: با توجه به این - 2
باشـند، لـذا مشـاورانی کـه در ایـن حـوزه ورود        مـی  تر کمي تجاري به لحاظ تعداد ها پروژهو کم بوده و بر خالف 

و شـناخته شـده بـودن، از نظـر اسـتانداردهاي       المللی بین معموالکنند، باید عالوه بر داشتن شهرت و تجربه  می
ي مختلـف تخصصـی   هـا  حوزهچندجانبه باشند و توانایی اظهارنظرهاي متنوع را در  يها تیصالحواجد تخصصی 

 صـرفا دارا باشند. لذا بر اساس توصیه بانک جهانی و نکات مطرح شده در اتحادیه اروپا استفاده از مشـاورانی کـه   
ي مشارکتی نباشند، ها پروژهفی در امر توانمندي فنی یا اقتصادي داشته و یا داراي تجربه و یا سابقه مناسب و کا

  گردد. توصیه نمی
توصیه اکید مبنـی بـر اسـتفاده از مشـاور واحـد داراي       ،مشاور واحد: بر اساس نظرات هر سه مرجع مورد بررسی - 3

ي مختلف بوده اسـت. البتـه در مرجـع بانـک جهـانی      ها تخصصي گوناگون در برابر تعدد مشاوران در ها تخصص
یـک مشـاور بـا     حتمـا گـردد،   ي مختلف استفاده میها تخصصصورتی که از چند مشاور در  توصیه شده است در

  سمت رهبر سایر مشاوران انتخاب گردد تا وظیفه هدایت و سرپرستی تیم مشاوران را بر عهده گیرد.
جـع از  از آنجـا کـه ایـن مرا    گـردد  میروشن  ،ارجاع کار: با بررسی نحوه ارجاع کار به مشاوران در مراجع مختلف - 4

گردند، رعایت ضوابط و مقـررات ارجـاع کـار چـه      يبردار بهرهي عمومی و دولتی مقرر شده است ها دستگاهسوي 
در بانک جهانی رعایت ضوابط ارجاع کار به مشاوران ابالغی بانک  ،ملی و چه فراملی الزامی است. به عنوان نمونه

ه اروپا در مرجع مربوطـه خواسـته شـده اسـت. البتـه      جهانی (رویه تدارکات) و نیز رعایت ضوابط مقررات اتحادی
مبنـاي   ،بـوده و قیمـت   QBS(1از نوع انتخاب بر مبناي صالحیت ( تر بیش ،توصیه شده است نوع رویکرد انتخاب

با ایـن تفـاوت کـه رعایـت      ،انتخاب مشاور قرار نگیرد. در ضوابط انگلستان نیز همین رویکرد پیشنهاد شده است
  سته نشده است. مقررات فراملی خوا

                                                   
 

1- Qualification Based Selection 
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 توان یم پذیر سرمایهمدت قرارداد: در خصوص مدت قرارداد در اتحادیه اروپا آمده است که در قراردادهاي مشاور  - 5
از  ،هـاي مشـارکتی   پـروژه بـا توجـه بـه ابعـاد و بزرگـی       گردد میمدت عمل نمود. البته توصیه  مدت و میان کوتاه

  د استفاده شود. مدت با امکان تمدید قراردا قراردادهاي میان

 ها پرداختو چگونگی  پذیر سرمایهالزحمه مشاور  تعیین حق - 2-5-6

کـه   در منابع مورد بررسی مشاهده نگردید، مگر این پذیر سرمایهمشاور  الزحمه حقمطلب خاصی در مورد نحوه تعیین 
منافعی داشـته   ،بعدي پروژهمشاور انتخاب شده نباید در مراحل قبل یا  ،در بانک جهانی و اتحادیه اروپا تصریح شده است

مشاور انتخـاب شـده نبایـد در     ،رود. به عبارت دیگر در کار می 1باشد که در آن صورت احتمال به وجود آمدن تضاد منافع
  . داشته باشددخالت  پذیر سرمایهبه عنوان مشاور  ،سنجی یا طراحی پروژه در قبل یا بعد از انتخاب مراحل امکان

 پذیر سرمایهو  گذار سرمایهدر حل و فصل اختالفات به وجود آمده بین  پذیر سرمایهنقش مشاور  -2-5-7

ورود بـه مباحـث حقـوقی و قـراردادي      ،شده در هـر سـه مرجـع مـورد بررسـی      بینی پیشي ها نقشین تر مهمیکی از 
مـال بـروز   ، احتردیـ گ یمـ مدت اعتبار قراردادهاي مشارکتی کـه چنـد ده سـال را در بـر      باشد. با توجه به دوره طوالنی می

ي تخصصـی مشـاور   هـا  حـوزه در تمام مراجع بررسـی شـده یکـی از     ،. از این رودینما ینماختالفات قراردادي دور از ذهن 
عبارتست از موضوعات حقوقی و قراردادي که ضروري است مشاور در خصوص حل و فصـل اختالفـات اظهـار     پذیر سرمایه

مرحله اجراي قـرارداد، مشـاور وظیفـه دارد در مراحـل رسـیدگی بـه        نظر کند. از جمله در بانک جهانی آمده است که در
مجدد قرارداد حاضر شـود و همچنـین چنانچـه     مذاکراتاختالفات ایجاد شده نظر خود را بیان کرده و در صورت نیاز در 

  ي قرارداد را تهیه و تنظیم کرده و به طرفین قرارداد مشارکت عرضه دارد. ها الحاقیهالزم گردد، 
اختالفات، مراحـل فسـخ    و فصلشده است که در مراحل رسیدگی به حل  بینی پیشین در ضوابط اتحادیه اروپا همچن

ي مربوطـه  ها ممیزيي تحلیلی بعد از قرارداد و ها چارچوب يها یابیارز، مذاکرات مجدد و حتی ها یرایدااحتمالی، ارزیابی 
  شود. د در ضوابط کشور انگلستان دیده میخدمات بپردازد. مشابه همین رویکر ارائهحاضر شده و به 
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وم  ور  -فصل س هتدوین فهرست شرح خدمات مشا ر سرمای   پذی

 رویکرد منتخب -3-1

ا به لحاظ شده در فصل دوم (بانک جهانی، انگلستان و اتحادیه اروپا) مدل مورد نظر اتحادیه اروپ ارائهاز میان سه مدل 
 پـذیر  سـرمایه خدمات مورد نظر بـراي مشـاور    فهرست کار براي تدوین تر بیشو همین طور مالحظه جوانب  بودن دتریجد

  انتخاب گردید.
ه در نظر گرفته شـد به ترتیب زیر هاي مشارکتی  خدمات مشاور در پروژهفهرست چهارچوبی براي تدوین  ،بدین منظور

اسـتفاده  قابـل  بیع متقابـل   و آنگاه BOO، سپس ROT یا BOTقراردادهايدر  ترتیب بهاین چهارچوب  بندي دسته. است
 ،بـرداري و انتقـال   هاي ارجاع کار، پیشبرد، احداث، بهـره  در دورهپذیر  سرمایهبراي هر گروه قراردادي براي مشاور . باشد می

به صورت پایش پیش بینی شـده   مدتاع ،یفنبه ویژه  مختلف يها بخشاین وظایف در  گردد. بینی می شرح وظایفی پیش
 عمیـق نظـارت  و  هیـ تاییدصدور  در کار وپذیر کمترین میزان دخالت  مشاور سرمایهمقرر شده است  ،است. به عبارت دیگر

بـرداري تجـاري    ، اتمام احداث و شروع بهرهها یطراحدر عوض در مواعد و مقاطع کلیدي قرارداد نظیر تایید  باشد وداشته 
را از نظر انطباق با مشخصات معرفی شده در اسـناد و مـدارك قـرارداد بررسـی و تاییـد       اتتاسیسال، کیفیت و دوره انتق

قـرارداد مشـاور   قراردادي، مالی و حـل اخـتالف همچنـان بـر اسـاس شـرایط        موارددیگر مانند  در موضوعاتنماید. البته 
تعیـین شـده در جـدول     يبند حوزهعنایت به  لذا با ت.و طرح نظرات خود را خواهد داش هیتاییدپذیر امکان صدور  سرمایه

کار، پیشـبرد، احـداث،    مراحل ارجاع) در قراردادهاي مختلف مشارکتی، براي 4-3) تا (2-3هاي ( ، به ترتیب جدول)3-1(
 يتوانمنـد شایان ذکر است در صـورت وجـود    گردد. پیشنهاد میپذیر  مشاور سرمایهخدمات  فهرست ،برداري و انتقال بهره

سـاختار  بـه صـورت درون سـازمانی در     توانـد  یمـ شـده   ارائـه خـدمات  فهرست پذیر، برخی از  در ساختار سازمانی سرمایه
  پذیر انجام پذیرد. سرمایه

  پذیر سرمایهخدمات مشاور  فهرست بندي حوزهچهارچوب پیشنهادي  - 1-3جدول 
 دوره انتقال يردابر دوره بهره دوره احداث دوره پیشبرد  دوره ارجاع کار نوع مشارکت

BOT/ROT  2-3رجوع به جدول  

BOO  3-3رجوع به جدول 

  4-3رجوع به جدول  بیع متقابل

  BOT/ROT يقراردادهادر  ریپذ هیخدمات مشاور سرما فهرست -3-1-1

. همچنـین در  باشـد  یمـ  2-3مطـابق جـدول    BOT/ROT يقراردادها در ریپذ هیسرما مشاور خدمات فهرست نیعناو
  .گردد یم ارائهخدمات در هر مرحله  رستفه جزییات ،ادامه
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  BOT/ROTدر قراردادهاي  پذیر سرمایههاي تخصصی مشاور  خدمات قابل ارائه براي حوزه فهرست - 2-3جدول 
 عناوین
 فهرست
  خدمات

  انتقال  برداري بهره  احداث  شبردیپ  کار ارجاع

BOT/ROT  

 شرفتیپ شیپا 
 ــار ــی  يهمک در بررس

اطالعــات و مــدارك   
ــوق ــرا یحقـ  يردادقـ

اسـناد   میپروژه و تنظ
  دهیمزا مناقصه/

 يدر برگـزار  يهمکار 
 دهیمزا/ مناقصه ندیفرا

  برنده نییو تع

 پایش پیشرفت 
    ــرل طراحــی بــا کنت

ــات ــدرج در  الزامـ منـ
  اسناد قراردادي

  تـامین  کنترل فراینـد 
  مالی

   امور تغییرات، خاتمـه
 یا خروج 

 حل و فصل اختالفات  

 پایش پیشرفت 
   کنترل طراحی بـا

مندرج در  ماتالزا
 اسناد قراردادي

  کنترل اجرا  
 فرایند پذیرش  
 ــد  کنتـــرل فراینـ

  مالی تامین
  ،امـــور تغییـــرات

 خاتمه یا خروج
  حــــل و فصــــل

  اختالفات
 ها تنظیم الحاقیه  

   ،ــرد ــایش عملک پ
ارزیابی، تحلیـل و  

هـاي   گزارش داده
 عملکردي

   ــا ــاري بــ همکــ
ــرمایه ــذیر س در  پ

هـــاي  مکـــانیزم
 پرداخت 

  ،امـــور تغییـــرات
 ه یا خروجخاتم

  حــــل و فصــــل
  اختالفات

 ها الحاقیه میتنظ  

 پایش انتقال 
  ،امـــور تغییـــرات

 خاتمه یا خروج
  حــــل و فصــــل

  اختالفات
 ها تنظیم الحاقیه  

  
  )قرارداد انعقاد از قبل ریپذ هیسرما مشاور يریکارگ به صورت:(در کار ارجاع مرحله

  پایش پیشرفت -

 .کنترل مستمر پیشرفت کار  
 بندي شده   جمع اي تهیه گزارش دوره  
 ریزي جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در پروژه به طور منظم، رسیدگی به مسایل و موانع اجـراي کـار،    برنامه

  ها هاي گرفته شده و پیگیري انجام آن ثبت و صورت جلسه تصمیم
  ه.بینی نشده در پروژ ، یا مساله پیشمتعارف یرغاز هرگونه رویداد  پذیر سرمایهمطلع ساختن فوري  
 متقابل با طرح هستند. تاثیرهاي دیگري که داراي ارتباط و  ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح 

  مزایده و تنظیم اسناد مناقصه/ بررسی اطالعات و مدارك پروژه -

 و در صورت لزوم، تکمیل آن ،بررسی کفایت اطالعات و مدارك پروژه. 

 ي فراخوانتنظیم اسناد مناقصه/ مزایده به منظور برگزار 

  کیفی (صالحیت) متقاضیان، دعوت به ارائه پیشنهاد و تعیین برندهارزیابی مزایده شامل  فرایند مناقصه/ -

 عضویت در هیئت ارزیابی و شرکت در جلسات آن.  
  و  (صالحیت) متقاضـیان  کیفی یابیارز یارهايو معزنی وهمکاري با هیئت ارزیابی و مشارکت در تعیین ارزش

  .نجش امتیازهاتنظیم جدول س
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 تهیه مدارك فراخوان نخست.  
 و تهیه فهرست کوتاه متقاضیان ارزیابی کیفی (صالحیت)مکاري با هیئت ارزیابی در بررسی ه.  
  با استفاده از مدارك تهیه شده در پایـان   ،)مزایده /ها و اسناد مناقصه پیشنهاد (داده ارائهتهیه مدارك دعوت به

  انجام شده. مطالعات
  هاي ارزیابی پیشنهادها. مزایده، براي تعیین معیارها و روش کمیسیون مناقصه/همکاري با  
 /مزایده و شرکت در جلسات آن. عضویت در کمیته فنی مناقصه  
 هـاي پیشـنهاد شـده از سـوي      و مشارکت در بررسـی و ارزیـابی طـرح    مزایده، /همکاري با کمیته فنی مناقصه

  متقاضیان.
 و مشارکت در تهیه گزارش ارزیابی فنی پیشنهادها ایده،/مزهمکاري با کمیته فنی مناقصه.  
 و تعیین برنده ،در ارزیابی پیشنهادها مزایده /همکاري با کمیسیون مناقصه.  
  به منظور مبادله آن با برنده قرارداد،تنظیم اسناد و مدارك.  

  
  شبردیپ مرحله

  پایش پیشرفت -

 بندي شده پیشرفت. جمع اي کنترل مستمر پیشرفت کار و تهیه گزارش دوره  
 هاي مهندسی، تدارك کـاال و اجرایـی، تهیـه شـده بـه وسـیله شـرکت         بررسی و کنترل برنامه تفصیلی فعالیت

  .گذار) (سرمایه
 بـه وسـیله شـرکت    تهیـه شـده   ها، و مدارك مربـوط   ها، دستورالعمل بررسی و کنترل روش گردش کارها و فرم

  گذار). (سرمایه
 گذار). (سرمایه شرکت به کارگاه تحویل در رکتمشا و پذیر سرمایه با همکاري 

 ریزي جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در پروژه به طور منظم، رسیدگی به مسایل و موانع اجـراي کـار،    برنامه
  ها هاي گرفته شده و پیگیري انجام آن ثبت و صورت جلسه تصمیم

  بینی نشده در پروژه. ا مساله پیش، یمتعارف یرغاز هرگونه رویداد  پذیر سرمایهمطلع ساختن فوري  
 آن تاییدو  یلیو تفص یکلبرنامه زمانی  یافتدر یگیريپ 

 متقابل با طرح هستند. تاثیرهاي دیگري که داراي ارتباط و  ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح 

 ر و مکاتباتهاي ارتباط گردش کا تشکیل و حضور در جلسات توجیهی براي تبیین ابعاد مختلف پروژه، شیوه 
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  مالی  تامین کنترل فرایند -

  اي پیشـرفت   گذار و تهیـه گـزارش دوره   منابع مالی تعهد شده توسط سرمایه تامینکنترل مستمر میزان تحقق
 تعهدات مالی.

 مندرج در اسناد قراردادي با الزاماتکنترل طراحی  -

 /ي ارائـه شـده توسـط    هـا  طالعات و طراحیهاي طراحی و نتایج م روش مهندسی، بررسی و تایید فرایند طراحی
گذار) و حصول اطمینان از انطباق با الزامات و رعایت ضوابط و موازین و الزامات خواسـته شـده    شرکت (سرمایه

  .در قرارداد
 /مهندسی. کنترل و پیگیري انجام تعهدهاي قرارداد در امور طراحی  
 آید. یش میکه ضمن انجام خدمات پ گیري فنی در مورد تغییرات تصمیم  
  پذیر سرمایهبررسی و کنترل انحراف از استانداردها و تهیه گزارش توجیهی براي تایید.  
 انجام گردد پذیر سرمایههاي مورد نیاز که باید در راستاي قرارداد توسط  بررسی و کنترل آزمایش.  
 گذار)، که طبـق   سرمایهمدارك و مشخصات فنی تهیه شده به وسیله شرکت (  ها، کنترل و تایید بخشی از نقشه

  برسد. پذیر سرمایهقرارداد باید به تایید مشاور 

  امور تغییرات، خاتمه و فسخ -

    بررسی و اعالم نظر نسبت به صحت تغییرات پیش آمده و اثرات آن بر مدل مالی اولیه به منظور اصـالح مـدل
  مالی پروژه.

 گذار) مطابق قرارداد شرکت (سرمایه هاي یبدهبا  باره تبعات مالی تغییرات و مطالبات بررسی و اعالم نظر در 

 پذیر سرمایهبا اسناد و مدارك قرارداد در صورت درخواست  پذیر سرمایههاي  تطبیق تصمیم 

 مسایل بیمه در صورت بروز خسارت به اي الزم و رسیدگی هاي بیمه پیگیري برقراري انواع پوشش 

 اردادي در دوره پیشبردحصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و شروط قر 

  در حین مذاکرات مجدد قراردادي پذیر سرمایههمکاري با  
 هاي ارائه شده از سوي پیمانکار. نامه همکاري در کنترل تضامین و ضمانت  
 و تهیـه  تعیین میزان تمدید مورد نیاز قرارداد ، ها آنو تعیین میزان مجاز و غیر مجاز  رسیدگی تاخیرات قرارداد

 گزارش مربوط.
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  حل و فصل اختالفات -

  و رسـیدگی   گـذار)  و شرکت (سرمایه پذیر سرمایهتحلیل و بررسی مسایل قراردادي و اعالم نظر در مورد دعاوي
 مطابق شرایط قراردادي موارد اختالف

 و مدارك مورد نیاز حقوقی ها جلسه ت صورهاي قراردادي مورد نیاز و تنظیم  تهیه و تنظیم الحاقیه 

 
  :احداث مرحله

  پایش پیشرفت -

 هـاي کنتـرل پـروژه، از سـوي شـرکت       تمکنتـرل پـروژه و نظـارت بـر ایجـاد سیسـ      بنـدي   بررسی برنامه سطح
 .  گذار) (سرمایه

 .کنترل مستمر پیشرفت کار  
 هاي مهندسی، تدارك کـاال و اجرایـی، تهیـه شـده بـه وسـیله شـرکت         بررسی و کنترل برنامه تفصیلی فعالیت

  .گذار) (سرمایه
  سـیله شـرکت   تهیـه شـده بـه و    ها و مـدارك مربـوط    ها، دستورالعمل تایید روش گردش کارها و فرمبررسی و

  گذار). (سرمایه
 اجـرا و مقایسـه    شامل مهندسی، تدارك کاال،  هاي پروژه، بندي شده پیشرفت فعالیت جمع اي تهیه گزارش دوره

  ها. نی و بودجه، ارائه راه حل براي جبران آنمدل مالی، تحلیل انحراف از برنامه زماکار و هزینه انجام شده با 
 هاي تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان، با توجه به پیشـرفت کـار،    ها در دوره پیگیري به هنگام کردن برنامه

  اصالحی. یشنهادهايارائه پها و  ها و تحلیل گزارش بر اساسو 
 بـه   ینزمـ  یـل گـذار) در صـورت تحو   سـرمایه ( شـرکت  به کارگاه تحویل در مشارکت و پذیر سرمایه با همکاري

 خط انتقال، راه و ..). يها پروژه یر(نظ يا صورت مرحله

 ریزي جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در پروژه به طور منظم، رسیدگی به مسایل و موانع اجـراي کـار،    برنامه
  ها هاي گرفته شده و پیگیري انجام آن ثبت و صورت جلسه تصمیم

 بینی نشده در پروژه. ، یا مساله پیشمتعارف یرغاز هرگونه رویداد  پذیر سرمایهي مطلع ساختن فور  
 و آمـاده بـودن کـار بـراي      شـود  میکارهایی که پوشیده  ینهزمگذار) در  رسیدگی به درخواست شرکت (سرمایه

 پوشیده شدن.

 هـاي   هـا و تحلیـل   گـزارش  بر اسـاس ی با توجه به پیشرفت کار و لتجدید نظر و به هنگام کردن برنامه زمانی ک
 دریافتی 

 متقابل با طرح هستند. تاثیرهاي دیگري که داراي ارتباط و  ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح 
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 هاي ارتباط گردش کار و مکاتبات تشکیل و حضور در جلسات توجیهی براي تبیین ابعاد مختلف پروژه، شیوه 

 د محصول)ها (پیش خری تایید پرداخت اقساط پیش پرداخت  

  پایش احداث -

  مندرج در اسناد قراردادي با الزاماتکنترل طراحی 

o /شـده توسـط    ارائه ها یطراحهاي طراحی و نتایج مطالعات و  روش مهندسی، بررسی و تایید فرایند طراحی
گذار) و حصول اطمینان از انطباق با الزامات و رعایت ضوابط و مـوازین و الزامـات خواسـته     شرکت (سرمایه
  .شده در قرارداد

o /مهندسی. کنترل پیگیري انجام تعهدهاي قرارداد در امور طراحی  
o آید. که ضمن انجام خدمات پیش می گیري فنی در مورد تغییرات تصمیم  
o پذیر سرمایهتایید  بررسی و کنترل انحراف از استانداردها و تهیه گزارش توجیهی براي.  
o انجام گردد پذیر سرمایهد در راستاي قرارداد توسط ها مورد نیاز که بای بررسی و کنترل آزمایش.  
o گـذار) کـه    مدارك و مشخصات فنی تهیه شده به وسیله شـرکت (سـرمایه    ها، کنترل و تایید بخشی از نقشه

  برسد. پذیر سرمایهطبق قرارداد باید به تایید مشاور 
 کنترل اجرا 

o  گذار). آالت از سوي شرکت (سرمایه ماشین اندازي تجهیزات و نصب و راه يها دستورالعمل تاییدبررسی و  
o    آالت از سـوي شـرکت    هـاي نگهـداري و راهبـري تجهیـزات و ماشـین      بررسی و تاییـد تهیـه دسـتورالعمل

  گذار). (سرمایه
o هـا بـه    ها و مـدارك فنـی تولیـد شـده بـراي پـروژه تـا پایـان انتقـال و تحویـل آن           پیگیري نگهداري نقشه

  .  پذیر سرمایه
o هاي تدارك مواد، مصالح و تجهیـزات، شـامل سـاخت، بازرسـی      طمینان از انجام فعالیتپیگیري و حصول ا

  فنی، بیمه، حمل، ترخیص و تحویل در چارچوب برنامه زمانی.
o  تجهیزات (در صورت نیاز). سازنده کارخانهانجام خدمات بازرسی فنی در از پیگیري و حصول اطمینان  
o اي، به منظور تطابق با پیمان و استانداردهاي مجاز. ي کارخانهها هاي آزمایش بررسی و کنترل دستورالعمل 

o هاي ذکر شده در قرارداد و تمدید اعتبار آن در زمان مقتضـی توسـط    نامه حصول اطمینان از اخذ تمام بیمه
 گذار سرمایه

o هاي کارگاهی (در صورت نیاز) تهیه فهرست آزمایش 
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 برداري تجاري): فرایند پذیرش (براي شروع بهره 

o   تهیه فهرست نواقص و معایب احتمالی در فرایند پذیرش، و  .پذیرش ندیفرا يعملکردنظارت بر آزمایشات
ها و انجـام کارهـاي ترمیمـی از سـوي عوامـل مربـوط و        نظارت بر رفع نواقص و حصول اطمینان از رفع آن

  تایید گزارش بازرسی فنی در مورد رفع نواقص.
o ه منظور آزاد کردن تضمین.صدور گواهی اتمام دوره پذیرش، ب  
o تنظیم  ،ها آن کنندگان تامینهاي نگهداري و راهبري تجهیزات از سوي  پیگیري تهیه و تحویل دستورالعمل

 و تایید کفایت این مدارك

o بررسـی و تاییـد   بـراي  بـرداري تجـاري    برداري به منظور اجازه شروع بهره همکاري با کمیته هماهنگی بهره
برداري تجاري، بازدیـد و کنتـرل    در زمینه آماده بودن کار براي شروع بهره گذار) درخواست شرکت (سرمایه

برداري، همـراه بـا    برداري یا اعالم عدم آمادگی براي بهره کارهاي اجرا شده، تایید آماده بودن کار براي بهره
 پذیر سرمایهها به  برداري است و اعالم آن فهرست نواقصی که مانع بهره

o  پذیر سرمایههاي عملکردي با هماهنگی  و تهیه فهرست آزمایشتنظیم برنامه 

o ها، صورت جلسه و تنظیم فهرست نواقص  ها با نظر کمیته یاد شده، بررسی نتایج آن دستور انجام آزمایش  
o  یادشده به منظـور بررسـی رفـع نقـص و      تهیدر کمنظارت بر عملیات رفع نواقص، شرکت  و کنترلهدایت

 نقص جلسه رفع  تنظیم صورت

o .کنترل تکمیل عملیات اجرایی  
o ،احداثها پس از اتمام  و ساختمان اتتاسیسآالت و ابزار،  وسایل، ماشین ،تجهیزات تهیه فهرست مدارك.  

  مالی  تامین کنترل فرایند -

  اي پیشـرفت   گذار و تهیـه گـزارش دوره   منابع مالی تعهد شده توسط سرمایه تامینکنترل مستمر میزان تحقق
 لی.تعهدات ما

  امور تغییرات، خاتمه و فسخ -

    بررسی و اعالم نظر نسبت به صحت تغییرات پیش آمده و اثرات آن بر مدل مالی اولیه به منظور اصـالح مـدل
  مالی پروژه.

 تعیین اثرات آن بر مدل مالیو  باره تغییرات بررسی و اعالم نظر در.  
 گذار) مطابق قرارداد شرکت (سرمایه هاي یبدهت با باره تبعات مالی تغییرات و مطالبا بررسی و اعالم نظر در 

 پذیر سرمایهبا اسناد و مدارك قرارداد در صورت درخواست  پذیر سرمایههاي  تطبیق تصمیم 

 اي الزم و رسیدگی مسایل بیمه در صورت بروز خسارت هاي بیمه پیگیري برقراري انواع پوشش 
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 داديحصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و شروط قرار 

 گـذار) و سـایر عوامـل بـر اسـاس       هاي شرکت (سرمایه بررسی و اعالم نظر در مورد آزادسازي و استرداد تضمین
  اسناد و مدارك قرارداد پس از حصول اطمینان از انجام کامل تعهدها

  در حین مذاکرات مجدد قراردادي پذیر سرمایههمکاري با  
 وي پیمانکار.هاي ارائه شده از س نامه کنترل و تایید ضمانت  
 و تهیـه  تعیین میزان تمدید مورد نیاز قرارداد ، ها آنو تعیین میزان مجاز و غیر مجاز  رسیدگی تاخیرات قرارداد

 گزارش مربوط.

  حل و فصل اختالفات -

  و رسـیدگی   گـذار)  و شرکت (سرمایه پذیر سرمایهتحلیل و بررسی مسایل قراردادي و اعالم نظر در مورد دعاوي
 ف موارد اختال

 و مدارك مورد نیاز حقوقی ها جلسه صورتهاي قراردادي مورد نیاز و تنظیم  تهیه و تنظیم الحاقیه 

  

  :برداري بهره مرحله
 مربوطه واحد ای یحقوق ای یقیحق مشاور توسط تواند یم) يربردا بهره دوره خدمات فهرست( حاضر مندرج خدمات: توجه*

  .گردد ارائه پذیر سرمایه ساختار در

  برداري تجاري) (دوره بهره هاي عملکردي ارزیابی، تحلیل و گزارش دادهیش عملکرد، پا -

  آب، بـرق، سیسـتم مخـابرات و ارتباطـات، گـاز و      هاي مورد نیاز طرح ماننـد   به موقع ورودي تامینپیگیري در
 شده است.  بینی یشقرارداد پآوري فاضالب به ترتیبی که در  جمع

 گذار) هاي عملکردي دریافت شده از سوي شرکت (سرمایه هارزیابی، تحلیل و گزارش داد  
  قراردادانطباق مشخصات محصول و خروجی با مشخصات خواسته شده در الزامات و مشخصات فنی  
 از جمله موارد زیر:يبردار بهره هاي عملیاتی و اطالعات مدیریت پیگیري تهیه سیستم ،   

o .سیستم تعمیرات و نگهداري  
o هاي اداري. سیستم  
o برداري. ستم کنترل ایمنی بهرهسی 

 برداري تجاري) برداري (دوره بهره هاي بهره پایش انطباق عملکرد با دستورالعمل 

 برداري تجاري هاي مندرج در مدارك قرارداد در دوره بهره نظارت بر انجام آزمایش 
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 و انطبـاق تعمیـر و    برداري به منظور تهیه گزارش کامـل بـودن پـروژه    هاي بهره بازرسی پروژه و بررسی گزارش
نگهداري پروژه با تعهدات شرکت، مشخصات فنی و استانداردهاي تعیین شـده در قـرارداد بـا در نظـر گـرفتن      
استهالك معمول به منظور کاربرد در دوره انتقال و تنظیم لیست تعمیرات اساسی و تعیـین اجـزاء تعویضـی و    

 یا تعویض گردند.تعمیر  ،قطعاتی از پروژه که باید قبل از مقطع انتقال

  امور تغییرات، خاتمه و فسخ -

    بررسی و اعالم نظر نسبت به صحت تغییرات پیش آمده و اثرات آن بر مدل مالی اولیه به منظور اصـالح مـدل
  مالی پروژه.

 تعیین اثرات آن بر مدل مالیو  باره تغییرات بررسی و اعالم نظر در.  
 گذار) مطابق قرارداد شرکت (سرمایه هاي یبدهرات و مطالبات با باره تبعات مالی تغیی بررسی و اعالم نظر در 

 پذیر سرمایهبا اسناد و مدارك قرارداد در صورت درخواست  پذیر سرمایههاي  تطبیق تصمیم 

 مسایل بیمه در صورت بروز خسارتبه اي الزم و رسیدگی  هاي بیمه پیگیري برقراري انواع پوشش 

 دات و شروط قرارداديحصول اطمینان از انجام تمامی تعه 

 گـذار) و سـایر عوامـل بـر اسـاس       هاي شرکت (سرمایه بررسی و اعالم نظر در مورد آزادسازي و استرداد تضمین
  اسناد و مدارك قرارداد پس از حصول اطمینان از انجام کامل تعهدها

  در حین مذاکرات مجدد قراردادي پذیر سرمایههمکاري با  
 ارائه شده از سوي پیمانکار. هاي نامه کنترل و تایید ضمانت  
 و تهیـه  تعیین میزان تمدید مورد نیاز قرارداد ، ها آنو تعیین میزان مجاز و غیر مجاز  رسیدگی تاخیرات قرارداد

 گزارش مربوط.

  حل و فصل اختالفات -

  یدگی و رسـ  گـذار)  و شرکت (سرمایه پذیر سرمایهتحلیل و بررسی مسایل قراردادي و اعالم نظر در مورد دعاوي
 موارد اختالف 

 و مدارك مورد نیاز حقوقی ها جلسه صورتهاي قراردادي مورد نیاز و تنظیم  تهیه و تنظیم الحاقیه 

  

  :انتقال مرحله

  پایش انتقال -

 ) ممیزي شرایط بازسازي و نوسازيOverhaulگذار ها به سرمایه ) و انتقال دارایی 

 (مواد آموزشی) و تهیه برنامه آموزشی. تهیه نیازهاي آموزشی نیروي انسانی، براي انتقال  
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 بازرسی و نظارت بر آزمایشات عملکردي دوره انتقال. 

 پذیر سرمایهها و گزارش به  ها، کنترل نتایج آن نظارت بر فرایند انجام آزمایش 

 ها و پیگیري رفع نواقص. رسیدگی به نواقص و معایب احتمالی در دوره انتقال، تهیه فهرست آن  
 ها و انجام کارهاي ترمیمی از سـوي عوامـل مربـوط و تاییـد      نواقص و حصول اطمینان از رفع آن نظارت بر رفع

  گزارش بازرسی فنی در مورد رفع نواقص.
  به منظور انجام مراحل انتقال و آزاد کردن تضمین انتقال. پذیر سرمایههمکاري با  

  مدیریت تغییرات، خاتمه و فسخ -

  تغییرات پیش آمده و اثرات آن بر مدل مالی اولیه به منظور اصـالح مـدل   بررسی و اعالم نظر نسبت به صحت
  مالی پروژه.

 تعیین اثرات آن بر مدل مالیو  باره تغییرات بررسی و اعالم نظر در.  
 گذار) مطابق قرارداد شرکت (سرمایه هاي یبدهباره تبعات مالی تغییرات و مطالبات با  بررسی و اعالم نظر در 

 پذیر سرمایهبا اسناد و مدارك قرارداد در صورت درخواست  پذیر سرمایه هاي تطبیق تصمیم 

 اي الزم و رسیدگی مسایل بیمه در صورت بروز خسارت هاي بیمه پیگیري برقراري انواع پوشش 

 حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و شروط قراردادي 

 گـذار) و سـایر عوامـل بـر اسـاس       کت (سرمایههاي شر بررسی و اعالم نظر در مورد آزادسازي و استرداد تضمین
  اسناد و مدارك قرارداد پس از حصول اطمینان از انجام کامل تعهدها

  در حین مذاکرات مجدد قراردادي پذیر سرمایههمکاري با  
 هاي ارائه شده از سوي پیمانکار. نامه کنترل و تایید ضمانت  
 و تهیـه  تعیین میزان تمدید مورد نیاز قرارداد ، ها آنجاز و تعیین میزان مجاز و غیر م رسیدگی تاخیرات قرارداد

 گزارش مربوط.

  حل و فصل اختالفات -

  و رسـیدگی   گـذار)  و شرکت (سرمایه پذیر سرمایهتحلیل و بررسی مسایل قراردادي و اعالم نظر در مورد دعاوي
 موارد اختالف 

 و مدارك مورد نیاز حقوقی ها لسهج صورتهاي قراردادي مورد نیاز و تنظیم  تهیه و تنظیم الحاقیه 

 پذیر در قراردادهاي  شرح خدمات مشاور سرمایهBOO  
. همچنـین در ادامـه   باشـد  یمـ  3-3مطـابق جـدول    BOOپذیر در قراردادهاي  خدمات مشاور سرمایه فهرستعناوین 

 .گردد یم ارائهخدمات در هر مرحله  فهرست جزییات
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  BOOدر قراردادهاي  پذیر سرمایههاي تخصصی مشاور  حوزهخدمات قابل ارائه براي  فهرست -3-3جدول 
عناوین 
 فهرست
  خدمات

  انتقال  برداري بهره  احداث  پیشبرد  ارجاع کار

BOO  

  پایش پیشرفت 
 ــار ــی  يهمک در بررس

اطالعــات و مــدارك   
ــوق ــرارداد یحقـ  يقـ

اسـناد   میپروژه و تنظ
  دهیمزا مناقصه/

 ــار ــزار يهمک  يدر برگ
 دهیـ مزا  /مناقصه ندیفرا
  برنده نییعو ت

 پایش پیشرفت 
   ــا ــی بـ ــرل طراحـ کنتـ

مندرج در اسناد  الزامات
  قراردادي

 ــد ــرل فراین ــامین کنت  ت
  مالی

   امور تغییرات، خاتمه یـا
 خروج 

 حل و فصل اختالفات  

 پایش پیشرفت 
    کنتــرل طراحــی بــا

ــات ــدرج در  الزامـ منـ
  اسناد قراردادي

  تـامین  کنترل فراینـد 
  مالی

   امور تغییرات، خاتمـه
 یا خروج

 فصل اختالفات حل و  
 ها تنظیم الحاقیه  

   ،ــرد ــایش عملک پ
ارزیابی، تحلیـل و  

هـاي   گزارش داده
 عملکردي

   ،امــور تغییـــرات
 خاتمه یا خروج

  حــــل و فصــــل
  اختالفات

 ها تنظیم الحاقیه  

  کاربرد ندارد

  

  پذیر قبل از انعقاد قرارداد) مشاور سرمایه يریکارگ بهمرحله ارجاع کار: (در صورت 

  پایش پیشرفت -

 ترل مستمر پیشرفت کار.کن  
 بندي شده   جمع اي تهیه گزارش دوره  
 ریزي جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در پروژه به طور منظم، رسیدگی به مسایل و موانع اجـراي کـار،    برنامه

  ها هاي گرفته شده و پیگیري انجام آن ثبت و صورت جلسه تصمیم
  بینی نشده در پروژه. ، یا مساله پیشمتعارف یرغاز هرگونه رویداد  پذیر سرمایهمطلع ساختن فوري  
 متقابل با طرح هستند. تاثیرهاي دیگري که داراي ارتباط و  ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح 

  و تنظیم اسناد مناقصه/مزایده بررسی اطالعات و مدارك پروژه -

 بررسی کفایت اطالعات و مدارك پروژه و در صورت لزوم، تکمیل آن. 

 یم اسناد مناقصه/ مزایده به منظور برگزاري فراخوانتنظ 

  کیفی (صالحیت) متقاضیان، دعوت به ارائه پیشنهاد و تعیین برندهارزیابی مزایده شامل  فرایند مناقصه/ -

 عضویت در هیئت ارزیابی و شرکت در جلسات آن.  
  و  (صالحیت) متقاضـیان  کیفی ییابارز یارهايو معزنی وهمکاري با هیئت ارزیابی و مشارکت در تعیین ارزش

  .تنظیم جدول سنجش امتیازها
 تهیه مدارك فراخوان نخست.  
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 و تهیه فهرست کوتاه متقاضیان ارزیابی کیفی (صالحیت)مکاري با هیئت ارزیابی در بررسی ه.  
  در پایـان   با استفاده از مدارك تهیه شـده  ،)/مزایدهها و اسناد مناقصه پیشنهاد (داده  ارائهتهیه مدارك دعوت به

  انجام شده. مطالعات
  هاي ارزیابی پیشنهادها. مزایده، براي تعیین معیارها و روش کمیسیون مناقصه/همکاري با  
 /مزایده و شرکت در جلسات آن. عضویت در کمیته فنی مناقصه  
 هـاي پیشـنهاد شـده از سـوي      و مشارکت در بررسـی و ارزیـابی طـرح    مزایده، /همکاري با کمیته فنی مناقصه

  متقاضیان.
 و مشارکت در تهیه گزارش ارزیابی فنی پیشنهادها مزایده، /همکاري با کمیته فنی مناقصه.  
 در ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده مزایده /همکاري با کمیسیون مناقصه.  
  به منظور مبادله آن با برنده قرارداد،تنظیم اسناد و مدارك.  

  
  مرحله پیشبرد

  پایش پیشرفت -

 بندي شده پیشرفت. جمع اي مر پیشرفت کار و تهیه گزارش دورهکنترل مست  
 هاي مهندسی، تدارك کـاال و اجرایـی، تهیـه شـده بـه وسـیله شـرکت         بررسی و کنترل برنامه تفصیلی فعالیت

  .گذار) (سرمایه
 بـه وسـیله شـرکت    تهیـه شـده   ها، و مدارك مربـوط   ها، دستورالعمل بررسی و کنترل روش گردش کارها و فرم

  گذار). مایه(سر
 گذار). (سرمایه شرکت به کارگاه تحویل در مشارکت و پذیر سرمایه با همکاري 

 ریزي جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در پروژه به طور منظم، رسیدگی به مسایل و موانع اجـراي کـار،    برنامه
  ها هاي گرفته شده و پیگیري انجام آن جلسه تصمیم ثبت و صورت

  بینی نشده در پروژه. ، یا مساله پیشمتعارف یرغاز هرگونه رویداد  پذیر ایهسرممطلع ساختن فوري  
 آن تاییدو  یلیو تفص یکلبرنامه زمانی  یافتدر یگیريپ 

 متقابل با طرح هستند. تاثیرهاي دیگري که داراي ارتباط و  ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح 

 هاي ارتباط گردش کار و مکاتبات اد مختلف پروژه، شیوهتشکیل و حضور در جلسات توجیهی براي تبیین ابع 
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  مالی  تامین کنترل فرایند -

  اي پیشـرفت   گذار و تهیـه گـزارش دوره   منابع مالی تعهد شده توسط سرمایه تامینکنترل مستمر میزان تحقق
 تعهدات مالی.

 مندرج در اسناد قراردادي با الزاماتکنترل طراحی  -

 ي ارائـه شـده توسـط    هـا  هاي طراحی و نتایج مطالعات و طراحی روش مهندسی، طراحی/ بررسی و تایید فرایند
گذار) و حصول اطمینان از انطباق با الزامات و رعایت ضوابط و موازین و الزامات خواسـته شـده    شرکت (سرمایه

  .در قرارداد
 /مهندسی. کنترل و پیگیري انجام تعهدهاي قرارداد در امور طراحی  
 آید. که ضمن انجام خدمات پیش می نی در مورد تغییراتگیري ف تصمیم  
  پذیر سرمایهبررسی و کنترل انحراف از استانداردها و تهیه گزارش توجیهی براي تایید.  
 انجام گردد پذیر سرمایههاي مورد نیاز که باید در راستاي قرارداد توسط  بررسی و کنترل آزمایش.  
 کـه طبـق    گذار) شده به وسیله شرکت (سرمایهك و مشخصات فنی تهیه مدار  ها، کنترل و تایید بخشی از نقشه

  برسد. پذیر سرمایهقرارداد باید به تایید مشاور 

  امور تغییرات، خاتمه و فسخ -

    بررسی و اعالم نظر نسبت به صحت تغییرات پیش آمده و اثرات آن بر مدل مالی اولیه به منظور اصـالح مـدل
  مالی پروژه.

 گذار) مطابق قرارداد شرکت (سرمایه هاي یبدهباره تبعات مالی تغییرات و مطالبات با  ر دربررسی و اعالم نظ 

 پذیر سرمایهبا اسناد و مدارك قرارداد در صورت درخواست  پذیر سرمایههاي  تطبیق تصمیم 

 اي الزم و رسیدگی مسایل بیمه در صورت بروز خسارت هاي بیمه پیگیري برقراري انواع پوشش 

 نان از انجام تمامی تعهدات و شروط قراردادي در دوره پیشبردحصول اطمی 

  در حین مذاکرات مجدد قراردادي پذیر سرمایههمکاري با  
 هاي ارائه شده از سوي پیمانکار. نامه همکاري در کنترل تضامین و ضمانت  
 و مـورد نیـاز قـرارداد    تعیین میزان تمدید ، ها آنو تعیین میزان مجاز و غیر مجاز  تاخیرات قرارداد به رسیدگی

 تهیه گزارش مربوط.

  حل و فصل اختالفات -

  و رسـیدگی   گـذار)  و شرکت (سرمایه پذیر سرمایهتحلیل و بررسی مسایل قراردادي و اعالم نظر در مورد دعاوي
 مطابق شرایط قراردادي موارد اختالف
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  مدارك مورد نیاز حقوقیو  ها جلسه صورتتهیه و تنظیم الحاقیه هاي قراردادي مورد نیاز و تنظیم 

  مرحله احداث:

  پایش پیشرفت -

 هـاي کنتـرل پـروژه، از سـوي شـرکت       بنـدي کنتـرل پـروژه و نظـارت بـر ایجـاد سیسـتم        بررسی برنامه سطح
 .  گذار) (سرمایه

 .کنترل مستمر پیشرفت کار  
 سـیله شـرکت   هاي مهندسی، تدارك کـاال و اجرایـی، تهیـه شـده بـه و      بررسی و کنترل برنامه تفصیلی فعالیت

  .گذار) (سرمایه
 بـه وسـیله شـرکت    تهیـه شـده   هـا و مـدارك مربـوط     ها، دستورالعمل بررسی و تایید روش گردش کارها و فرم

  گذار). (سرمایه
 اجـرا و مقایسـه    شامل مهندسی، تدارك کاال،  هاي پروژه، شده پیشرفت فعالیت يبند جمع يا تهیه گزارش دوره

  ها. مالی، تحلیل انحراف از برنامه زمانی و بودجه، ارائه راه حل براي جبران آنمدل کار و هزینه انجام شده با 
 هاي تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان، با توجه به پیشرفت کـار و   ها در دوره پیگیري به هنگام کردن برنامه

  اصالحی. یشنهادهايارائه پها و  ها و تحلیل گزارش بر اساس
 بـه   ینزمـ  یـل گـذار) در صـورت تحو   (سـرمایه  شـرکت  به کارگاه تحویل در شارکتم و پذیر سرمایه با همکاري

 خط انتقال، راه و ..). يها پروژه یر(نظ يا صورت مرحله

 ریزي جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در پروژه به طور منظم، رسیدگی به مسایل و موانع اجـراي کـار،    برنامه
  ها گیري انجام آنهاي گرفته شده و پی جلسه تصمیم ثبت و صورت

  بینی نشده در پروژه. ، یا مساله پیشمتعارف یرغاز هرگونه رویداد  پذیر سرمایهمطلع ساختن فوري  
 و آمـاده بـودن کـار بـراي      شـود  میکارهایی که پوشیده  ینهزمگذار) در  رسیدگی به درخواست شرکت (سرمایه

 پوشیده شدن.

 هـاي   هـا و تحلیـل   گـزارش  بر اسـاس ا توجه به پیشرفت کار و ی بلتجدید نظر و به هنگام کردن برنامه زمانی ک
 دریافتی 

 متقابل با طرح هستند. تاثیرهاي دیگري که داراي ارتباط و  ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح 

 هاي ارتباط گردش کار و مکاتبات تشکیل و حضور در جلسات توجیهی براي تبیین ابعاد مختلف پروژه، شیوه 

 ها (پیش خرید محصول) پرداخت خت اقساط پیشتایید پردا 
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  پایش احداث -

  مندرج در اسناد قراردادي با الزاماتکنترل طراحی 

o /شـده توسـط    ارائه ها یطراحهاي طراحی و نتایج مطالعات و  روش مهندسی، بررسی و تایید فرایند طراحی
ضوابط و مـوازین و الزامـات خواسـته    گذار) و حصول اطمینان از انطباق با الزامات و رعایت  شرکت (سرمایه
  .شده در قرارداد

o /مهندسی. کنترل پیگیري انجام تعهدهاي قرارداد در امور طراحی  
o آید. که ضمن انجام خدمات پیش می گیري فنی در مورد تغییرات تصمیم  
o  پذیر سرمایه تایید يبرابررسی و کنترل انحراف از استانداردها و تهیه گزارش توجیهی.  
o  انجام گردد پذیر سرمایهها مورد نیاز که باید در راستاي قرارداد توسط  کنترل آزمایشبررسی و.  
o گـذار) کـه    مدارك و مشخصات فنی تهیه شده به وسیله شـرکت (سـرمایه    ها، کنترل و تایید بخشی از نقشه

  برسد. پذیر سرمایهطبق قرارداد باید به تایید مشاور 
 کنترل اجرا 

o  گذار). آالت از سوي شرکت (سرمایه اندازي تجهیزات و ماشین نصب و راه يها لدستورالعم تاییدبررسی و  
o    آالت از سـوي شـرکت    هـاي نگهـداري و راهبـري تجهیـزات و ماشـین      بررسی و تاییـد تهیـه دسـتورالعمل

  گذار). (سرمایه
o بـه  هـا   ها و مـدارك فنـی تولیـد شـده بـراي پـروژه تـا پایـان انتقـال و تحویـل آن           پیگیري نگهداري نقشه

  .  پذیر سرمایه
o هاي تدارك مواد، مصالح و تجهیـزات، شـامل سـاخت، بازرسـی      پیگیري و حصول اطمینان از انجام فعالیت

  فنی، بیمه، حمل، ترخیص و تحویل در چارچوب برنامه زمانی.
o  تجهیزات (در صورت نیاز). سازنده کارخانهپیگیري و حصول اطمینان انجام خدمات بازرسی فنی در  
o اي، به منظور تطابق با پیمان و استانداردهاي مجاز. هاي کارخانه هاي آزمایش نترل دستورالعملبررسی و ک 

o هاي ذکر شده در قرارداد و تمدید اعتبار آن در زمان مقتضـی توسـط    نامه حصول اطمینان از اخذ تمام بیمه
 گذار سرمایه

o هاي کارگاهی (در صورت نیاز) تهیه فهرست آزمایش 

 برداري تجاري): اي شروع بهرهفرایند پذیرش (بر 

o   تهیه فهرست نواقص و معایب احتمالی در فرایند پذیرش، و  .پذیرش ندیفرا يعملکردنظارت بر آزمایشات
ها و انجـام کارهـاي ترمیمـی از سـوي عوامـل مربـوط و        نظارت بر رفع نواقص و حصول اطمینان از رفع آن

  تایید گزارش بازرسی فنی در مورد رفع نواقص.
o ر گواهی اتمام دوره پذیرش، به منظور آزاد کردن تضمین.صدو  
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o تنظیم  ،ها آن کنندگان تامینهاي نگهداري و راهبري تجهیزات از سوي  پیگیري تهیه و تحویل دستورالعمل
 و تایید کفایت این مدارك

o تاییـد   بررسـی و  بـراي  بـرداري تجـاري   برداري به منظور اجازه شروع بهره همکاري با کمیته هماهنگی بهره
برداري تجاري، بازدیـد و کنتـرل    در زمینه آماده بودن کار براي شروع بهره گذار) درخواست شرکت (سرمایه

برداري، همـراه بـا    برداري یا اعالم عدم آمادگی براي بهره کارهاي اجرا شده، تایید آماده بودن کار براي بهره
 پذیر سرمایهه ها ب برداري است و اعالم آن فهرست نواقصی که مانع بهره

o پذیر سرمایههاي عملکردي با هماهنگی  تنظیم برنامه و تهیه فهرست آزمایش 

o ها، صورت جلسه و تنظیم فهرست نواقص  ها با نظر کمیته یاد شده، بررسی نتایج آن دستور انجام آزمایش  
o  نقـص و   یادشده به منظـور بررسـی رفـع    تهیدر کمنظارت بر عملیات رفع نواقص، شرکت  و کنترلهدایت

 تنظیم صورت جلسه رفع نقص  

o .کنترل تکمیل عملیات اجرایی  
o ،احداثها پس از اتمام  و ساختمان اتتاسیسآالت و ابزار،  وسایل، ماشین ،تجهیزات تهیه فهرست مدارك.  

  مالی  تامین کنترل فرایند -

  اي پیشـرفت   رش دورهگذار و تهیـه گـزا   منابع مالی تعهد شده توسط سرمایه تامینکنترل مستمر میزان تحقق
 تعهدات مالی.

  امور تغییرات، خاتمه و فسخ -

    بررسی و اعالم نظر نسبت به صحت تغییرات پیش آمده و اثرات آن بر مدل مالی اولیه به منظور اصـالح مـدل
  مالی پروژه.

 تعیین اثرات آن بر مدل مالیو  باره تغییرات بررسی و اعالم نظر در.  
 گذار) مطابق قرارداد شرکت (سرمایه هاي یبدهتبعات مالی تغییرات و مطالبات با باره  بررسی و اعالم نظر در 

 پذیر سرمایهبا اسناد و مدارك قرارداد در صورت درخواست  پذیر سرمایههاي  تطبیق تصمیم 

 اي الزم و رسیدگی مسایل بیمه در صورت بروز خسارت هاي بیمه پیگیري برقراري انواع پوشش 

 ام تمامی تعهدات و شروط قرارداديحصول اطمینان از انج 

 گـذار) و سـایر عوامـل بـر اسـاس       هاي شرکت (سرمایه بررسی و اعالم نظر در مورد آزادسازي و استرداد تضمین
  اسناد و مدارك قرارداد پس از حصول اطمینان از انجام کامل تعهدها

  در حین مذاکرات مجدد قراردادي پذیر سرمایههمکاري با  
 هاي ارائه شده از سوي پیمانکار. نامه انتکنترل و تایید ضم  
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  و تعیین میزان تمدید مـورد نیـاز قـرارداد    ، ها آنو تعیین میزان مجاز و غیر مجاز  تاخیرات قراردادبه رسیدگی
 تهیه گزارش مربوط.

  حل و فصل اختالفات -

  و رسـیدگی   گـذار)  مایهو شرکت (سر پذیر سرمایهتحلیل و بررسی مسایل قراردادي و اعالم نظر در مورد دعاوي
 موارد اختالف 

 و مدارك مورد نیاز حقوقی ها جلسه صورتهاي قراردادي مورد نیاز و تنظیم  تهیه و تنظیم الحاقیه 

  

  :برداري بهرهمرحله 
 مربوطـه  واحد ای یحقوق ای یقیحق مشاور توسط تواند یم) يربردا بهره دوره خدمات فهرست( حاضر مندرج خدمات: توجه*

  .گردد ارائه پذیر سرمایه رساختا در

  برداري تجاري) (دوره بهره هاي عملکردي ارزیابی، تحلیل و گزارش دادهپایش عملکرد،  -

  آب، بـرق، سیسـتم مخـابرات و ارتباطـات، گـاز و      هاي مورد نیاز طرح ماننـد   به موقع ورودي تامینپیگیري در
 ت. شده اس بینی یشقرارداد پآوري فاضالب به ترتیبی که در  جمع

 گذار) هاي عملکردي دریافت شده از سوي شرکت (سرمایه ارزیابی، تحلیل و گزارش داده  
  قراردادانطباق مشخصات محصول و خروجی با مشخصات خواسته شده در الزامات و مشخصات فنی  
 از جمله موارد زیر:يبردار بهره هاي عملیاتی و اطالعات مدیریت پیگیري تهیه سیستم ،   

o  و نگهداري.سیستم تعمیرات  
o هاي اداري. سیستم  
o برداري. سیستم کنترل ایمنی بهره 

 برداري تجاري) برداري (دوره بهره هاي بهره پایش انطباق عملکرد با دستورالعمل 

 برداري تجاري هاي مندرج در مدارك قرارداد در دوره بهره نظارت بر انجام آزمایش 

 هـاي   و سـاختمان  اتتاسیسـ یري برچیدن یـا تخریـب   پیگ و یزاتو تجه اتتاسیسها و  ساختمان یفتکل یینتع
  .BOOيها سازي کارگاه در پروژه آوري و خارج نمودن مواد و پاك جمع

  امور تغییرات، خاتمه و فسخ -

    بررسی و اعالم نظر نسبت به صحت تغییرات پیش آمده و اثرات آن بر مدل مالی اولیه به منظور اصـالح مـدل
  مالی پروژه.

 تعیین اثرات آن بر مدل مالیو  باره تغییرات در بررسی و اعالم نظر.  
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 گذار) مطابق قرارداد شرکت (سرمایه هاي یبدهباره تبعات مالی تغییرات و مطالبات با  بررسی و اعالم نظر در 

 پذیر سرمایهبا اسناد و مدارك قرارداد در صورت درخواست  پذیر سرمایههاي  تطبیق تصمیم 

 اي الزم و رسیدگی مسایل بیمه در صورت بروز خسارت ي بیمهها پیگیري برقراري انواع پوشش 

 حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و شروط قراردادي 

 گـذار) و سـایر عوامـل بـر اسـاس       هاي شرکت (سرمایه بررسی و اعالم نظر در مورد آزادسازي و استرداد تضمین
  عهدهااسناد و مدارك قرارداد پس از حصول اطمینان از انجام کامل ت

  در حین مذاکرات مجدد قراردادي پذیر سرمایههمکاري با  
 هاي ارائه شده از سوي پیمانکار. نامه کنترل و تایید ضمانت  
  و تعیین میزان تمدید مـورد نیـاز قـرارداد    ، ها آنو تعیین میزان مجاز و غیر مجاز  تاخیرات قراردادبه رسیدگی

 تهیه گزارش مربوط.

  حل و فصل اختالفات -

 و رسـیدگی   گـذار)  و شرکت (سرمایه پذیر سرمایهل و بررسی مسایل قراردادي و اعالم نظر در مورد دعاوي تحلی
 موارد اختالف 

 و مدارك مورد نیاز حقوقی ها جلسه صورتهاي قراردادي مورد نیاز و تنظیم  تهیه و تنظیم الحاقیه 

  بیع متقابلپذیر در قراردادهاي  خدمات مشاور سرمایه فهرست -3-1-2

. همچنین در ادامه باشد یم 4-3خدمات مشاور سرمایه پذیر در قراردادهاي بیع متقابل مطابق جدول  فهرستن عناوی
  .گردد یم ارائهخدمات در هر مرحله  فهرست جزییات

  در قراردادهاي بیع متقابل پذیر سرمایههاي تخصصی مشاور  خدمات قابل ارائه براي حوزه فهرست - 4-3جدول 
عناوین 
 فهرست

  تخدما
  انتقال  برداري بهره  احداث  پیشبرد  ارجاع کار

  بیع متقابل

  پایش پیشرفت 
 ــار ــی  يهمک در بررس

اطالعــات و مــدارك   
ــوق ــرارداد یحقـ  يقـ

اسـناد   میپروژه و تنظ
شامل  دهیمزا مناقصه/

 نحـوه اســتفاده از آب/ 
ــرل  ــاب و کنتــ پســ

  ها و حقابه ها صیتخص
 ــار ــزار يهمک  يدر برگ

 پایش پیشرفت 
    ــرل طراحــی بــا کنت

ــات ــدرج در  الزامـ منـ
  اسناد قراردادي

  تـامین  کنترل فراینـد 
  مالی

   امور تغییرات، خاتمـه
 یا خروج 

 حل و فصل اختالفات  

 پایش پیشرفت 
   کنترل طراحی بـا

مندرج در  الزامات
 اسناد قراردادي

  کنترل اجرا  
 فرایند پذیرش  
 ــد  کنتـــرل فراینـ

  مالی تامین
 ات، امـــور تغییـــر

 خاتمه یا خروج

  ،ــرد ــایش عملک  پ
ارزیابی، تحلیـل و  

هـاي   گزارش داده
 عملکردي

   ــا ــاري بــ همکــ
ــرمایه ــذیر س در  پ

هـــاي  مکـــانیزم
 پرداخت 

  ،امـــور تغییـــرات
 خاتمه یا خروج

 پایش انتقال 
  ،امـــور تغییـــرات

 خاتمه یا خروج
 و فصــــل  حــــل

  اختالفات
 ها تنظیم الحاقیه  
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 دهیـ مزا  /مناقصه ندیفرا
  برنده نییو تع

  حــــل و فصــــل
  اختالفات

 ها تنظیم الحاقیه  

  حــــل و فصــــل
  اختالفات

 ها تنظیم الحاقیه  

  
  پذیر قبل از انعقاد قرارداد) مشاور سرمایه يریکارگ بهمرحله ارجاع کار: (در صورت 

  پایش پیشرفت -

 .کنترل مستمر پیشرفت کار  
 شده   يبند جمع يا تهیه گزارش دوره  
 مسایل و موانع اجـراي کـار،    ریزي جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در پروژه به طور منظم، رسیدگی به برنامه

  ها هاي گرفته شده و پیگیري انجام آن جلسه تصمیم ثبت و صورت
  بینی نشده در پروژه. ، یا مساله پیشمتعارف یرغاز هرگونه رویداد  پذیر سرمایهمطلع ساختن فوري  
 هستند. متقابل با طرح تاثیرهاي دیگري که داراي ارتباط و  ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح 

  و تنظیم اسناد مناقصه/مزایده بررسی اطالعات و مدارك پروژه -

 و در صورت لزوم، تکمیل آن ،بررسی کفایت اطالعات و مدارك پروژه. 

 تنظیم اسناد مناقصه/ مزایده به منظور برگزاري فراخوان 

  نهاد و تعیین برندهکیفی (صالحیت) متقاضیان، دعوت به ارائه پیشارزیابی فرایند مناقصه/مزایده شامل  -

 عضویت در هیئت ارزیابی و شرکت در جلسات آن.  
  و  (صالحیت) متقاضـیان  کیفی یابیارز یارهايو معزنی وهمکاري با هیئت ارزیابی و مشارکت در تعیین ارزش

  .تنظیم جدول سنجش امتیازها
 تهیه مدارك فراخوان نخست.  
 و تهیه فهرست کوتاه متقاضیان حیت)ارزیابی کیفی (صالمکاري با هیئت ارزیابی در بررسی ه.  
  با استفاده از مدارك تهیه شـده در پایـان    ،)/مزایدهها و اسناد مناقصه پیشنهاد (داده  ارائهتهیه مدارك دعوت به

  انجام شده. مطالعات
  هاي ارزیابی پیشنهادها. مزایده، براي تعیین معیارها و روش کمیسیون مناقصه/همکاري با  
 مزایده و شرکت در جلسات آن. نی مناقصه/عضویت در کمیته ف  
 هـاي پیشـنهاد شـده از سـوي      و مشارکت در بررسـی و ارزیـابی طـرح    مزایده، /همکاري با کمیته فنی مناقصه

  متقاضیان.
 و مشارکت در تهیه گزارش ارزیابی فنی پیشنهادها مزایده، /همکاري با کمیته فنی مناقصه.  
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 و تعیین برنده ،ارزیابی پیشنهادها در مزایده /همکاري با کمیسیون مناقصه.  
  به منظور مبادله آن با برنده قرارداد،تنظیم اسناد و مدارك.  

  
  مرحله پیشبرد

  پایش پیشرفت -

 شده پیشرفت. يبند جمع يا کنترل مستمر پیشرفت کار و تهیه گزارش دوره  
 یـه شـده بـه وسـیله شـرکت      هاي مهندسی، تدارك کـاال و اجرایـی، ته   بررسی و کنترل برنامه تفصیلی فعالیت

  .گذار) (سرمایه
 بـه وسـیله شـرکت    تهیـه شـده   ها و مدارك مربـوط   ها، دستورالعمل بررسی و کنترل روش گردش کارها و فرم

  گذار). (سرمایه
 گذار). (سرمایه شرکت به کارگاه تحویل در مشارکت و پذیر سرمایه با همکاري 

 روژه به طور منظم، رسیدگی به مسایل و موانع اجـراي کـار،   ریزي جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در پ برنامه
  ها هاي گرفته شده و پیگیري انجام آن جلسه تصمیم ثبت و صورت

  بینی نشده در پروژه. ، یا مساله پیشمتعارف یرغاز هرگونه رویداد  پذیر سرمایهمطلع ساختن فوري  
 آن تاییدو  یلیو تفص یکلبرنامه زمانی  یافتدر یگیريپ 

 متقابل با طرح هستند. تاثیرهاي دیگري که داراي ارتباط و  هماهنگی بین عملیات طرح با طرح ایجاد 

 هاي ارتباط گردش کار و مکاتبات تشکیل و حضور در جلسات توجیهی براي تبیین ابعاد مختلف پروژه، شیوه 

  مالی  تامین کنترل فرایند -

  اي پیشـرفت   گذار و تهیـه گـزارش دوره   توسط سرمایهمنابع مالی تعهد شده  تامینکنترل مستمر میزان تحقق
 تعهدات مالی.

 مندرج در اسناد قراردادي با الزاماتکنترل طراحی  -

 /ي ارائـه شـده توسـط    هـا  هاي طراحی و نتایج مطالعات و طراحی روش مهندسی، بررسی و تایید فرایند طراحی
رعایت ضوابط و موازین و الزامات خواسـته شـده    گذار) و حصول اطمینان از انطباق با الزامات و شرکت (سرمایه

  .در قرارداد
 /مهندسی. کنترل و پیگیري انجام تعهدهاي قرارداد در امور طراحی  
 آید. که ضمن انجام خدمات پیش می گیري فنی در مورد تغییرات تصمیم  
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  پذیر سرمایهبررسی و کنترل انحراف از استانداردها و تهیه گزارش توجیهی براي تایید.  
 انجام گردد پذیر سرمایههاي مورد نیاز که باید در راستاي قرارداد توسط  بررسی و کنترل آزمایش.  
 کـه طبـق    گذار) یهمدارك و مشخصات فنی تهیه شده به وسیله شرکت (سرما  ها، کنترل و تایید بخشی از نقشه

  برسد. پذیر سرمایهقرارداد باید به تایید مشاور 

  فسخامور تغییرات، خاتمه و  -

    بررسی و اعالم نظر نسبت به صحت تغییرات پیش آمده و اثرات آن بر مدل مالی اولیه به منظور اصـالح مـدل
  مالی پروژه.

 گذار) مطابق قرارداد شرکت (سرمایه هاي یبدهباره تبعات مالی تغییرات و مطالبات با  بررسی و اعالم نظر در 

 پذیر سرمایهقرارداد در صورت درخواست با اسناد و مدارك  پذیر سرمایههاي  تطبیق تصمیم 

 مسایل بیمه در صورت بروز خسارتبه اي الزم و رسیدگی  هاي بیمه پیگیري برقراري انواع پوشش 

 حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و شروط قراردادي در دوره پیشبرد 

  در حین مذاکرات مجدد قراردادي پذیر سرمایههمکاري با  
 هاي ارائه شده از سوي پیمانکار. نامه امین و ضمانتهمکاري در کنترل تض  
  و تعیین میزان تمدید مـورد نیـاز قـرارداد    ، ها آنو تعیین میزان مجاز و غیر مجاز  تاخیرات قراردادبه رسیدگی

 تهیه گزارش مربوط.

  حل و فصل اختالفات -

  و رسـیدگی   گـذار)  شرکت (سرمایه و پذیر سرمایهتحلیل و بررسی مسایل قراردادي و اعالم نظر در مورد دعاوي
 مطابق شرایط قراردادي موارد اختالف

 و مدارك مورد نیاز حقوقی ها جلسه صورتهاي قراردادي مورد نیاز و تنظیم  تهیه و تنظیم الحاقیه 

 
  مرحله احداث:

  پایش پیشرفت -

 سـوي شـرکت    هـاي کنتـرل پـروژه، از    بنـدي کنتـرل پـروژه و نظـارت بـر ایجـاد سیسـتم        بررسی برنامه سطح
 .  گذار) (سرمایه

 .کنترل مستمر پیشرفت کار  
 هاي مهندسی، تدارك کـاال و اجرایـی، تهیـه شـده بـه وسـیله شـرکت         بررسی و کنترل برنامه تفصیلی فعالیت

  .گذار) (سرمایه
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 بـه وسـیله شـرکت    تهیـه شـده   هـا و مـدارك مربـوط     ها، دستورالعمل بررسی و تایید روش گردش کارها و فرم
  ار).گذ (سرمایه

 اجـرا و مقایسـه    شامل مهندسی، تدارك کاال،  هاي پروژه، شده پیشرفت فعالیت يبند جمع يا تهیه گزارش دوره
  ها. مدل مالی، تحلیل انحراف از برنامه زمانی و بودجه، ارائه راه حل براي جبران آنکار و هزینه انجام شده با 

 ده در اسناد و مدارك پیمان، با توجه به پیشرفت کـار و  ي تعیین شها دورهها در  پیگیري به هنگام کردن برنامه
  اصالحی. یشنهادهايارائه پها و  ها و تحلیل گزارش بر اساس

 بـه   ینزمـ  یـل گـذار) در صـورت تحو   (سـرمایه  شـرکت  به کارگاه تحویل در مشارکت و پذیر سرمایه با همکاري
 خط انتقال، راه و ..). يها پروژه یر(نظ يا صورت مرحله

 ریزي جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در پروژه به طور منظم، رسیدگی به مسایل و موانع اجـراي کـار،    برنامه
  ها هاي گرفته شده و پیگیري انجام آن جلسه تصمیم ثبت و صورت

  بینی نشده در پروژه. ، یا مساله پیشمتعارف یرغاز هرگونه رویداد  پذیر سرمایهمطلع ساختن فوري  
  و آمـاده بـودن کـار بـراي      شـود  میکارهایی که پوشیده  ینهزمگذار) در  شرکت (سرمایهرسیدگی به درخواست

 پوشیده شدن.

 هـاي   هـا و تحلیـل   گـزارش  بـر اسـاس  ی با توجه به پیشرفت کار و لتجدیدنظر و به هنگام کردن برنامه زمانی ک
 دریافتی 

 متقابل با طرح هستند. اثیرتهاي دیگري که داراي ارتباط و  ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح 

 هاي ارتباط گردش کار و مکاتبات تشکیل و حضور در جلسات توجیهی براي تبیین ابعاد مختلف پروژه، شیوه 

 ها (پیش خرید محصول) پرداخت تایید پرداخت اقساط پیش  

  پایش احداث -

  مندرج در اسناد قراردادي با الزاماتکنترل طراحی 

o شـده توسـط    ارائه ها یطراحهاي طراحی و نتایج مطالعات و  روش مهندسی، /بررسی و تایید فرایند طراحی
گذار) و حصول اطمینان از انطباق با الزامات و رعایت ضوابط و مـوازین و الزامـات خواسـته     شرکت (سرمایه
  .شده در قرارداد

o /مهندسی. کنترل پیگیري انجام تعهدهاي قرارداد در امور طراحی  
o آید. که ضمن انجام خدمات پیش می د تغییراتگیري فنی در مور تصمیم  
o  پذیر سرمایه تایید يبرابررسی و کنترل انحراف از استانداردها و تهیه گزارش توجیهی.  
o انجام گردد پذیر سرمایهها مورد نیاز که باید در راستاي قرارداد توسط  بررسی و کنترل آزمایش.  
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o گـذار) کـه    فنی تهیه شده به وسیله شـرکت (سـرمایه   مدارك و مشخصات  ها، کنترل و تایید بخشی از نقشه
  برسد. پذیر سرمایهطبق قرارداد باید به تایید مشاور 

 کنترل اجرا 

o  گذار). آالت از سوي شرکت (سرمایه اندازي تجهیزات و ماشین نصب و راه يها دستورالعمل تاییدبررسی و  
o    آالت از سـوي شـرکت    ات و ماشـین هـاي نگهـداري و راهبـري تجهیـز     بررسی و تاییـد تهیـه دسـتورالعمل

  گذار). (سرمایه
o هـا بـه    ها و مـدارك فنـی تولیـد شـده بـراي پـروژه تـا پایـان انتقـال و تحویـل آن           پیگیري نگهداري نقشه

  .  پذیر سرمایه
o هاي تدارك مواد، مصالح و تجهیـزات، شـامل سـاخت، بازرسـی      پیگیري و حصول اطمینان از انجام فعالیت

  و تحویل در چارچوب برنامه زمانی. فنی، بیمه، حمل، ترخیص
o  تجهیزات (در صورت نیاز). سازنده کارخانهپیگیري و حصول اطمینان انجام خدمات بازرسی فنی در  
o اي، به منظور تطابق با پیمان و استانداردهاي مجاز. هاي کارخانه هاي آزمایش بررسی و کنترل دستورالعمل 

o ذکر شده در قرارداد و تمدید اعتبار آن در زمان مقتضـی توسـط   هاي  نامه حصول اطمینان از اخذ تمام بیمه
 گذار سرمایه

o هاي کارگاهی (در صورت نیاز) تهیه فهرست آزمایش 

 برداري تجاري): فرایند پذیرش (براي شروع بهره 

o   تهیه فهرست نواقص و معایب احتمالی در فرایند پـذیرش و   .پذیرش ندیفرا يعملکردنظارت بر آزمایشات
ها و انجـام کارهـاي ترمیمـی از سـوي عوامـل مربـوط و        ر رفع نواقص و حصول اطمینان از رفع آننظارت ب

  تایید گزارش بازرسی فنی در مورد رفع نواقص.
o .صدور گواهی اتمام دوره پذیرش، به منظور آزاد کردن تضمین  
o تنظیم  ،ها آن دگانکنن تامینهاي نگهداري و راهبري تجهیزات از سوي  پیگیري تهیه و تحویل دستورالعمل

 و تایید کفایت این مدارك

o بررسـی و تاییـد    بـراي  بـرداري تجـاري   برداري به منظور اجازه شروع بهره همکاري با کمیته هماهنگی بهره
برداري تجاري، بازدیـد و کنتـرل    در زمینه آماده بودن کار براي شروع بهره گذار) درخواست شرکت (سرمایه

برداري، همـراه بـا    برداري یا اعالم عدم آمادگی براي بهره ده بودن کار براي بهرهکارهاي اجرا شده، تایید آما
 پذیر سرمایهها به  برداري است و اعالم آن فهرست نواقصی که مانع بهره

o پذیر سرمایههاي عملکردي با هماهنگی  تنظیم برنامه و تهیه فهرست آزمایش 

o جلسه و تنظیم فهرست نواقص  ها، صورت رسی نتایج آنها با نظر کمیته یاد شده، بر دستور انجام آزمایش  
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o  یادشده به منظـور بررسـی رفـع نقـص و      تهیدر کمنظارت بر عملیات رفع نواقص، شرکت  و کنترلهدایت
 تنظیم صورت جلسه رفع نقص  

o .کنترل تکمیل عملیات اجرایی  
o ،احداثها پس از اتمام  انو ساختم اتتاسیسآالت و ابزار،  وسایل، ماشین ،تجهیزات تهیه فهرست مدارك.  

  مالی  تامین کنترل فرایند -

  اي پیشـرفت   گذار و تهیـه گـزارش دوره   منابع مالی تعهد شده توسط سرمایه تامینکنترل مستمر میزان تحقق
 تعهدات مالی.

  امور تغییرات، خاتمه و فسخ -

 اولیه به منظور اصـالح مـدل    بررسی و اعالم نظر نسبت به صحت تغییرات پیش آمده و اثرات آن بر مدل مالی
  مالی پروژه.

 تعیین اثرات آن بر مدل مالیو  باره تغییرات بررسی و اعالم نظر در.  
 گذار) مطابق قرارداد شرکت (سرمایه هاي یبدهباره تبعات مالی تغییرات و مطالبات با  بررسی و اعالم نظر در 

 پذیر سرمایهر صورت درخواست با اسناد و مدارك قرارداد د پذیر سرمایههاي  تطبیق تصمیم 

 مسایل بیمه در صورت بروز خسارتبه اي الزم و رسیدگی  هاي بیمه پیگیري برقراري انواع پوشش 

 حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و شروط قراردادي 

 س گـذار) و سـایر عوامـل بـر اسـا      هاي شرکت (سرمایه بررسی و اعالم نظر در مورد آزادسازي و استرداد تضمین
  اسناد و مدارك قرارداد پس از حصول اطمینان از انجام کامل تعهدها

  در حین مذاکرات مجدد قراردادي پذیر سرمایههمکاري با  
 هاي ارائه شده از سوي پیمانکار. نامه کنترل و تایید ضمانت  
  و نیـاز قـرارداد    تعیین میزان تمدید مـورد ، ها آنو تعیین میزان مجاز و غیر مجاز  تاخیرات قراردادبه رسیدگی

 تهیه گزارش مربوط.

  حل و فصل اختالفات -

  و رسـیدگی   گـذار)  و شرکت (سرمایه پذیر سرمایهتحلیل و بررسی مسایل قراردادي و اعالم نظر در مورد دعاوي
 موارد اختالف 

 و مدارك مورد نیاز حقوقی ها جلسه صورتهاي قراردادي مورد نیاز و تنظیم  تهیه و تنظیم الحاقیه 
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  :برداري بهرهرحله م
 مربوطـه  واحد ای یحقوق ای یقیحق مشاور توسط تواند یم) يربردا بهره دوره خدمات فهرست( حاضر مندرج خدمات: توجه*

  .گردد ارائه پذیر سرمایه ساختار در

  برداري تجاري) (دوره بهره هاي عملکردي ارزیابی، تحلیل و گزارش دادهپایش عملکرد،  -

  آب، بـرق، سیسـتم مخـابرات و ارتباطـات، گـاز و      هاي مورد نیاز طرح ماننـد   موقع وروديبه  تامینپیگیري در
 شده است.  بینی یشقرارداد پآوري فاضالب به ترتیبی که در  جمع

 گذار) هاي عملکردي دریافت شده از سوي شرکت (سرمایه ارزیابی، تحلیل و گزارش داده  
 قراردادشده در الزامات و مشخصات فنی  انطباق مشخصات محصول و خروجی با مشخصات خواسته  
 از جمله موارد زیر:يبردار بهره هاي عملیاتی و اطالعات مدیریت پیگیري تهیه سیستم ،   
 .سیستم تعمیرات و نگهداري  
 هاي اداري. سیستم  
 برداري. سیستم کنترل ایمنی بهره 

 تجاري) برداري برداري (دوره بهره هاي بهره پایش انطباق عملکرد با دستورالعمل 

 برداري تجاري هاي مندرج در مدارك قرارداد در دوره بهره نظارت بر انجام آزمایش 

 برداري به منظور تهیه گزارش کامـل بـودن پـروژه و انطبـاق تعمیـر و       هاي بهره بازرسی پروژه و بررسی گزارش
بـا در نظـر گـرفتن    نگهداري پروژه با تعهدات شرکت، مشخصات فنی و استانداردهاي تعیین شـده در قـرارداد   

استهالك معمول به منظور کاربرد در دوره انتقال و تنظیم لیست تعمیرات اساسی و تعیـین اجـزاء تعویضـی و    
 تعمیر یا تعویض گردند. ،قطعاتی از پروژه که باید قبل از مقطع انتقال

  امور تغییرات، خاتمه و فسخ -

 رات آن بر مدل مالی اولیه به منظور اصـالح مـدل   بررسی و اعالم نظر نسبت به صحت تغییرات پیش آمده و اث
  مالی پروژه.

 تعیین اثرات آن بر مدل مالیو  باره تغییرات بررسی و اعالم نظر در.  
 گذار) مطابق قرارداد شرکت (سرمایه هاي یبدهباره تبعات مالی تغییرات و مطالبات با  بررسی و اعالم نظر در 

 پذیر سرمایهو مدارك قرارداد در صورت درخواست  با اسناد پذیر سرمایههاي  تطبیق تصمیم 

 مسایل بیمه در صورت بروز خسارتبه اي الزم و رسیدگی  هاي بیمه پیگیري برقراري انواع پوشش 

 حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و شروط قراردادي 

 سـایر عوامـل بـر اسـاس      گـذار) و  هاي شرکت (سرمایه بررسی و اعالم نظر در مورد آزادسازي و استرداد تضمین
  اسناد و مدارك قرارداد پس از حصول اطمینان از انجام کامل تعهدها
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  در حین مذاکرات مجدد قراردادي پذیر سرمایههمکاري با  
 هاي ارائه شده از سوي پیمانکار. نامه کنترل و تایید ضمانت  
 و تهیـه  یزان تمدید مورد نیاز قرارداد تعیین م، ها آنو تعیین میزان مجاز و غیر مجاز  رسیدگی تاخیرات قرارداد

 گزارش مربوط.

  
 

  حل و فصل اختالفات -

  و رسـیدگی   گـذار)  و شرکت (سرمایه پذیر سرمایهتحلیل و بررسی مسایل قراردادي و اعالم نظر در مورد دعاوي
 موارد اختالف 

 ورد نیاز حقوقیو مدارك م ها جلسه صورتهاي قراردادي مورد نیاز و تنظیم  تهیه و تنظیم الحاقیه 

  

  مرحله انتقال:

  پایش انتقال -

 ) ممیزي شرایط بازسازي و نوسازيOverhaulگذار ها به سرمایه ) و انتقال دارایی 

  (مواد آموزشی) و تهیه برنامه آموزشی.تهیه نیازهاي آموزشی نیروي انسانی، براي انتقال  
 بازرسی و نظارت بر آزمایشات عملکردي دوره انتقال. 

 پذیر سرمایهها و گزارش به  ها، کنترل نتایج آن فرایند انجام آزمایش نظارت بر 

 ها و پیگیري رفع نواقص. رسیدگی به نواقص و معایب احتمالی در دوره انتقال، تهیه فهرست آن  
 ها و انجام کارهاي ترمیمی از سـوي عوامـل مربـوط و تاییـد      نظارت بر رفع نواقص و حصول اطمینان از رفع آن

  رسی فنی در مورد رفع نواقص.گزارش باز
  به منظور انجام مراحل انتقال و آزاد کردن تضمین انتقال. پذیر سرمایههمکاري با  

  مدیریت تغییرات، خاتمه و فسخ -

    بررسی و اعالم نظر نسبت به صحت تغییرات پیش آمده و اثرات آن بر مدل مالی اولیه به منظور اصـالح مـدل
  مالی پروژه.

 تعیین اثرات آن بر مدل مالیو  باره تغییرات ر دربررسی و اعالم نظ.  
 گذار) مطابق قرارداد شرکت (سرمایه هاي یبدهباره تبعات مالی تغییرات و مطالبات با  بررسی و اعالم نظر در 

 پذیر سرمایهبا اسناد و مدارك قرارداد در صورت درخواست  پذیر سرمایههاي  تطبیق تصمیم 
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 مسایل بیمه در صورت بروز خسارتبه اي الزم و رسیدگی  اي بیمهه پیگیري برقراري انواع پوشش 

 حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و شروط قراردادي 

 گـذار) و سـایر عوامـل بـر اسـاس       هاي شرکت (سرمایه بررسی و اعالم نظر در مورد آزادسازي و استرداد تضمین
  مل تعهدهااسناد و مدارك قرارداد پس از حصول اطمینان از انجام کا

  در حین مذاکرات مجدد قراردادي پذیر سرمایههمکاري با  
 هاي ارائه شده از سوي پیمانکار. نامه کنترل و تایید ضمانت  
 و تعیین میزان تمدید مـورد نیـاز قـرارداد    ، ها آنو تعیین میزان مجاز و غیر مجاز  تاخیرات قرارداد به رسیدگی

 تهیه گزارش مربوط.

  حل و فصل اختالفات -

  و رسـیدگی   گـذار)  و شرکت (سرمایه پذیر سرمایهتحلیل و بررسی مسایل قراردادي و اعالم نظر در مورد دعاوي
 موارد اختالف 

 و مدارك مورد نیاز حقوقی ها جلسه صورتهاي قراردادي مورد نیاز و تنظیم  تهیه و تنظیم الحاقیه 

 ژهسطح و نوع نظارت متداول و مورد نیاز در هر یک از مراحل پرو -3-2

سـوي مشـاور    ازخدمات سطح و نوع نظـارت اعمـال شـده     فهرستضوابط اتحادیه اروپا در تدوین  يریکارگ بهبا توجه 
ین میزان دخالت مستقیم در حین کار از سوي مشاور اتفاق بیفتـد.  تر کمشده است که  بینی پیشبه گونه اي  ،پذیر سرمایه
ح باال و کالن بوده و تنها در مقاطع خاصی که نقاط عطف پـروژه  شده از سوي مشاور در حد نظارت سط بینی پیشنظارت 

ي هـا  فعالیـت خدمات تـدوین شـده، بسـیاري از     فهرستمشاور اخذ گردد. به عبارت دیگر در  اتتاییدهستند، الزم است 
 اتیـد تایاسـت  مشاور از جنس پایش و کنترل و تهیه گزارش بوده، ولی در مقاطع خاصی از پروژه که مشخص شده، الزم 

  عبارتند از: ،گذار) اخذ گردد. این مقاطع عطف کلیدي مشاور از سوي شرکت (سرمایه
  پذیر سرمایهاتمام طراحی و حصول اطمینان از رعایت موازین و الزامات  
  تجاري يبردار بهرهانتهاي دوره اجرا و فرایند پذیرش و شروع دوره  
   دوره انتقال و بازسازي و نوسازي (اورهال) مربوطه  

 پذیر سرمایهیزان گستردگی حوزه خدمات و اختیارات مشاور م -3-3

شـده   بینـی  پیششده مشابه اتحادیه اروپا در قالب چهار گروه فنی، مالی، اقتصادي و حقوقی  بینی پیشحوزه خدمات 
احصا  قابل ،گفته در بند قبلی است. همچنین اختیارات مشاور نیز در قالب رد یا قبول پروژه در مقاطع عطف کلیدي پیش

  باشد.  امکان حرکت به مرحله بعد مقدور نمی ،مشاور در این مقاطع تاییدباشد. به عبارت دیگر بدون دریافت  می
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هاي مشارکت عمومی خصوصـی   در پروژه پذیر سرمایهتعیین اقالم قابل تحویل از سوي مشاور  -3-4
 پذیر سرمایهبه 

 ي پایش در مراحل مختلف پروژهها گزارش  
 لی بازنگري در مدل ما  
 هاي اتمام طراحی لیست چک  
 اتمام اجرا و فرایند پذیرش لیست چک  
 بازسازي و نوسازي (اورهال) لیست چک  

 پذیر سرمایهي مورد نیاز در تیم مشاور ها تخصصنوع  -3-5

  گردد. تامینشده باید در چهار گروه فنی، مالی، اقتصادي و حقوقی  بینی پیشي ها تخصص

 پذیر سرمایهمشاور نحوه تشخیص صالحیت و ارجاع کار به  -3-6

ي هـا  بخشـنامه ، تشخیص صالحیت و ارجـاع کـار مشـاور بایـد مطـابق      کشور بر اساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه
از مشـاوران بـا    اوال ،هـاي مشـارکت عمـومی و خصوصـی     گردد با توجه به ابعـاد پـروژه   مربوطه صورت پذیرد. پیشنهاد می

کشـاورزي،   ،معماري و شهرسازي، راه و ترابري، مهندسی آب«ي ها رشتهیک ارشد در هر  حایترجحداقل یک و  بندي رتبه
با توجـه بـه    »ي مشتركها تخصصو گروه  ، میراث فرهنگینفت و گاز، صنعت، معدن ، ارتباطات و فناوري اطالعات،انرژي

به  »و اقتصاد ریزي نامهبرخدمات مدیریت و خدمات «ي ها گروهاز مشاوران  حتما،نوع پروژه استفاده گردد و از سوي دیگر 
اي انجـام   بر مبناي کیفیت و یا تک گزینه تر بیشانتخاب مشاور  ایثانعنوان مدیریت پروژه و مشاور رهبر بهره گرفته شود. 

گردد به جاي استفاده از چنـدین مشـاور داراي    مندي از کیفیت باالتر فراهم گردد. همچنین توصیه می شود تا امکان بهره
  ي چندگانه است، استفاده شود.ها تخصصف از یک مشاور واحد که خود داراي ي مختلها تخصص

 ها پرداختو چگونگی  پذیر سرمایهمشاور  الزحمه حقتعیین  -3-7

گـردد، تـا زمـان ابـالغ      کـه نظـارت حـین اجـرا تلقـی مـی       پـذیر  سـرمایه مشاور با توجه به نوع کار مشـاور   الزحمه حق
خـدمات نظـارت    الزحمه حقدستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین از  توان یمها  دستورالعمل خاص این دسته از پروژه

  )، تبعیت نماید.1396(ویرایش قبل از سال  کارگاهی مشاوران
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گـذار و   در حـل و فصـل اختالفـات بـه وجـود آمـده بـین سـرمایه         پذیر سرمایهنقش مشاور  -3-8
 پذیر سرمایه

) در کشور و تعیین مبانی حل اخـتالف  469ی خصوصی (نشریه مشارکت عموم نامه موافقتبا توجه به وجود چارچوب 
بـه   2-34توان در مراحل مختلف بروز اختالفات از کمک مشاور به ویـژه در بنـد    گردد، می ) که در ادامه ذکر می34(ماده 

  عنوان کارشناس استفاده نمود.
 علـت  بـه  یا و »نامه موافقت« این تفسیر و تعریف با ارتباط در »طرف دو« بین شکل هر به اختالفی هرگونه اگر. 34-1
 کیـ  هیـ اطالع دریافـت  از »روز) 30(« سی مدت ظرف که کنند می تالش »طرف دو« کند، بروز آن  خاتمه و نقض اعتبار،

 طرفـه  دو  دوسـتانه  مـذاکره   وسـیله  به ابتدا را اختالف این اختالفی، چنین وجود بر مبنی دیگر »طرف« سوي از »طرف«
 نماینـدگان  این که صورتی در و شود می انجام »طرف دو« نمایندگان بین مذاکره وسیله به ها تالش این. دکنن فصل و حل

 توجـه  بـا  را اختالف موضوع تواند می »طرف دو« از یک هر کنند، فصل و حل را موضوع »روز) 30(« سی مدت در نتوانند
 را اخـتالف  مستقیم طور به که کنند موافقت »طرف دو« هر آنکه مگر دهد، ارجاع »کارشناس« یک به ،2-34 بند مفاد به
  . دهند ارجاع داوري به ،3-34 بند مفاد به توجه با

 بـه  اي اطالعیـه  طـی  »کارشـناس « یک به اختالف ارجاع بر مبنی را خود تمایل تواند می »طرف دو« از یک هر. 34-2
  :شد خواهد عمل ،زیر روش طبق بر صورت این در کند، اعالم دیگر »طرف«

 مـورد  در بایـد  »طـرف  دو« ،»کارشـناس « به اختالف ارجاع اطالعیه صدور از پس »روز) 15(« پانزده مدت طی  -الف
 بین »قطعیت تاریخ« از پیش ماه یک که فهرستی میان از »کارشناس« عنوان به اي»شخص« انتصاب و انتخاب

 مـوارد  از یـک  هـر  در کننـد  مـی  الشتـ  نیت حسن با »طرف دو«. برسند توافق به است، شده توافق »طرف دو«
 بـا  ارتبـاط  در شـده،  انتخاب »کارشناس« تا نمایند عمل »کارشناس« انتصاب و انتخاب در زیر شرح به اختالفی
  :کند اقدام آور الزام و نهایی تصمیم اتخاذ و اختالف مورد موضوع

 قبـول  مـورد  و طرایش واجد و مستقل مهندسی شرکت یک انتصاب مهندسی، و فنی امور به مربوط موارد در -1  
 ؛»طرف دو«

  و ؛»طرف دو« قبول مورد و طرایش واجد مالی مشاور یک انتصاب اقتصادي، و مالی امور به مربوط موارد در -2  
  »طرف دو توافق با آمده پیش اختالف به مربوط تخصص با »کارشناس« یک انتصاب دیگري مورد هر در -3  

 مـورد  در را خـود  نظـر  داور، یـک  نه مستقل »کارشناس« یک عنوان به است موظف شده مشخص »کارشناس«  -ب
ـ  او کـه  را اطالعـاتی  تا بخواهد »طرف دو« از است ممکن »کارشناس«. کند اعالم »طرف دو« بین اختالف  رايب
 درخواسـت  ایـن  وقـت  اسـرع  در بایـد  »طـرف  دو« صورت، این در. بگذارند اختیارش در دارد الزم گیري تصمیم

 دیگري زمان هر یا و انتصابش از »روز) 60(« شصت مدت ظرف باید »کارشناس«. نمایند اجابت را »کارشناس«
 . کند اعالم »طرف دو« به کتبی صورت به را خود تصمیم برسد، »طرف دو« توافق به که
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 یکـدیگر  بـین  را »کارشـناس « سـوي  از اخـتالف  حل ندرایف الزحمه حق تسهیم نحوه هستند موظف »طرف دو«  -ج
  . کنند وافقت

 اتـاق  از برسـند،  توافق به »روزه) 15(« پانزده  دوره یک در »کارشناس« انتصاب مورد در نتوانند »طرف دو« اگر  -د
 اسـالمی  جمهـوري  دادگسـتري  رسـمی  کارشناسـان  کانون یا ایران اسالمی جمهوري معادن و صنایع و بازرگانی

 دو« سـوي  از مسـاوي  صـورت  بـه  کارشناسـی  این هاي هزینه. کرد خواهند »کارشناس« تعیین درخواست ایران
  . شد خواهد پرداخت و تقبل »طرف

 مگر بود، خواهد آور الزام »طرف دو« رايب 2-34 بند در شده درج ندرایف طبق شده انتصاب »کارشناس« تصمیم  - ه
 ارسـال  طـی  ،»کارشـناس « تصـمیم  دریافـت  از پـس  »روز) 30(« سـی  مـدت  ظـرف  »طـرف  دو از یکی که آن

 طبـق  بـر  را داوري به اختالف موضوع ارجاع و کند اعتراض »کارشناس« تصمیم به دیگر، »طرف« به اي طالعیها
 بـود  خواهد آور الزام »دو طرف« رايب همچنان »کارشناس« تصمیم نیز حالت این در. کند اعالم ،3-34 بند مفاد
  . باشد آن خالف بر یا داده تغییر را  آن داوري،  نتیجه آنکه مگر

 طرفـه  دو  دوسـتانه  مـذاکرات  با »روز) 30(« سی مدت ظرف ،1-34 بند مندرجات طبق که اختالفی گونه هر -34-3
 ،2-34 بنـد  مفـاد  طبـق  که مواردي در یا و کنند توافق داوري روش به آن فصل و حل بر »طرف دو« و نشود فصل و حل

 »کارشـناس « هنـوز  ،»کارشـناس « به اختالف جاعار بر مبنی »طرف« کی هیاطالع ارسال از »روز) 30(« سی مدت ظرف
 یا و نکند اتخاذ را خود تصمیم) ب -2-34( بند در شده درج مدت در شده منصوب »کارشناس« یا و باشد نشده منصوب

 اعـالم  »کارشـناس « تصـمیم  با را خود مخالفت اي اطالعیه ارسال طی)،  ه -2-34( بند مفاد اساس بر »طرف دو« از یکی
 اتـاق  داوري قوانین طبق »طرف دو« بین اختالف. شود فصل و حل داوري روش به سرانجام باید نکند، اجرا را نآ یا نماید

 حـل  شوند، می مشخص داوري قوانین طبق که داور نفر سه وسیله به و ایران اسالمی جمهوري معادن و صنایع و بازرگانی
  .بود خواهد فارسی یزن داوري زبان و است تهران داوري محل. گردید خواهد فصل و

 »دو طـرف «ي و بـرا  نهـایی  ،صـادر شـود   3-34 شـده در بنـد   نیـی تع يداور نـد یکـه طبـق فرا   ییهرگونه را -34-4
 »دو طـرف « ،عـالوه بـر آن  . رجـوع کنـد   ییقضـا  به مراجع تواند یم نفع ذي »طرف« ،و در صورت عدم اجرا االجراست الزم

در خصوص هر اختالف مربوط بـه   ییقضا یدگیرس ای يدعو  ادامه ایوع حق شر کی چیه که کنند یموافقت م لهیوس نیبد
 راي، صـدور  از پـس . نـدارد  اسـت،  رسیدگی حال در ماده همین طبق آن داوري مراحل که زمانی تا را »نامه موافقت« نیا

  . نمایند مراجعه قضایی مراجع به توانند می آن اجراي در تسهیل یا اجرا براي تنها »طرف دو«
  :يداور ای »کارشناس«ي مورد اختالف از سو یدگیدر مدت رس .34-5
  ؛دهد یادامه م »نامه موافقت«نیتعهدات خود را در ا ياجرا »شرکت«  -الف
 دهد؛ می ادامه ،26-3 بند مفاد طبق خود شده سررسید »يها پرداخت« به »پذیر سرمایه«  -ب
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 خواهنـد  خـودداري  ،اخـتالف  مـورد  مساله در خود حق احقاق رايب دیگري عمل گونه هر به اقدام از »دو طرف«  -ج
 این از دیگـري  ماده مفـاد طبق بر »نامه موافقت« به دادن خـاتمه حق از استفاده داوري، گونه هر وجود با و کرد

  د.بو خواهد محفوظ »طرف دو« از هریک رايب »نامه موافقت«
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Abstract: 
As the issue of financing country's public-owned projects is one of the most serious concerns at the 

national level, Public Private Partnership (PPP) is considered one of the solutions suggested by the 
decision - making bodies including the Islamic Council Assembly (Parliament) and the State Plan and 
Budget Organization as one of the most experienced and effective means at the international level, which 
is currently being conducted with a substantial number of foreign countries, especially in the water and 
wastewater sectors. 

On the one hand, the nature of the presence of the government as one of the parties in such contracts 
shows the need to provide special regulations and, on the other hand, considering that this type of contract 
has substantial and important differences with other contractual and administrative structure makes it 
necessary to prepare special edition of laws and regulations to overcome deficiencies in this section, as 
soon as possible. 

One of the main parties that should be paid a great attention due to the substantial roll in a large 
number of PPP project in engineering and consultancy aspects bodies which has been named as Advisor 
in PPP terminology. This party in that lack is the presence of public party works as independent 
intellectual and operational body to ensure other parties the principles of the right assignment process so 
that the quality of the implementation of PPP life cycle during a long - term contract has been obtained.  

Based on reliable studies from foreign and international sources and in order to make 
applicable use of all the capacities of PPP contracts and their successful implementation in the 
related projects, the use of external Advisors by public authorities is inevitable and has been 
recommended by all the public authorities around the world. The advantages of using external 
Advisors in PPP contracts can be cited as follows: 

 Creating balance between the demands and expectations of the public sector (investee) and the 
private sector (investor). 

 Clarification and ensuring in investors. 
 Presence of the experienced team with related expertise near the investee. 
 Direct experience on similar markets 

By examining the three references discussed herein (World Bank, the UK Treasury and the 
European Union), it is shown that the area of expertise required for Advisory is different in every 
reference. As an instance, the World Bank recommends more specialized fields, while other 
authorities are considering fewer areas for investee’s Advisors’ expertise. However, the 
financial, economic, legal and project management fields are common in all the references, but 
the depth and extent of the advisory consultancies in the aforementioned issues are different.  

Therefore, based on the evaluation of above mentioned TORs for Advisory services in PPP 
projects, the European Union proposed TOR was chosen as the basis for developing the Iranian 
PPP Advisory services. 

In this guideline, the suggested TORs for Advisory consultants has been so set out in such a 
way to be used by investees and investors in namely three main PPP contracts which are BOT, 
BOO and Buy-Back, in the water and water sectors. By applying this guide, all related parties 
can be assured the right process of actions carried out in the PPP project along the extended life 
cycle in order to achieve defined objectives. 
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  این ضابطه

به منظور تبیین حیطه خدمات و انتظارات از 
(بخـش دولتـی)، بـه عنـوان      پذیر سرمایهمشاور 

ــراي  پــذیر ســرمایهبــازوي فکــري و عملیــاتی  ب
 در قـرارداد اطمینان از اجراي اصولی فرایند کار 

شده اسـت و   هیتهمشارکت عمومی و خصوصی 
ــضــمن  ــدازین یبررس ــاور   يمن ــه حضــور مش ب

حیـات پـروژه   در مراحـل مختلـف    ریپـذ  هیسرما
، )يواگذار ،يبردار احداث، بهره شبرد،ی(انعقاد، پ

هاي مـورد   الگویی جهت شناسایی انواع تخصص
نیاز مشاوره و نظارت در این دسته از قراردادهـا  
در مراحل مختلف چرخـه حیـات بـا توجـه بـه      

 نماید. ضوابط و مقررات باالدستی ارائه می
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