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 چکيده

از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه می باشند که « گروه ب»قراردادهای 

ب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر بر همین مسئله موج

ممکن « گروه بی»قراردادهای  .دولت ها را نیز در پی داشته است انعقاد و اجرای آن از سوی

 عامل دو از دو عاملی منظور درقرارداد است به صورت دو عاملی یا سه عاملی منعقد گردند

 سازنده، – طراح با واحد قرارداد یک طریق از کارفرما روش نای است. در پیمانکار و کارفرما

 این در کارفرما ریسک و نماید. مسئولیت می تحصیل را پروژه ساخت و طراحی خدمات

 طراحی، خدمات تمامی مسئولیت سازنده – طراح سازمان و رسد می حداقل به روش

 عامل سه از املی منظورسه ع قرارداد در گیرد. می عهده به را پروژه ساخت و تدارکات

 با جداگانه قراردادهای طریق از کارفرما روش این باشد. در می پیمانکار و ،مشاور کارفرما

 طراحی ابتدا روش این در. آورد می در اجرا به را پروژه پیمانکار، یا سازنده و مشاور یا طراح

 در. گردد می ارواگذ پیمانکاری شرکت چند یا یک به مناقصه طریق از سپس و شده کامل

 اندازی راه و ساخت و طراحی بین هماهنگی عدم ریسک و هماهنگی مسئولیت روش این

  . باشد می کارفرما عهده به پروژه

 .سرمایه گذاری خارجی ،خصوصی، گروه ب-مشارکت عمومی :يديکل واژگان
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 آدینه حيدري گرفمی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس)تهران(

 
 نام نویسنده مسئول:

 آدینه حيدري گرفمی

 نظام حقوقی ایراندر « گروه بی»تقسيم بندي قراردادهاي بررسی 
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 مقدمه
زافزون در بخش زیربنایی اقتصادی پاسخ دهند، چراکه امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر قادر نیستند به تقاضاهای رو

 آنها جهت ساخت پروژه های زیربنایی احتیـاج به سرمایه کالن، ارز خارجی، تکنولوژی پیشرفته و مدیریت کارآمـد دارنـد. بنـابراین بـدون

ستند به تقاضـای رو بـه تزایـد در حضور فعال طرفهای تجاری از کشورهای صنعتی وبدون مشارکت بخش خصوصی این دولت ها قادر نی

بخـش زیربنـایی اقتـصادی پاسـخ دهنـد. یکـی از مکانیزم هایی که در جهت حل وفصل معضل سرمایه گذاری در پروژههای زیربنایی مورد 

کاری در چند گروه شکل توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است استفاده از انواع قراردادهای پیمانکاری می باشد. قرارداهای پیمان

که از ترکیب آنها اشکال فراوانی از قراردادها ایجاد شده است. دسته بندی قراردادهای پیمانکاری به سه دسته گروه طراحی و  گرفته اند

ن فیدیک، ساخت، ساخت و مهندسی)کلید در دست( سابقا در رویه انعقاد قراردادهای بین المللی موجود بوده و در تدوین کتاب های انجم

( در کتاب نقره ای، Eقراردادهای پیمانکاری بر اساس شباهت ها و تفاوت های آنها طبقه بندی شده، قراردادهای کلید در دست )گروه 

 ( در کتاب زرد قرار گرفته است.D( در کتاب قرمز و قراردادهای طراحی و اجرا)گروه Bقراردادهای ساخت و اجرا)گروه 

 این قراردادها دارای تفاوت های فراوانی با یکدیگر می باشند، این تفاوت ها عبارتند از: همان گونه که مشخص است،

 تفاوت در ماهيت -1

به نحوی که برخی انواع آن بر طبق موازین حقوقی ایران در قالب عقد بیع، برخی در قالب اجاره به شرط تملیک و برخی دیگر در  

که تمامی انواع قراردادهای ساخت را در قالب  1ا حدی برخالف نظر برخی حقوقدانان ایرانیقالب حق انتفاع قرار می گیرند. این مسئله ت

 مورد بررسی قرار داده اند. بی.او.تیقرارداد 

 تفاوت در ارکان -2

برخی سازنده)پیمانکار(( قرار می گیرند و -طراح-2کارفرما،  -1برخی از قراردادهای مزبور در قالب قراردادهای پیمانکاری دو عاملی)

 پیمانکار( یا سازنده -3مشاور،  یا طراح -2کارفرما،  -1)  سه عاملی

 تفاوت در حقوق و تعهدات طرفين -3

این مورد به دو مورد پیش گفته باز می گردد. در واقع به دلیل اینکه برای مثال، در برخی از قراردادهای مزبور برای پیمانکار مالکیت 

همچنین با توجه به عوامل دخیل در این قراردادهای یا همان دو عاملی بودن یا سه عاملی بودن این ایجاد می شود و در برخی دیگر خیر و 

 قراردادها، طرفین با حقوق و تعهدات متفاوتی روبه رو هستند.

ط تملیک و برخی از انواع این قراردادها بر طبق موازین حقوقی ایران و حقوق تطبیقی در قالب عقد بیع، برخی در قالب اجاره به شر

که تمامی انواع قراردادهای ساخت  2برخی دیگر در قالب حق انتفاع قرار می گیرند. این مسئله تا حدی برخالف نظر برخی حقوقدانان ایرانی

و تی به عنوان مورد بررسی قرار داده اند و تایید نظر دسته دیگری است که سایر قراردادها را در کنار قرارداد بی ا بی.او.تیرا در قالب قرارداد 

 3قراردادهای مشابه مورد بررسی قرار داده اند.

در این خصوص باید توجه داشت که اکثریت حقوقدانان ایرانی ماهیت قرارداد بی او تی را عقدی معین دانسته و بعضا آن را در قالب 

ار گسترده تر از قرارداد بی  او تی و طیف متنوعی از بسی« گروه بی»قانون مدنی مورد بررسی قرار داده اند. اما باید توجه داشت که  11ماده 

در قراردادها را در بر می گیرد. بررسی قراردادهای مزبور نشان می دهد که در برخی از این قراردادها اصوال شرکت پروژه مالک پروژه شده و 

ت پروژه ایجاد نشده و این شرکت به عنوان بهره بردار مدت مالکیت اقدام به بهره برداری از آن می نماید، در برخی دیگر، مالکیتی برای شرک

از پروژه فعالیت می کند. افزون بر این در برخی مصادیق دیگر، شرکت پروژه نه مالک و نه بهره بردار)در قالب انتفاع( است، بلکه پروژه را 

مالکیت پروژه به دولت لزوما در قالب عقد بیع صورت ، انتقال «گروه بی»دولت اجاره نموده است. و در نهایت، در برخی مصادیق قراردادهای 

 می گیرد و در برخی دیگر محدودیتی از بابت قالب انتقال وجود ندارد. عالوه بر این در مواردی که شرکت پروژه مالک پروژه نشده، بلکه آن

نشان دهنده « گروه بی»فاوت در ماهیت قراردادهای را اجاره نموده، در انتها مالکیت منافع را به دولت منتقل می نماید و قص علیهذا. این ت

 لزوم دسته بندی این قراردادها با توجه به ماهیت آنها می باشد که در بند دوم همین گفتار به نحو مبسوط ارائه شده است.

عمومی -وصی، جملگی زیر مجمومعه قراردادهای مشترک میان بخش خص«گروه بی»از سوی دیگر باید توجه داشت که قراردادهای 

از اشکال قراردادی ورود شرکت فراملی به کشور میزبان است.  4«پی پی پی»قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت فراملی خارجیهستند.

                                                           
 .31، ص 22 شماره - 1331 تابستان«  مفید نامه: مجله ،(BOT) انتقال و برداری بهره ساخت، های پروژه شیروی،عبدالحسین؛ -1
 .31، ص 22 شماره - 1331 تابستان«  مفید نامه: مجله ،(BOT) انتقال و برداری بهره ساخت، های پروژه شیروی،عبدالحسین؛ -2
 .1141حاتمی، پیشین، ص  - 3

8- Public Private Partnership (PPP). 
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د که این مسئله نیز نشاندهنده عدم صحت ، منقسم می شو3«بی او او تی»، 2«بی او تی»،1«بی او او»این ساختار به اقسامی چون قراردادهای 

 ذیل عنوان بی  او تی می باشد.« گروه بی»قسیم بندی کلیه مصادیق قراردادهای ت
 

 «گروه بی»تقسيم بندي قراردادهاي  
ممکن است به صورت دو عاملی یا سه عاملی منعقد گردند، در ادامه ضمن توضیح مختصر قرادادهای دو و سه « گروه بی»قراردادهای 

 خواهیم پرداخت.عاملی، به بررسی برخی از مصادیق هریک 
 

 قراردادهاي دو عاملی-
 خدمات سازنده، – طراح با واحد قرارداد یک طریق از کارفرما روش این است. در پیمانکار و کارفرما عامل دو از منظور قرارداد این در

 سازنده – طراح سازمان و رسد می حداقل به روش این در کارفرما ریسک و نماید. مسئولیت می تحصیل را پروژه ساخت و طراحی

 حداکثر به سریع ساخت و طرح انجام امکان سیستم این گیرد. در می عهده به را پروژه ساخت و تدارکات طراحی، خدمات تمامی مسئولیت

 داد قرار واگذاری برای مذاکره یا و گذاری مناقصه مرحله در که است مسئولیتی به محدود پروژه  اندازی راه در کارفرما ریسک. رسد می

 . است شده تولید کارفرما توسط ساخت و طرح

 4بهره برداري مالی، تأمين و ساخت و طراحی-1
طراحی تا عملیات  در این قراردادها بخش خصوصی مستقیما پروژه بخش عمومی را تامین مالی می کند و کلیه مسئولیت ها را از

بخش دولتی در اختیار بخش خصوصی مجری طرح،  زمان مورد توافق با مربوط به پروژه را به عهده می گیرد. در عوض، درآمد پروژه نیز تا

تاسیسات جدید و یا به منظور نوسازی (مدرنیزه کردن)، به روز کردن و یا توسعه  قرار خواهد گرفت. این قراردادها ممکن است برای ساخت

 پس معموال از اتمام عملیاتبی اوتی  ل می انجامند. درسال به طو 31تا  2۲شود. قراردادهای امتیازی ً بین  تأسیسات موجود بکار گرفته

اساسا و از ابتدا مالکیت در  قرارداد طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره برداری، احداث، مالکیت به طرف دولتی منتقل می شود، ولی در

طرف خصوصی از . )رآمد از این راه استاست و سود طرف خصوصی فقط در حق انحصاری بهره برداری از پروژه و اخذ د اختیار طرف دولتی

 ۲.تملک و فروش تأسیسات سودی نمی برد

 2برداري، انتقالساخت، بهره، طراحی-2
همان طور که دیده می شود، در این قرارداد . باشدمی پیمانکار یک عهده بر انتقال و برداریبهره و ساخت طراحی کار قرارداد این در

 7ی، طراحی و ساخت توسط یک پیمانکاری صورت می گیرد.برخالف مدل های مرسوم بی او ت

 3اداره ساخت، و طرح-3
مطابق این مدل بخش خصوصی نسبت به مسئولیت های طراحی و ساخت یک امکانات اقدام می نماید. زمانی که ساخت امکانات به 

ش خصوصی نسبت به بهره برداری از امکانات پایان رسید، عنوان امکانات جدید به بخش عمومی منتقل شده و این در حالی است که بخ

 9برای یکی دوره معین اقدام می کند.

 

 قراردادهاي سه عاملی-

                                                           
1- Build Own Operate (BOO). 

2- Build Own Transfer (BOT). 
3- Build Own Operate and Transfer (BOOT). 

4- DBFO. 

 رویکرد با ایران آزادراه پروژههای مالی تأمین منظور به دولتی -خصوصی مشارکت مناسب روش عصمت، انتخاب نورزایی، اهلل رضا، محمد گالبچی، -۲

AHP۲27، ص 1394 بهار سوم، شماره ششم، سال نقل، و ملح ، مهندسی. 

2- DBOT (Design–Build–Operate–Transfer). 

7- Delmon Jeffrey, Understanding Options for Public-Private Partnerships in Infrastructure, Policy Research Working Paper 

5173, The World Bank Finance Economics & Urban Department, Finance and Guarantees Unit, January 2010, p. 8. 
3- DBO. 
9 - Ibid, p. 11. 
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 یا طراح با جداگانه قراردادهای طریق از کارفرما روش این باشد. در می پیمانکار و ،مشاور کارفرما عامل سه از منظور قرارداد این در

 چند یا یک به مناقصه طریق از سپس و شده کامل طراحی ابتدا روش این در. آورد می در اجرا به را پروژه پیمانکار، یا سازنده و مشاور

 به پروژه اندازی راه و ساخت و طراحی بین هماهنگی عدم ریسک و هماهنگی مسئولیت روش این در. گردد می واگذار پیمانکاری شرکت

 . باشد می کارفرما عهده

 

 لکيت براي سرمایه گذاريقراردادهاي سه عاملی موجب ماالف.

 1انتقال برداري، بهره تملک، ساخت، قرارداد-1

این مفهوم بیش از یک قرن پیش جهت ساخت کانال ها و خطوط راه آهن بوجود آمد که این مورد توسط دولت و در جهت ترغیب 

ز مولفین این قرارداد را به صورت زیر یکی ا 2سرمایه گذاری های بخش خصوصی همانند پروژه های زیرساختی مد نظر قرار گرفته بود.

 تعریف می کنند:

پروژه ای که بر اساس اعطای امتیاز توسط نهادی مثل دولت به امتیاز گیرنده آغاز می گردد و در آن شخص امتیازگیرنده مسئول »

یت وی محدود به دوره قبل از واگذاری ساخت، سرمایه گذاری و بهره برداری و نگهداری از تجهیزات در دوره زمانی امتیاز می باشد و مسئول

کامل تجهیزات است. در طی دوره امتیاز، نهاد امتیاز گیرنده مالک تجهیزات بوده و آن را راه اندازی می کند و درآمدی را به منظور 

 3«بازپرداخت سرمایه تحصیل می نماید.

 به این شرح که: ارئه نموده است« بی او او تی»یکی دیگر از حقوقدانان تعریف جامعی از 

امتیازی که دولت به یک سازمان بخش خصوصی اعطا می کند تا در جهت ساخت و بهره برداری و مالکیت تجهیزات در دوره زمانی »

ن در واقع، اتکا به جریا 4«مشخص از آن امتیاز استفاده گردد و در این دوره از آن کسب درآمد کرده و در نهایت آن را به دولت واگذار نماید.

عمدتا در طرحهایی مورد حمایت قرار بگیرد که یک منبع « بی او او تی»درآمد بعنوان پاداش برای سرمایه گذاران منجر به این شد که 

درآمد مشخصی برای آنها تعریف شده است مثل راه آهن، پل یا تونل. با این وجود برخی دیگر چنین استدالل نمودند که حتی زمانی که 

مستقلی نیز وجود نداشته باشد، مثل مدارس بخش عمومی، بیمارستان ها و پناهگاه ها، استفاده از این قالب قراردادی هیچ منبع درآمد 

 ۲مناسب است.

توصیف کرده استکه به طور طبیعی در « بی او او تی»یکی دیگر از حقوقدانان یک ساختار قراردادی معمولی را برای تبیین یک پروژه 

شرکت پروژه نیازمند این است  2وژه وجود خواهد داشت که به طور قانونی در کشور میزبان بوجود آمده است. بخش مرکزی یک شرکت پر

امه های وام که روابط قراردادی را در طی دوران امتیاز بوجود آورد. در انعقاد این قرارداد، عالوه بر موافقتنامه امتیاز با دولت میزبان، موافقتن

های سهام با اپراتورها، موافقتنامه های بهره برداری با اپراتورها و قراردادهای ساخت و ساز با سازندگان نیز مورد نیاز  با بانک ها، موافقتنامه

همانگونه که در باال اشاره شد شرکت پروژه است که یک کنسرسیوم می باشد. این کنسرسیوم « بی او او تی»عامل اجرای پروژه  7هستند.

 3ره برداری و کسب درآمد از اجرا می باشد.دارای مسئولیت ساخت، به

 

 9برداري بهره تملک، ساخت، قرارداد-2

                                                           
2- BUILD, OWN, OPERATE, TRANSFER (BOOT). 

1- McDermott, P. (1999), “Strategic Issues in Construction Procurement” in Procurement Systems-A guide to Best Practice in 

Construction Rowlinson, S. and McDermott, P. (eds), London E & FN Spon: pp. 3-26. 
9- Merna, A. and Smith, N.J. (1991), “Concessions and risks in BOOT projects”, in Proceedings of Association of Researchers 

in Construction Management Annual Conference, University of Bath, Bath, pp. 11-19. 
8- Barnett, M. (1987), “Role of the Merchant Banker in Projects”. International Journal of Project Management, 5(4), pp.197-

203. 
5- Merna and Smith, op.cit, p. 18. 

6- Tiong, R.L.K. (1990), “BOT projects: risks and securities”, Construction Management and Economics, 8, pp.315-328. 

7- Ibid. 

1- Confoy, B., Love, P.E.D., Wood, B.M, and Picken, D.H. (1999), “Build-Own-Operate – The Procurement of Correctional 

Services” in Profitable Partnering in Construction Procurement, CIB W92 and CIB TG 23 Joint Symposium, Edited by 

Stephen O. Ogunlana, E & FN Spon, London. 
3 - BUILD, OWN, OPERATE (BOO). 
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مالکیت عموما در انتهای دوره « بی او او»وجود دارد. در امتیاز « بی او او »و « بی او او تی»تشابهات زیادی مابین قراردادها و امتیازات 

و دیدگاههای مرسوم تر این است که وام « بی او او»/« بی او او تی»ایه گذاری به دولت باز نمی گردد. تفاوت عمده مابین پروژه های سرم

باشد. تفاوت اصلی قرارداد  3میتواند مشابه شکل شماره « بی او او»ساختار یک  1دهندگان صرفا جریانات مالی مورد انتظار را دارا هستند.

گذاری های ساختاری را بکار می گیرند. اینگونه پروژه ها در تعداد مصرفی/برداشت می باشد. این نوع پروژه ها شکل خاصی از سرمایه 

بخش خصوصی، زیر ساختها را طراحی و اجرا کرده و « بی او او»بر اساس پروژه 2طرفین درگیر و تعداد قرارداد ها ساختار پیچیده ای دارند.

 ر ساخت ها را در انتهای دوران امتیاز به دولت واگذار می کنند.مالکیت آن را در این دوره بر عهده می گیرد. از نظر سنتی این پروژه ها زی

 

 3برداري و فروشقرارداد ساخت، تملک، بهره-3
باشد، کنسرسیوم متعهد خواهدبود که در قبال ( میBuild-Owen- Operate- Sellهای )در این مدل از قرارداد که ترجمه واژه

 طبیعت معتقدند که است متخصصانی نظر رد حقیقت در تی،.او.بی نوع این وجود4ت بفروشد.دریافت مبلغی، طرح را در خاتمه پیمان به دول

.  کند منتقل دولت به مجانی را بطور آن اسـت مکلـف ، طـرح از بهرهبـرداری ها سال از بعد خصوصی بخش که میکند تـی اقتضا.او.بی

 در شود می انجام فروش قالب در لزوماً انتقال BOOS در که است این در مول،تـی مع.او.بـی بـا قراردادهـا از دسـته ایـن تفاوتهای از یکی

 ۲. پذیرد صورت مختلف حقوقی قالبهای در میتواند انتقال این تی.او.بی کـه در حالی

 

 2انتقال اجاره، قراردادهاي ساخت،-4

 اجاره خصوصی بخش یا دولت به بل مبلغیمقا در معینی مدت برای را آن و کند تملک ساخت از بعد را پروژه کنسرسیوم چنانچه

 شود. در می استفاده عبارت است ترجمه که انتقال و اجاره ساخت، عنوان از کند رایگان تملک بطور را آن مدت شدن سپری از پس و دهد

 یا داخلی حقوقی شخص تواند دولت، می مورد حسب که است مستأجرین سوی از پرداختی االجاره مال پروژه، مالی جریان درآمد شیوه، این

نظر  به که این ضمن. گیرد قرار نظر ملحوظ باید پروژه قرارداد و میزبان دولت و مقررات قواعد نیز طریق این در است واضح. باشد خارجی

 7.باشد تملیک شرط به اجاره به شبیه قراردادها اینگونه حقوقی ماهیت رسد می

 

 بدون تملکموجد حق بهره برداري سه عاملی قراردادهاي -
 3انتقال برداري، بهره ساخت، قرارداد-1

باشد و به قراردادهایی برداری و واگذاری( می( به معنای )ساخت، بهره Build-Operation-Transferواژه بی.او.تی، مخفف سه واژه )

)کنسرسیوم( واگذار می  شود که در آن طرحی با مجوز دولت و از طرف دستگاه دولتی، برای ساخت به یک شرکت خصوصیاطالق می

برداری از طرح برای مدتی به شرکت سازنده )کنسرسیوم( داده شده و او مالک طرح و منافع حاصل از آن هرگردد؛ پس از ساخت، امتیاز به

شود. به قل میباشد، مالکیت طرح به دولت طرف قرارداد منتسال می 4۲تا  2۲گردد؛ و بعد از انقضای مدت زمان قرارداد که غالباً بین می

دهد های خصوصی امتیاز میعبارت دیگر، دولت و یا یک شرکت دولتی به نمایندگی از دولت به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکت

رارداد برداری که از قبل در قتا کنسرسیوم مطابق قراراداد، تامین منابع مالی طرح زیربنایی را بر عهده گرفته، آن را بسازد و پس از دوره بهره

پذیر )دولت طرف قرارداد( منتقل کند؛ تا از آن تاریخ به بعد، دولت به دولت سرمایه است، مالکیت طرح را به صورت کامالً مجانیتعیین شده

 به عنوان مالک، طرح را در راستای منافع عمومی مورد استفاده قرار دهد.

 البته شایان ذکر است در خصوص تعریف ارائه شده باید به دو نکته اساسی زیر توجه نمود:

                                                           
2- Woodward, D.G. (1995), “Use of sensitivity analysis in build-operate-transfer project evaluation”. International Journal of 

Project Management, 13, (4), pp.239-246. 
1- Confoy, B., Love, P.E.D., Wood, B.M, and Picken, D.H. (1999), “Build-Own-Operate – The Procurement of Correctional 

Services” in Profitable Partnering in Construction Procurement, CIB W92 and CIB TG 23 Joint Symposium, p. 65. 
3- BUILD, OWN, OPERATE, SELL (boo). 

 همان. - 4

پژوهشنامه  «رانیا یآن در نظام حقوق گاهی( و جاBOT) یو واگذار برداری )ساخت، بهرهیالملل نیب یقراردادها یبررس»محسن،  ،یصادق - ۲

 .129، ص 133۲،یبازرگان
6 - Build, lease, transfer (BLT). 

 .33شیروی، پیشین، ص  - 7
8 - Build Operate Transfer (bot). 
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-( هیچ الزامی وجود ندارد که در قرارداد بی.او.تی، طرح از جانب بخش دولتی به یک بخش خصوصی واگذار شود و این حالت می1

باشد؛ اما از آنجا که در غالب موارد، دولت به عنوان یکی  تواند بهد شکل واگذاری طرح از سوی یک بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر

 شوند.گیرند، در تعریف این قرارداد، دولت به عنوان یکی از ارکان اصلی این قرارداد معرفی میاز طرفین قرارداد بی.او.تی قرار می

ی از قراردادهای بی.او.تی، طرح به بخش گذار یک نهاد خصوصی خارجی باشد و در نمونه هایهیا( الزامی وجود ندارد که بخش سرم2

است؛ اما از آنجا که معموالً بخش داخلی توان فنی و مالی الزم برای اجرای طرح را در اختیار ندارد؛ لذا حضور خصوصی داخلی واگذار شده

 1.استگذار خارجی در این دست قراردادها بسیار شایع شدهسرمایه

 3.مورد استفاده قرار گرفت« 2تارگوت اوزل»توسط نخست وزیر ترکیه  1931ن بار در اوایل سال برای اولی بی.او.تیاصطالح اختصاری 

بود. به طور رسمی دولت ترکیه دو دلیل اصلی برای به کارگیری  1934، پروژه نیروگاه هسته ای آکویو در سال بی.او.تیاولین پروژه رسمی 

 این دیدگاه داشت:

مسئول شروع و ساخت پروژه و این باور که ممکن است در اثر اجرای پروژه توسط بخش  تمایل به داشتن یک سازمان منفرد .۲

 خصوصی سود و منفعت بیشتری حاصل آید؛

 تمایل به سرمایه گذاری خارجی و ورود سرمایه به ترکیه بدون نقض محدودیت های موجود. .2

 4فت خیلی کند بوده و در نهایت پروژه متروک رها شد.با اینکه پروژه های مشابه بیشتری در ترکیه پیشنهاد شده بود، اما پیشر

شروع و اجرای پروژه های زیرساختی فوری با کمترین تعهدات مالی و بدون اثرگذاری بر  بی.او.تیهدف اصلی دولت در اجرای مدل 

 بی.او.تیبپذیرند. کارکرد اصلی  نیازمند اینست که طرفین قرارداد ریسک موجود در شرایط اجرا را بی.او.تیظرفیت دریافت وام می باشد. 

با همگامی دولت آغاز می شود. دولت معموال تیمی از  بی.او.تیپروژه  ۲شناسایی و ارائه مکانیسمی برای مدیریت این ریسک ها می باشد.

برای قراردادهای نوع مهندسین اصلی، مشاورین حقوقی و ... برای اجرای مطالعات و تحقیقات چندجانبه و به منظور ارزیابی تناسب پروژه 

به کار خواهد گرفت. در صورت تناسب، دولت برنامه های پروژه را به عنوان بخشی از اسناد مناقصه ارائه می نماید تا مسائل زیر را  بی.او.تی

 توصیف کند:

 .توضیح الزامات عمومی دولت با توجه به پروژه و امتیازات و ارائه اطالعات مرتبط،1

 ر آماده سازی مناقصه و توصیف معیارهای ارزیابی مناقصه و،.ارائه راهنمایی د2

 2.ارائه دقیق الزامات دولت در طراحی، ساخت، بهره برداری و اجرا3

 

 7برداري بهره انتقال، ساخت، قرارداد -2

ض اتمام طرح به طرفین بخواهند تاکید نمایند که مالکیت پروژه و همچنین مالکیت تاسیسات آن به مح «بی گروه»اگر در قرارداد 

 -Buildکند از مدل )شد و سپس دولت امتیاز استفاده انحصاری از پروژه را برای مدت مشخصی به کنسرسیوم اعطا می دولت منتقل خواهد

Operate -Transfer ل یک نهاد یا شخص، یک پروژه کام در این نوع قرارداد3.شود استفاده خواهندکردنامیده می بی تی او( که به اختصار

یا تجهیزات را طراحی کرده و می سازد)مثل یک فرودگاه، نیروگاه ، بندر دریایی(. در مرحله دوم آن را به دولت یا شرکت سهامی عام می 

سال برای تجارت به اجاره واگذار می کند و پس از انقضای مدت اجاره آن را به دولت یا  31تا  11فروشد و همزمان آن را معموال برای مدت 

 تجاری و بر اساس قیمت بازار واگذار می کند. شریک 

                                                           
 .33-32، صص1331( ، نشریه نامه مفید، شماره بیست و دوم، BOTپروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال ) »شیروی، عبدالحسین،  -1

2- Turgut Ozal. 

3- Grimsey, D. and Lewis, M.K. (2002), “Evaluating the risks of public private partnerships for infrastructure projects”, 

International Journal of Project Management, 20, pp.107-118. 
4- Morris, P.W.G. (1994), the Management of Projects. Thomas Telford, London; Lam, P.T.I. (1999), “A sectoral review of 

risks associated with major infrastructure projects ”.  International Journal of Project Management, 17(2), pp.77-87. 

۲- Walker, C. and Smith, A.J. (1995), Privatised Infrastructure – The BOT approach. London, Thomas Telford. 

2- Lloyd, R.H. (1996), Privatisation of major road tunnels in Hong Kong through build-operatetransfer arrangements. 

Conference on “Highways into the Next Century”, Hong Kong Institution of Engineers, pp.109-117. 
7 Build Transfer Operate (bto). 

پژوهشنامه « ام حقوقی ایران( و جایگاه آن در نظBOTبرداری و واگذاری )¬بررسی قراردادهای بین المللی)ساخت، بهره»صادقی، محسن،  -3

 .12۲-124، صص133۲بازرگانی،
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اول، تعهد کتبی و امضا شده جهت پرداخت مقادیر مشخصی از هزینه در تاریخ مشخص یا تحت شرایطی بر اساس توافق. تمامی 

 قراردادهای مستند و موافقتنامه های وام الزام آور هستند.

شرکت در مناقصه، تعهد عملکرد یا تعهد اطمینان آور خوانده می شود( که دوم، ساخت و ساز، یک قرارداد سه طرفه )که ضمانتنامه 

در آن یک طرف )معموال یک بانک یا شرکت بیمه( به طرف مقابل خود یعنی پیمانکار این تضمین را میدهد که فرد متعهد تمامی شرایط 

رداد موفق نباشد، فرد ضامن مبلغی را بعنوان غرامت )بر قرارداد موجود را عملی خواهد ساخت. اگر فرد متعهد در عمل بر اساس شرایط قرا

اساس توافق در قرارداد( به مشتری پرداخت خواهد نمود. تعهد اطمینان بخش، سیاست بیمه نبوده و اگر توسط شخص متعهد علیه پرداخت 

 شود بعدا توسط متعهد آن مقدار پرداخت خواهد شد.

( ضمانت نامه که توسط 2تضرر که تا اجرای احکام دادگاه عالی اعمال خواهد شد. )( تعهد استیناف توسط طرف م1سوم، قانون: )

(تضمین قضایی که بر اساس ضرر های وارده در طی رویه قضایی اعمال خواهد 3متهم بعنوان ضمانت حضور در دادگاه پرداخت می شود.)

 شد.

و شخص مقرض طبق موافقتنامه مشخص می سازد. شرکت  چهارم، امنیت: ابزار قروض و بدهی که قراردادی را مابین شخص مقترض

طرف )شرکت، دولت، شهرداری( تعهد به پرداخت وام را بر اساس تاریخ مشخص بهمراه میزان ثابت منافع ارائه می نماید. بر این اساس 

 برخی از تعهدات با هزینه ای پایینتر مد نظر قرار می گیرند.

دالری و  1111ه شخص دارای ضمانت نامه پرداخت می شود. ضمانت نامه ها در ارزش و مقادیر بر این اساس مقادیر با ارزش کامل ب 

روز صادر می گردند. بیشتر ضمانت  91سال صادر می گردند اما برخی از ضمانت های دولتی فقط برای  21تا  ۲معموال برای مدت دوره 

بر مینای مقادیر آژانسهای نرخ گذار و شهرت و قدرت مالی صادر کننده متفاوت نامه ها تحت مذاکره واقع می گردند. قیمت بازار آنها عمدتا 

( 2( مقادیر مشخص درآمد منافع و بر خالف دیگر موارد تضمینی )1خواهد بود. سرمایه گذاری در ضمانت نامه ها دارای دو مزیت است: )

درآمد ثابت بوده و ممکن است در شرایط تورم تغییر یابد. شرکتها  فشار قابل توجهی نیز بر دولت وارد می آید. نقص عمده اینست که مقادیر

 از ضمانت نامه ها برای سرمایه گذاری استفاده می کنند. دولتها از این ضمانت نامه ها برای حفظ تعهدات خود در انتخابات، سرمایه گذاری

 ده می نمایند. در پروژه های طوالنی مدت و یا استفاده از سرمایه در شرایطی بحرانی استفا

پنجم: تجارت، یک ضمانت بانکی که بوسیله صادرکننده برای آزادسازی اجناس بدون پرداخت مالیات یا هزینه اضافی صادر می گردد. 

 1این ضمانت نامه موجب می شود که مدت زمان مشخصی برای ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز تثبیت گردد.
 

 نتيجه گيري
ز قراردادهای ساخت که طی آن نویسندگان حقوقی این قراردادها را به عنوان اقسام قرارداد بی او تی مورد در تقسیم بندی معمول ا

تنها به اصول تقسیم بندی توجه نشده است، بلکه به ماهیت و آثار متفاوت این قراردادها نیز توجه چندانی نشده ه بررسی قرار می دهند، ن

اردادهای متفاوت در یک دسته واحد است. در مقابل بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان که که همین مسئله علت اصلی قرارگیری قر

تقسیم بندی این قراردادها بر اساس عوامل دخیل در آنها، یعنی تقسیم بندی به قراردادهای دو و سه عاملی، نتنها منطبق بر اصول تقسیم 

 تفاوت ها وشباهت های آنها را نیز تسهیل می نماید.بندی می باشد، بلکه مطالعه و بررسی شرایط، آثار و 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2- Kee, J.E. and Forrer, J. (2002), Private Finance Initiative – The Theory behind the Practice, 14th Annual Conference of the 

Association for Budgeting and Financial Management, October 10-12 Kansas City, Missouri, USA. 

http://www.joce.ir/


 18 -32، ص 2931، تابستان  21فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع و مراجع
  ،1373، 7تهران، آگاه، چاپ ،یمحمد، منطق صور ،یخوانسار [1]

بر انعقاد  یاجمال یهمراه با نگرش(B.O.T)و انتقال یساخت، بهره بردار یقراردادها یحقوق یهاشم، قالبها ار،یشهر [2]

 ،1334دانشگاه تهران،  ،یارشد حقوق خصوص ینامه مقطع کارشناس انیپا ران،یقراردادها در ا نیا

و دوم،  ستیشماره ب د،ینامه مف هی، نشر (BOT ) و انتقال یساخت، بهره بردار یپروژه ها» ن،یعبدالحس ،یرویش [3]

1331 ، 

آن در نظام  گاهیو جا (BOT) یو واگذار یساخت، بهره بردار یالملل نیب یقراردادها یبررس»محسن،  ،یصادق [4]

 ،133۲،یپژوهشنامه بازرگان «رانیا یحقوق

 یمال نیبه منظور تأم یدولت -یعصمت، انتخاب روش مناسب مشارکت خصوص ،ییمحمد رضا، اهلل نورزا ،یگالبچ [۲]

 ، 1394حمل و نقل، سال ششم، شماره سوم، بهار  ی، مهندسAHP کردیبا رو رانیآزادراه ا یپروژهها

  چاپ سوم، بیتا،نطق، نجف اشرف، مطبعه النعمان، مظفر، محمد رضا، الم [2]

 ، 1327موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  ،یالمنطق تفتازان بیتهذ ریحسن، ترجمه و تفس ،یملکشاه [7]
[8] Confoy, B., Love, P.E.D., Wood, B.M, and Picken, D.H. (1999), “Build-Own-Operate 

– The Procurement of Correctional Services” in Profitable Partnering in Construction 

Procurement, CIB W92 and CIB TG 23 Joint Symposium, Edited by Stephen O. 

Ogunlana, E & FN Spon, London. 

[9] Confoy, B., Love, P.E.D., Wood, B.M, and Picken, D.H. (1999), “Build-Own-Operate 

– The Procurement of Correctional Services” in Profitable Partnering in Construction 

Procurement, CIB W92 and CIB TG 23 Joint Symposium,  
[10] Delmon Jeffrey, Understanding Options for Public-Private Partnerships in 

Infrastructure, Policy Research Working Paper 5173, The World Bank Finance 

Economics & Urban Department, Finance and Guarantees Unit, January 2010,  

[11] Grimsey, D. and Lewis, M.K. (2002), “Evaluating the risks of public private 

partnerships for infrastructure projects”, International Journal of Project Management, 

20,  

[12] Kee, J.E. and Forrer, J. (2002), Private Finance Initiative – The Theory behind the 

Practice, 14th Annual Conference of the Association for Budgeting and Financial 

Management, October 10-12 Kansas City, Missouri, USA. 

[13] Lloyd, R.H. (1996), Privatisation of major road tunnels in Hong Kong through build-

operatetransfer arrangements. Conference on “Highways into the Next Century”, 

Hong Kong Institution of Engineers, 

[14] McDermott, P. (1999), “Strategic Issues in Construction Procurement” in Procurement 

Systems-A guide to Best Practice in Construction Rowlinson, S. and McDermott, P. 

(eds), London E & FN Spon, 

[15] Merna, A. and Smith, N.J. (1991), “Concessions and risks in BOOT projects”, in 

Proceedings of Association of Researchers in Construction Management Annual 

Conference, University of Bath, Bath,  

[16] Morris, P.W.G. (1994), the Management of Projects. Thomas Telford, London; Lam, 

P.T.I. (1999), “A sectoral review of risks associated with major infrastructure 

projects”. International Journal of Project Management, 17(2), pp.77-87. 

http://www.joce.ir/


 18 -32، ص 2931، تابستان  21فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

[17] Tiong, R.L.K. (1990), “BOT projects: risks and securities”, Construction Management 

and Economics, 8, 

[18] Walker, C. and Smith, A.J. (1995), Privatised Infrastructure – The BOT approach. 

London, Thomas Telford. 

 

http://www.joce.ir/

