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  خالصه

 

در كشور ما نيز به علت كمبود منابع مالي دولتي و همچنين افزايش گسترده نياز به تسهيالت زيربنايي در بخش هاي 

مختلف، استفاده از قراردادهايي كه به نوعي به دنبال روشهاي خصوصي سازي و استفاده از سرمايه هاي بخش غير دولتي 
به آنها  قيباشند در حال گسترش است. با توجه به قوانين موجود در كشور كه در اين تحق اعم از داخلي و يا خارجي مي

مطابقت بيشتري در مقايسه با روش هاي ديگر مشابه با قوانين كشور دارد. در نتيجه به   BOTاشاره خواهد شد، روش 

زيربنايي  التدر ساخت و توسعه تسهيدر كشور و استفاده از سرمايه هاي خارجي  BOTعلت افزايش كاربرد قراردادهاي 
در بخش هاي مختلف و عدم وجود منابع و اطالعات كافي در اين زمينه، انجام مطالعات تكملي در اين راستا از اهميت ويژه 

اي برخودار است. در اين تحقيق ابتدا با مطالعه اهميت توسعه ساختارهاي زيربنايي، بحث خصوصي سازي و استفاده از 

ي بخش خصوصي و همچنين سرمايه گذاري خارجي در ساخت و توسعه سازه هاي زيربنايي بويژه در قالب سرايه ها
و قوانين مربوط به آن، نمونه  BOTمورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه با معرفي كامل قراردادهاي  BOTقراردادهاي 

. در ادامه نيز با مطالعه استرد بررسي قرار گرفته هايي از كاربرد اين روش و قوانين اجراي آن در كشورهاي مختلف مو

 مقررات موجود در كشور به كاربرد اين روش در كشور و موانع موجود در اين راه اشاره شده است.
 

 ييكارآ شي، قوانين و مقررات، افزاBOTتامين مالي، خصوصي سازي، کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

و اجتماعي در هر كشوري مستلزم تشكيل سرمايه براي تامين منابع مالي  دستيابي به هدف رشد و توسعه اقتصادي
مورد نياز طرح هاي زيربنايي است. از لحاظ نظري جاي هيچ شكي وجود ندارد كه سرمايه به عنوان موتور رشد و توسعه 

نده رشد و شكوفايي اقتصادي اقتصادي از اركان بنيادين اقتصاد به شمار مي رود. در واقع سرمايه آغاز كننده و استمرار ده
است. كشور ما براي بازسازي و نوسازي پس از حوادثي مانند جنگ و براي همسويي و همپايي با روند شتابنده رشد 
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اقتصادي در قاره آسيا به ويژه كشورهاي منطقه جنوب شرقي آسيا، راهي جز افزايش چشمگير در نرخ سرمايه هاي خود 
 .ندارد

داخلي براي تشكيل سرمايه در غالب كشورها براي تحقق اهداف كالن اقتصادي كفايت نمي كند از آنجا كه امكانات 
داخلي و  يلذا استفاده از منابع مالي خارجي به عنوان مكمل منابع داخلي و ابزاري جهت هموار نمودن سرمايه گذاري ها

ست. استفاده از منابع مالي خارجي از طريق ناپذير و ضروري ا ابگسترش و تقويت ظرفيت ها و نيروهاي مولد امري اجتن

اقتصادي  -ميالدي و تبعات منفي سياسي 2891استقراض، در پي آشكار شدن و بروز بحران بدهي ها در جهان در سال 
مي شود به  كستفزاينده آن، تبيين كننده اين پيام بود كه استفاده بدون قيد و شرط از وام ها و اعتبارات خارجي دچار ش

 .كه در حال حاضر اين روش تامين مالي، در اكثر كشورهاي جهان كنار گذاشته شده استطوري 

است كه بايد به سرمايه گذاري خارجي نقش و سهمي در توسعه داده شود، زيرا با ورود اين سرمايه ها نه تنها  طبيعي
مديريت و تكنولوژي توليدي و  شكاف و خالء هاي موجود در اقتصاد كشور پر مي شود، بلكه فرصت هايي براي انتقال

 .و مهيا مي گردد امكانپذيردستيابي به بازارهاي جهاني و بسياري مزيت هاي ديگر 

ما نيز با توجه به نياز گسترده به ساخت و توسعه تسهيالت زيربنايي و به تبع آن نياز به دريافت وام هاي  كشور
ايي براي جلب سرمايه هاي خارجي در قالب روشهاي مختلف بوده استقراضي براي پوشش دادن هزينه ها، به دنبال راهكاره

دولت بر فعاليت هاي مختلف اقتصادي به خصوص  هاياست. سياست هاي مبتني بر خصوصي سازي و كاهش تصدي 
توسعه ساختارهاي زيربنايي و همچنين عدم كفايت سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي براي پوشش دادن اين هزينه ها، 

  .بر آن داشته است كه با هدف جذب سرمايه هاي خارجي به روشهاي قراردادي نوين روي آورددولت را 

هاي متعددي در كشور طي چند سال اخير از طريق سرمايه گذاري هاي خارجي به مرحله بهره برداري رسيده  طرح
فن آوري توليدي براي پيشرفت و اند كه به رغم كم شمار بودن آنها، نشان دادند منابع مالي خارجي و همچنين دانش و 

 {12كاركرد موثر طرح ها ضروري مي باشد. }

مي باشد از انواع روشهاي سرمايه گذاري  قيكه موضوع بحث اين تحق BOT كه اشاره شده، روشهايي مانند همانطور
وصي سازي بوجود خارجي است كه در بيشتر كشورها به منظور تامين مالي پروژه هاي زيربنايي و در راستاي اهداف خص

آمده است. به همين دليل اكثر قوانين حاكم بر اين روش در كشور همان قوانين موجود در زمينه سرمايه گذاري خارجي 

مورد بازنگري قرار گيرند تا در صورت لزوم مواردي به آنها  BOT مي باشند كه بايد براي تسهيل كاربرد روشهايي مانند
 .نها صورت گيرداضافه شود و يا تغييراتي در آ

در  BOTتوجه به اينكه قوانين ناظر بر سرمايه گذاري خارجي در كشور، در واقع بستر استفاده از قراردادهاي  با
كشور را فراهم مي آورند، در اين بخش سعي مي شود با مطالعه قوانين كشور در زمينه سرمايه گذاري خارجي، روند  

خارجي مورد بررسي قرار گيرد و در ادامه با مطالعه قوانين  يبيشتر سرمايه هااصالح اين قوانين در راستاي جذب هرچه 

 در كشور، موانع و محدوديت هاي موجود شناسايي و راهكارهاي مناسب اجرايي ارائه گردد. BOTمرتبط با قراردادهاي 
 

 

 رانیدر ا یخارج یگذار هیبر روند سرما یمرور  .2

جي كم و بيش به موازات تحوالت سرمايه گذاري در كشورهاي مختلف جهان شكل در ايران سابقه سرمايه گذاري خار
گرفته اما سير تحوالت آن و نوسانات پديد آمده در جريان ورود سرمايه هاي خارجي بيشتر متاثر از تحوالت و اوضاع و 

 .د مورد نظر نبوده استاحوال خاص سياسي كشور در مقاطع زماني گوناگون بوده و فقط اهداف اقتصادي در اين فرآين

نگاهي اجمالي به روند سرمايه گذاري خارجي در كشور نشان مي دهد كه سرمايه گذاري اوليه در ايران بيشتر به 
صورت اعطاي امتياز و عقد قراردادها با افراد يا موسسه هاي قدرتمند انجام پذيرفته است و با توجه به ماهيت سرمايه 

 .نافع حاصل از سرمايه گذاري به طرف خارجي تعلق مي گرفته استگذاري هاي انجام شده اكثر م
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نقطه عطفي در تاريخ سرمايه گذاري خارجي  2331با تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي در سال 
شور با توجه به شرايط خاص آن زمان، ورود سرمايه هاي خارجي به ك 2332-21در ايران به وجود آمد. در طول سال هاي 

 .ورود دوباره سرمايه هاي خارجي به كشور با آهنگي كند و ماليم آغاز شد 2321تقريباً متوقف ماند. اما از سال 
دولت در صدد فراهم نمودن زمينه مناسب جهت جذب سرمايه گذاري هاي خارجي  2322تا  2321در دوره زماني 

آن سازمان ها و شركت هاي  9صنعتي ايران كه طبق ماده  -بود و در اين راستا قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري

تابع مجاز هستند قراردادهاي الزم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد كنند، تصويب شد. در اين قانون 
ساله از  23تسهيالتي براي سرمايه گذاري خارجي در اين مناطق در نظر گرفته شده است كه از جمله آنها معافيت مالياتي 

  .پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي افراد حقيقي و حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي مي كنند، مي باشد

به طور كلي تالش هاي زيادي در اين دوره براي جذب سرمايه هاي خارجي صورت گرفت. همچنين در اين دوره با 
هنگي كشور گام مهمي جهت تسهيل در جذب سرمايه گذاري تصويب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فر

  .هاي خارجي برداشته شد

و طي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي موضوع  2392تا پايان نيمه اول  2329در طول دوره زماني 
ند كه همانند سال سرمايه گذاري خارجي و تسهيل شرايط انجام آن همچنان مورد توجه سياست گذاران بوده است. هرچ

كه جهش ناگهاني در حجم سرمايه  2329هاي قبل، تحول چشمگيري در آن صورت نپذيرفته است. البته به جز سال 
گذاري خارجي در كشور صورت پذيرفته است. در اين دوره به رغم افزايش نسبي در ميزان جذب سرمايه هاي خارجي در 

بود، با اين وجود ايران همچنان از حيث جذب منابع خارجي همگام با كشور كه مصادف با سال هاي آخر برنامه دوم 

 {2تحوالت جهاني و منطقه اي حركت نكرده و درمقايسه با كشورهاي با اقتصاد مشابه موفقيت كمتري كسب كرده است. }
شيم مي بينيم اگر بر سياست هايي كه اين كشورها براي ورود سرمايه به كشور خود بكار برده اند، مروري داشته با

عوامل بسياري در اين امر دخالت داشته اند كه عبارتند از: سياست هاي آزادسازي اقتصادي، اتخاذ سياست هاي اقتصادي 

اجتماعي، امكانات زيربنايي مناسب، ثبات  -برون گرا و مبتني بر بازار، حمايت بخش خصوصي، ايجاد اصالحات اقتصادي
ارزان و نيمه ماهر، قانونمندي و امنيت الزم جهت حمايت از سرمايه و منافع سرمايه  سياست هاي اقتصادي، نيروي انساني

گذاران خارجي. بنابراين الزم است براي موفقيت كشور در اين راستا تالشهايي در جهت بكارگيري اين سياست ها با توجه 

 به وضعيت كشور داشته باشيم.

 

 در کشور یخارج یگذار هیو مقررات ناظر بر سرما نیقوان  .3

يكي از مهمترين قوانيني كه در كشور وجود دارد قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد 
كه سياست هاي كالن كشور را شامل مي شوند. درواقع مي توان در اين برنامه ها سياست هاي چهار ساله كشور را در 

قرارداد. هر آنچه كه در اين دوره هاي زماني در زمينه سرمايه گذاري خارجي زمينه سرمايه گذاري خارجي مورد مطالعه 
  .تصويب مي شود، با توجه به سياست هاي مندرج در اين برنامه خواهد بود

اين قانون اشاره كرد كه  11، به ماده BOTمي توان از موارد بسيار مهم قانون برنامه چهارم در ارتباط با قراردادهاي 

ازه داده است جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فن آوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصت هاي شغلي و به دولت اج
افزايش صادرات در قلمرو فعاليت هاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي، زيربنايي، خدمات و فناوري اطالعات در اجراي 

ور جلب سرمايه گذاري خارجي، زمينه هاي الزم به منظ 28/21/2391قانون تشويق و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 

قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي فراهم نمايد. الزم به ذكر است بند  3ماده « ب»را از طريق مذكور در بند 
در بخش  BOTقانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي اولين مجوزي است كه اجازه استفاده از روش  3ماده « ب»

 {1تلف را صادر نموده است. }هاي مخ
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 بودجه ساالنه نیشده در قوان حیتصر یفیاهداف ک یبررس .4

در راستاي جلب و جذب سرمايه هاي خارجي در كشور اهداف كيفي ديگري عالوه بر برنامه هاي توسعه، در قوانين 

سرمايه گذاري خارجي به قوانين  بودجه ساالنه گنجانيده شده است. با توجه به اينكه نخستين موارد مندرج در زمينه
برمي گردد و بيشتر اين موارد با اصالحاتي در سال هاي بعد تكرار شده است، در ذيل , موارد  2329و  2322بودجه سال 

 {3عنوان مي گردند :} 2322مندرج در قانون بودجه سال 

ممنوع است. بانك ها،  2322: تاسيس شركت هاي جديد توسط شركت هاي دولتي در سال 1بند )ن( تبصره 
درصد(  31موسسات اعتباري و شركت هاي بيمه و شركت هاي دولتي كه از طريق مشاركت با سرمايه گذاران خارجي )زير 

 .به منظور فعاليت هاي توليدي اقدام به تشكيل شركت مي نمايند، از شمول اين بند مستثني هستند

بنا به تقاضاي متقاضيان داخلي راساً يا با  2322است در سال : وزارت نفت مكلف  18( از بند )د( تبصره 6جزء )
 .درصد( مجوز احداث پااليشگاه را صادر نمايد 18مشاركت خارجي )حداكثر 

( 18( بند )ل( تبصره )6( و )3(، )1(، )3(، )1الزم به توضيح است مواردي مانند مجوز اعطاء شده مندرج در اجزاي )

كل كشور  2328( قانون بودجه سال 18( بند )ل( و بند )ش( تبصره )3( و )2و اجزاي ) كل كشور 2329قانون بودجه سال 
كل كشور و بندهاي )ز(، )ح(، )ط( و )ل(  2391( قانون بودجه سال 18( بند )ل( تبصره )6( و )3(، )2-1(، )2-2و اجزاي )

و )د(، )ه(، )ف(، )ز( و )ط(  26بصره و )ز( و )د( ت 21كل كشور و بندهاي )ج( تبصره  2392تبصره قانون بودجه سال 

همچنان به قوت  خود باقي است.  2393كل كشور، با شرايط مصوب، در سال  2391قانون بودجه سال  12تبصره تبصره 
{1} 

است كه مربوط  12مي شود، بند )ل( تبصره  BOT كه مربوط به قراردادهاي 2393مهمترين بند قانون بودجه سال 
 :و ارزي است. در اين قسمت آمده استبه سياست هاي پولي 

به هيأت وزيران اجازه داده مي شود  28/21/2391در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 

به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي در طرح هاي توليد برق از نيروگاه هاي آبي، بخاري، گازي، سيكل تركيبي، تلمبه 
مگاوات و طرحهاي ساخت پااليشگاه تا ظرفيت سيصد هزار بشكه در  21111و انتقال نيرو تا ظرفيت ذخيره اي و انرژي نو 

كيلومتر آزادراه، توسعه و تجهيزات فرودگاه امام خميني )ره(  2311كيلومتر راه آهن و  3111روز، فاضالب تهران و احداث 

رگ كشور و تأمين ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي توسط فرودگاه بين المللي موجود، توسعه و تجهيز بنادر تجاري بز 2و 
( قانون تشويق و حمايت 3سرمايه گذار داخلي و خارجي با اولويت سرمايه گذار ايراني از طريق مذكور در بند )ب( ماده )

 سرمايه گذاري خارجي اقدام نمايد.

 

 در کشور BOT یو مقررات مرتبط با قراردادها نیقوان یبررس .5

اين  با رابطه در موجود قوانين تمام مطالعه به كشور در BOTقراردادهاي  اجراي امكانسنجي هدف با قسمت ناي در

 به .نماييم مي بررسي را موجود اجرايي و قانوني تسهيالت و ها حمايت و ها محدوديت و موانع و پرداخته ها قرارداد نوع

 و توسعه ساخت جمله از خاصي هاي بخش در فقط و است اندك بسيار كشور در BOTاجراي  هاي تجربه اينكه دليل

 تمام دليل ذكر همين به است داشته بيشتري رشد ها بزرگراه و ها جاده مانند نقل و حمل هاي سيستم و ها نيروگاه

 نوع اين با دررابط مقررات و قانون در موجود كمبودهاي از بسياري زيرا نيست، امكانپذير اجرايي و قانوني هاي محدوديت

 طراحان نظرات از گيري با بهره شده سعي بخش اين در دليل همين شود. به مي آشكار آن شدن اجرايي زمان در قراردادها
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 در و كرده شناسايي را موجود يا تسهيالت و در، موانع BOTموجود  قراردادهاي اجراي مسير مطالعه و كشور در شيوه اين

 .برآمد آن براي مناسب چارچوبي ايجاد پي

 

 نيز صدق مي كنند. BOT قراردادهاي مورد در هستند، حاكم قراردادها انواع براي كشور در كه قوانيني كلي بطور

 تكليف و حق به اصل نسبت و است مدني قانون موضوع كه باشد: بخشي مي بخش دو شامل قراردادها به مربوط قوانين

 دادرسي آيين موضوع است كه اختالفات به رسيدگي اتتشريف به مربوط ديگر بخش ماهوي( و شود )قانون مي صحبت

 {1ميباشد. )قانون شكلي( } كيفري و مدني

بعبارت  باشد مي كشور مدني قانون تابع سازيم مي منعقد كه قراردادهايي كليه مدني، قانون 21 ماده طبق اساساً

 در موارد مندرج شامل BOTپروژه  هب مربوط مسايل خصوص ما )شركت مجري پروژه( در قرارداد طرف و ما حقوق ديگر

 سرمايه تمام همين دليل به باشد. مي مدني قانون همان قرارداد بر حاكم كليت واقع در و است مدني قانون و قرارداد

 باشند. مي مدني قانون در مذكور اصول رعايت با قرارداد عقد به ملزم خارجي گذاران

 اين مي كه ندارند آن پذيرش به چنداني تمايل گذاران سرمايه والًمعم اختالف حل و قضايي سيستم پذيرش مورد در

 باشد. BOTهاي  پروژه خصوص در ايران قضايي و دادرسي قوانين كفايت عدم بخاطر تواند

 قالب يك در و خارجي شده ثبت شركت يك بعنوان (Project Company)يا  پروژه مجري شركت كه آنجائي از

 مالي، تامين اقدام به خود، سرمايه ورود با شد اشاره بدان قبالً كه مراحلي طي از پس و شود مي وارد قرارداد در كنسرسيوم

 گذاري سرمايه از مصداقي BOTهاي  پروژه نتيجه در نمايد، مي دولت به پروژه انتقال نهايتاً و برداري بهره ساخت،

 آنها، مهمترين كه شود رعايت مورد آن در خارجي گذاري سرمايه بر حاكم قوانين تمام بايد و روند مي شمار به خارجي

 قانون بهمراه آن اجرايي نامه آئين و اين قانون مفاد كه اي بگونه است، خارجي هاي سرمايه از حمايت و تشويق قانون

 شوند. مطرح مي  BOTبر حاكم مقررات و قوانين بعنوان ايران كشور مدني

 وارد مي ايران به قانون اين مطابق كه هايي سرمايه خارجي، گذاري سرمايه از حمايت و تشويق قانون به توجه با

 معافيت و كليه حقوق و بوده دولت قانوني حمايت مشمول ها، سرمايه اين انداختن بكار از حاصل منافع آن تبع به و شوند

 بنگاههاي و ها درمورد سرمايه است موجود داخلي خصوصي توليدي بنگاههاي و ها سرمايه براي كه تسهيالتي و ها

 داخلي گذاري سرمايه يك مجوز، مانند اخذ از پس (PC)پروژه  مجري شركتهاي با واقع در بود، خواهد صادق نيز خارجي

 مي شود. برخورد ... و كيفري مقررات و عمومي قوانين و گمركي كار، قانون لحاظ به

 

 در کشور BOTبرخی موانع و محدودیت های موجود در اجرای قراردادهای   .6

 ناظربر كه قوانيني ترين اصلي است، نشده تعريف BOTقراردادهاي  براي اي ويژه قانون كشورمان در به دليل اينكه

 مفاد همين دليل به هستند. خارجي گذاري سرمايه از حمايت و تشويق قانون و اساسي قانون باشند مي قراردادها نوع اين

  باشد. داشته قراردادها اين اجراي روند بر بسياري يرتاث تواند مي قوانين اين در شده تعريف

دولتي )انحصار  فعاليت جزء زيربنايي هاي گذاري سرمايه تمامي عمومي مالكيت اساسي، قانون 11 اصل الف( طبق
هاي  كه پروژه است حالي در اين و است ساخته خارج خصوصي بخش مالكيت حيطه از آنرا فلذا است. شده دولت( دانسته

BOT گردد. مي گذاري سرمايه خصوصي بخش توسط 

 كه دولت وارده خسارت عادالنه جبران ادعاي به رسيدگي اختالف، بروز صورت در اساسي قانون 238 اصل ب( مطابق

 و باشد اختالف مي مورد بعضاً مطالب اين كه است. گرفته قرار ايراني صالحيتدار محاكم عهده به است كرده تضمين را آن

 داوري به تمايل دارند بلكه گيرد صورت ايراني محاكم در اختالفات به رسيدگي كه ندارند تمايلي خارجي ارانگذ سرمايه

 در اختالفات به كه رسيدگي صورتي در كه است آمده اساسي قانون 238 اصل در خصوص اين در گردد. ارجاع المللي بين
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 اجازه ايشان و باشد اسالمي رسيده شوراي مجلس تصويب به پروژه و طرح بايد گيرد صورت بخواهد المللي بين داوري

 {31باشند. } داده را المللي بين داوري

 و ماليات كسر از پس گذاري سرمايه از حاصل درآمد به بيشتر خارجي گذاران سرمايه اصوالً اينكه به توجه با
 و سود حقوق جمله از دولتي حقوق ساير و عوارض ماليات، وجود كه است طبيعي دارند، توجه شده اشاره هاي سايرهزينه

 هاي سرمايه انگيزه نيز مواردي در و شده واقع موثر گذاري، سرمايه هزينه هاي ضروري غير افزايش بر تواند مي بازرگاني،

 متعلقه هاي با بهره ها هزينه اين انعكاس موجب گذاري، سرمايه بر ها هزينه اين وضع لذا كند تضعيف دركشور را گذاري

 را زايدي هاي هزينه بويژه  آنكه شد خواهد دولت مالي گردش در تكراري فرايند يك پيدايش و شده عرضه خدمات نرخ در

 نمايد. مي تحميل دولت بودجه بر

براي  كه تسهيالتي و ها حمايت حقوق، كليه از خارجي گذار سرمايه خارجي، گذار سرمايه حمايت و تشويق قانون در
 مدت طوالني دليل به قانون اين به توجه با شود. مي مند بهره ماليات، بحث در خصوصاً است جودمو داخلي گذار سرمايه

 گذار سرمايه و چون گيرد، مي قرار مالياتي معافيت مشمول آن اول سال چند فقط ها، پروژه انتقال و برداري بهره و ساخت

 عوارض و مالياتي هاي ريسك هزينه پس شد خواهد هچ او مالياتي هاي هزينه كه كند بيني پيش بدقت تواند نمي خارجي

 شود.  مي تلقي جدي مانع يك عنوان به او براي باال
 

 

 BOTراهکارهایی در خصوص اجرایی شدن قراردادهای  یبررس  .7

 قوانين سرمايه است شده گرفته نظر در گذاران سرمايه براي منافع و ها انگيزه از وسيعي محدوده قوانين، تمامي در

 است هاي زيربنايي پروژه در خارجي گذاري سرمايه از ديگر شكلي كه BOTروش  به گذاري سرمايه براي بايد گذاري

 گردد. كاربرد قابل
براي  جامع و كلي نامه آيين و قانون يك تهيه براي است الزم قبلي هاي بخش در شده ذكر موارد نظرگرفتن در با

 كشورها براي اين كه شرايطي و قراردادها اين اجراي در موفق كشورهاي بهتجر از كشور، در BOTقراردادهاي  اجراي

 و پيشنهادات نظرات همچنين و كشور در موجود شرايط گرفتن نظر در و نمايند مي فراهم آن شدن تر عملي هرچه

 نمود.  استفاده زمينه اين در امر مسئولين و متخصصين

 در كشور موجود قوانين همچنين و زمينه اين در مختلف كشورهاي انينقو بر استناد با تحقيق اين در دليل همين به

 و به، سازمانها مراجعه با و شد تهيه اي پرسشنامه BOTقراردادهاي  اجراي و خارجي هاي سرمايه جلب زمينه در
 در شناسينظرات كار از استفاده و هستند كشور در BOTقراردادهاي  اجراي متولي نوعي به كه مختلف هاي وزارتخانه

 بررسي مورد اين قراردادها، اجراي راه سر در بر موجود مشكالتي و موانع و بخش هر در قوانين اين تاثير نحوه زمينه، اين

 گرفت.  قرار
راستاي  در گرفته انجام فعاليتهاي زمينه در سواالتي مربوطه وزارتخانه يا و نهاد به توجه با پرسشنامه اين در

براي  راهكارهايي و شده مطرح ها فعاليت اين راه سر بر موجود مشكالت و بخش آن در BOTقراردادهاي  بكارگيري
 است.  شده خواسته قراردادها اين شدن تر اجرايي هرچه

 رسيد: زير بندي جمع به توان مي ، آمده بدست نتايج به توجه با

طبيعت  و مالي ويژگيهاي به توجه با ها پروژه انواع تمام در ، كشور مختلف هاي بخش كارشناسان و مسئولين نظر از
 يابد:  مي خاص اهميتي BOT هاي پروژه گذاري سرمايه قوانين در زير ، عناوين BOTقراردادهاي  مدت بلند

 زمين مالكيت به مربوط مباحث  (أ)

 اختالف حل مرجع به مربوط مسائل (ب)
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 خارجي. ارز به محلي پول تبديل حق (ت)

 خارجي. ارز با خارجي كشور به وجه انتقال اجازه (ث)

انتقال  به منجر كه دولت توسط سياستهايي اتخاذ صورت در سرمايه مفاصاي و وامها كامل بازپرداخت      (ج)

 تملك( و كردن ملي يد، خلع گردد )از قبيل پروژه

 ورود. مجوز اعطاي و گمركي ساده روشهاي     (ح)

 پروژه. نگاهداري و برداري هبهر ، ساخت جهت نياز مورد بيگانه اتباع ورود اجازه و استخدام حق     (خ)

 خارجي. گذاران سرمايه براي ميزبان كشور در شركت تأسيس حق     (د)

 خارجي. گذاري سرمايه براي مالياتي نظامهاي     (ذ)

 خارجي. گذاران سرمايه براي سرمايه بيمه حق     (ر)

 مالكيت سلب و شدن ملي مانند سياسي مختلف حوادث برابر در تضمين     (ز)

مطابقت  تقريباً و ميدهد پوشش را فوق موارد اكثر 2392 مصوب خارجي گذاري سرمايه از يتوحما تشويق قانون

كشور  در ديگر قوانين توسط شده اعمال ها محدوديت از برخي وجود ولي است يافته BOTقراردادهاي  با مناسبي
 شود:  مي پيشنهاد آنها براي زير راهكارهاي كه است آورده بوجود قراردادها نوع اين اجراي راه سر بر را مشكالتي

نيروگاه هاي  ويا باشد مي خصوصي بخش توسط آن عوارض اخذ كه راه وزارت هاي بزرگراه مورد در مثال بعنوان

 گيرد. مي صورت خصوصي شركت توسط آن برداري بهره كه نيرو وزارت
مجوز  با مركزي بانك و دارد دوجو خاصي محدوديت سرمايه اصل و سود انتقال اجازه و ارز تبديل مجوز زمينه در

 مي را صادر ان زم آن تبديل نرخ با و ماليات كسر از پس را سرمايه سود و اصل خروج اجازه شده تعيين ميزان به دولت

 ريالي به صورت %211 ها پروژه برخي در است. امكانپذير ارزي و ريالي صورت دو هر به ايران در ها نمايد. پرداخت

 اين به كند. ارز تبديل به را آن تواند مي است شده تعيين قرارداد در كه نسبتي به مركزي بانك كه شود مي پرداخت

 ها پرداخت يا و گيرد ريالي صورت هاي پرداخت براي تعديل بيني پيش معموالً ارز نرخ تغيير به توجه با است الزم منظور

 {3باشد. } وجود نداشته نيز يلتبد هاي تضمين دادن به نياز تا گيرد انجام خارجي ارز صورت به

 يا چارچوب و خاص قانون هيچگونه كه، آنجائي از اساسي، قانون 238 اصل رعايت براي اختالف حل مرجع زمينه در

 بايستي كه كنند شرط مي قرارداد انجام ابتداي در خارجي گذاران سرمايه نداريم، BOTهاي  پروژه براي قانوني مدون

 صورت قرارداد انعقاد آن، از تا پس دهيم ارائه وي به را المللي بين داوري به اجازه بر مبني ياسالم شوراي مجلس مصوبه

 افتادگي تعويق باعث كه است فرايند طوالني و پروسه نيازمند مجوز اين اخذ كه است آن موجود مشكل وليكن گيرد.

  شد. خواهد پروژه و قرارداد شديد

 در و گيرد صورت توافق المللي بين داوري مرجع سر بر قرارداد در كه شود ميديده  آن در چاره راه دليل همين به

 در ولي گردد مي حاصل موقت توافق ترتيب بدين نمايد. گيري پي را مجلس ايراني مصوبه طرف اختالف، بروز صورت

 خواهد را داوري انياير طرف ندهد، آن پروژه و ذيربط دستگاه به را مجوز اين مجلس كه در صورتي اختالف بروز صورت

 رفع ايراني محاكم در بايستي حتماً و نيست المللي بين داوري در شركت به مجاز مجلس مصوبه كه بدون چرا باخت

 {3،1گيرد. } اختالف صورت

 است و پاريس در آن محل كه ICCالمللي  بين بازرگاني اتاق به اختالف حل براي توان مي مجوز، كسب صورت در

 {3است. } مناسبي اختالف حل مرجع و است فراملي سازماني ICCنمود.  مراجعه دارد شعبه كشورها تمام در
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 معموالً راهكارهاي اساسي قانون 92 اصل به توجه با كشور در خارجي %211 هاي شركت ثبت ممنوعيت رفع براي

 شود:  مي گرفته بكار زير

شركاي  كه اين ولو – دارند حضور آن در نيز ايراني سهامداران كه ايراني شركت يك در خارجي شركت مشاركت
 به حساب آنان براي امتيازي و شود مي محسوب ايراني شركت يك – باشند داشته را سهام درصد 88 تا حتي خارجي

 آمد. نخواهد وجود به اساسي قانون با مغايرتي و آمد نخواهد

 در اقليت سرمايه ميزان كه اين بر عالوه سهام اين در كه ميباشد كنترلي سهام خريد بوسيله مشاركت، ديگر حل راه

 شركت كنترل سهام، %18داشتن  با گذاران سرمايه حل راه اين با نيست. اساسنامه در سرمايه اكثريت حاكميت ولي است

 {2،1بگيرند. } دست در توانند مي را
 

 

 BOT یقراردادها یبرا یچارچوب قانون کی شنهادیپ  .8

 سازگارنمي BOTهاي  پروژه شرايط با كامل بطور كشور در موجود قوانين از هيچ يك شد هاشار قبالً كه همانگونه

 يك توسل به است ممكن راستا همين در دارند  BOTهاي  پروژه خصوص در خاصي نقايص نوعي به كدام هر و باشد

 يك ارائه يا بالعكس و باشد تر آسان قانون در متصور شكافهاي پركردن براي موجود، قانون به مكمل و الحاقيه اصالحيه،

 شود. واقع مؤثرتر قانون جديد متن

 براي خاصي قوانين BOTقراردادهاي  اجراي براي و فيليپين كامبوج، تركيه ويتنام، مانند كشورها دولتهاي از برخي 

 گذاري سرمايه از ايتحم قوانين مانند كشورها اين در قوانين موجود ديگر همراه كه اند نموده تنظيم قراردادها نوع اين

 از نمونه دو تحقيق اين 1 و 3 پيوست در روند. مي شمار به در آن كشورها BOTقراردادهاي  اجراي اساس و پايه خارجي،

 {2است. } شده آورده است ويتنام و كامبوج به كشورهاي متعلق كه ها نامه آيين و قوانين اين
قانوني  رويكرد و هستند متفاوت بسيار BOTپروژه  توافقهاي قانوني چارچوب ساز زمينه استراتژيهاي كلي بطور

 باشد: زير شكل سه از يكي به است ممكن

بسيار  BOTپروژه  هر براي وابسته سازمانهاي يا و دولت به شده تفويض اختيار آن در كه باز توافق رويكردالف( 

 قابل انعطاف است.

 كند. مي تعيين را BOTتوافقهاي  اساسي شرايط خود قانونگذار آن در كه محدود توافق رويكردب(  

 گيرند. مي قرار محدود و باز مابين كه رويكردهايي از وسيعي ج(  محدوده

را  زيربنايي هاي پروژه مالكيت تواند نمي خصوصي بخش اساسي قانون 11 ماده مطابق ايران كشور در كه آنجايي از
 و پذيرش باشد نمي اجرا قابل ايران باز )نوع اول( در توافق رويكرد .ستا دولت به مختص امر اين و باشد داشته اختيار در

 محدود رويكرد توافق اساسي حل راه يك بعنوان مي توان ليكن است. مواجه زيادي هاي محدوديت با نيز سوم نوع رويكرد

  داد. پيشنهاد را

 BOTاهداف  تحقق بر نظارت و ييزيربنا پروژه توسعه دقيق كنترل اجازه دولت و قانونگذار به رويكرد اين (أ)

 به است ممكن و سازد مي قويتر خصوصي بخش با مذاكره در را مسؤولين موضع همچنين مي دهد. ملي را

 نمايد. كمك BOTتوافقهاي  كردن نهايي براي قانوني هاي هزينه و كاهش زمان

 يابند. دسترسي BOTهاي  ژهپرو مهم قانوني شرايط به آسانتر كه دهد مي ياري را خارجي گذاران سرمايه  (ب)
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 خريد روشهاي خارجي، گذاران سرمايه حقوق همچون BOTهاي  پروژه در مهم مسايل به الزم پاسخهاي  (ت)

 كند. مي آماده را الزم و تضمينهاي

 مي قانوني اعتبار آنها به و سازد مي روشن را شود ايجاد دولتها توسط بايد كه حمايتهايي و ها انگيزه  (ث)

 بخشد.

 در كشور. BOTهاي  پروژه توسعه براي دولت تعهد مورد در بالقوه گذاران سرمايه براي است نشانگري  (ج)

 زمان و پروژه قراردادهاي نويس پيش هزينه در شود گنجانده قرارداد در بايد كه موادي تعداد كاهش با  (ح)

 كند. مي جويي صرفه آنان الزم براي

 گذاران سرمايه ريسك درآيد اجرا به محدود افقتو رويكرد بر مبتني BOTويژه  قانون كه صورتي در  (خ)

 محيط به مربوط مسايل و آن هاي معافيت و ها هزينه و مالياتي نظام بودن نامعلوم همچون بخاطر مسايلي

 توجيه و فايده– هزينه تحليل امكان و يابد مي كاهش شدت به ها، هزينه ساير و گمركي زيست، عوارض

 آورد. مي فراهم دهندگان وام و خارجي گذاران سرمايه را براي اقتصادي
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و  قوانين در شده ذكر هاي محدوديت گرفتن نظر در و ها پيوست در شده آورده قراردادي هاي نمونه به توجه با

 با پروژه متناسب تعريفي فوق موارد از هريك براي توان مي خارجي گذاري سرمايه از حمايت و تشويق قانون و مقررات

 آورد. بدست

كلي  طور به كه قانوني تصويب و تعريف يعني باشد، مناسب بسيار تواند مي ها پروژه نوع اين براي قانون تصويب

 رو در روند بزرگي كمك تواند مي است، آمده نيز ديگر كشورهاي BOTقوانين  در كه همانطور شود، شامل را فوق موارد

 اجرا روش اين به توانند كه مي هايي پروژه تنوع دليل به ولي شود. محسوب كشور در قراردادها نوع اين از استفاده رشد به

 به اقدام قانون اين رعايت با هاي مختلف وزارتخانه و ها نهاد است الزم رسد مي نظر به يك هر خاص هاي ويژگي و شوند

 ند. خود بنماي مربوطه بخش در ها پروژه ويژگي به توجه با آن اجرايي نامه آيين تهيه
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