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 یاسالم یدر نظام مال (یشهر یدر پروژه ها) ین مالید تأمیجد یها روش

 3محمد حسن صابر ،2دهقان یعل ،1ینیدحسیمحمدس

 :مقدمه

و  ي، عمدوم يمحلد ، يمددن  يها به عنوان نهادها يشود و شهردار يتر م جهان، روز به روز گسترده يهايم شهرداريوظا

 يمحلد  ين نهادهدا يد ها قرار گرفته بده ا  ه بر دوش دولتك يفيرند و وظايگ يرا بر عهده م يشتريم بيوظا يرانتفاعيز

  شود   يواگذار م

شدهر را   يو خددمات  يعمران يها تياز فعال يد برخيه باكبزرگ  يارك مانيبه عنوان پ يا به شهرداريگر در دنيامروز د

ت به سدمت  يفه فعاليه وظكو برخواسته از مردم است  يمدن يا موسسه يه شهردارکشود  بل ينم ستهيانجام دهد، نگر

 يهدا  تيد ندار فعال كد در يها با يه شهرداركل است ين دليرا بر عهده دارد  به هم يو توسعه انسان يدار شهريتوسعه پا

 بپردازد  يطيست محيو ز يستي، بهزيفرهنگ يها تيو مرسوم خود به فعال يسنت

اند تا بدا   دهيوشكها  شوركن يا يها يمتفاو  است  شهردار يدر حال توسعه تا حدود يشورهاكها در  يفه شهرداريوظ

مسدتقل از دولدت مطدرح     يمحل يها رند و به عنوان موسسهيبر عهده بگ يشتريم خود نقش بيش گسترده وظايافزا

ن يد ا يومتکد و ح ينه نظدام ادار يشد ياندد امدا پ   ردهرا بده دسدت آو   ياديز يها تيها اگر چه موفق ين شهرداريشوند  ا

ن يد ندد  در ا ك يرا طلد  مد   يشتريآنها، زمان ب يتيريجاد تحوال  در ساختار مديه اكاست  يا شورها، ازل  به گونهك

خدود، باعدث    ين موضدوع در جدا  يد ه اكد اند  رفتهينپذ يرا به عنوان نهاد مستقل و مدن يشورها هنوز مردم، شهردارك

انجدام شدده اسدت، همچندان      يدي ززداكنه تمريه در زمك ييها شرفتيگر با وجود پيشده است  از طرف دم آنها يتضع

 سدوق   يعمراند  يهدا  تيد فعال يو انجدام برخد   يه خدما  شدهر يارا يعنيم مرسوم يانجام وظا يها را به سو يشهردار

  دهد مي

م بدا  يدر حدال توسدعه تناسد  وظدا     يشدورها ك يها يد به شهرداريم جديوظا يواگذار يبرا ياز اصول اساس يکي

  انا  است کام

ت شدده اسدت،   يرعا  يد به شهرداريم جديوظا يشورها، در خوو  واگذاركه به طور معمول در تمام ك يگرياصل د

 يگر را به خدوب يديکم مرتبط با يها وظا يه شهرداركن مفهوم يست  به اا ها يبه شهردار« ونديپ م هميوظا يواگذار»

 شود  يم يريجلوگ يرارکت يها تيا انجام فعاليم ياز تداخل وظا يادين اساس تا حد زيدهند  بر ا يانجام م

 يگدر يم، اصدل د يدر انجدام وظدا  « يومتکباالتر ح يها ژه ردهيگر، به ويد يها با سازمان يهماهنگ»ن اصل يعالوه بر ا

 ها مورد توجه قرار گرفته است  يشهردار يها تيه در فعالكاست 

ارائده خددمت بده     يت بدرا يد مكدولت و حا يها ياز تود يا ل قبول بخش عمدهيه به دلكاست  يا موسسه يشهردار

و  يعمده منداب  درآمدد   1362 ساله تا كل بوده ين داليقا به هميار دارد  دقکر قابل انيو ز ياساس يشهروندان نقش

                                                           

 gmail.com8040Mohammdsh@، دانشجوي كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد  1

 gmail.com1372alidehghan@، دانشجوي كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد  2

 Mohamadhasan.saber@gmail.com، كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي   3
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 سدال ه قدانون بودجده   كد  يندد يشده است  فرا ين ميله دولت تاميو به وس يها از محل اعتبارا  عموم يشهردار يمال

ان گذاشت  البتده در همدان زمدان و مقدارن بدا      يها بر آن نقطه پا يشهردار يو درآمد يدبر استقالل مالكيبا تا 1362

ه كد يم نمايبه مجلس تقد يحه ايماه ال 6ثرظرف كها، دولت موظم شد حدا يشهردار يو درآمد يبحث استقالل مال

ن مهدم انجدام نشدد     يد ه اكد امل برسدند  ك يفائكساله به خود 3 يزيبرنامه ر ي  يشور طك ياهيبموج  آن شهردار

و  يهدا بده روز آور   يشدهردار  ين منداب  در آمدد  ييدر تع ياساس يها  يها و آس از چالش يکيه كد گفت ين بايبنابرا

 باشد  يمحوله مد يم جديو وظا يبزرگ شهر يپروژها ينه هاين هزيتام يد براي  جديس  مناكجستجو جهت 

 

 

 

 PLSان يت در سود وزكروش مشار -1

1-1- PLS  ست؟يچ 

متعدد ساخته  ياتيو عمل ياال  نظرکبدون ربا را دچار اش کيا  باني  و ربا همواره طراحان عملي  بيوجه تشابه قر

 به منتج زمينه اين در متعهد زياد انديشمندان هاي رباز موضوع بحث و گفتگو بوده است  بررسيين موضوع از ديو ا

روش های تأمین مالی 
 در پروژه های شهری

PLS 

 صکوک

صندوق زمين و 
 مسکن

 مشاركت

 سهام دار پروژه 

مشاركت عمومي و 
 خووصي

 فروش متري

اوراق مشاركت 
 شهري
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 وام مشاركت ها حل راه اين يکي از نگردد  آلوده ربا شبهه به مربوطه مالي عمليا  تا است مختلفي هاي حل راه

 است زيان و سود در بانکداري مشاركت پايه مبنا اين باشد  مي گيرنده وام اقتوادي فعاليت زيان و سود در دهنده

 ممکن سادگي به امروز در دنياي آن كردن عملياتي مفهوم، سادگي عليرزم ولي بوده فنَّ علماي مد نظر همواره كه

 .نمايد بان  مديريت سازمان در را مشاركت عمليا  بتواند كه بود سيستمي طراحي نيازمند و نبود

 يدارکبان يلكو قواعد و ضوابط  يند اصلي( اشاره به فرآPLSن )يان راستيت در سود و زكه مشاريستم پايس

گذار مناب  سپرده  ف سپردهاز طر يندگيبه نما  ستم بانين سي( دارد  در اPLSن )يان راستيز ت در سود وكمشار

و در عوض به  يگذار هين، سرمايان راستيت در سود و زكمشار يدارکاز محووال  بان يکيدر خواست او در  بهرا  يو

گذار با اعمال نظار   منتخ  سپرده يرگذا هيطرح سرما يند و مناب  را به مجريکم مين تسليراست يگذار گواه سپرده

ن يم و از طرفيتقس يگذار و مجر ن سپردهيان حاصل را بيا زيدهد و طبق ضوابط مشخص سود يص ميامل تخوك

گذار موظم به حفظ حقوق سپرده  به عنوان عامل سپرده  ند  بانيکافت ميه دريت سرمايريارمزد ارائه خدمت مدك

ت كمشار يدارکه بانيستم پايبرد  در سيار مكبه  يحفظ مناف  و يخود را برا يتخووانا  کام يگذار بوده و تمام

 ير از گواهيناپذ انيپا يت، و در طرحهاكمشار ير از گواهيان پذيپا ي( در طرح هاPLSن )يان راستيدر سود و ز

 رد يگين قرار ميراست يدارکل بانيا  ذين عمليشود  ايره استفاده ميپذ

مناب  سپرده گذاران با حذف سود  يگذار هيحاصل از سرما ين نرخ بازدهيان راستيت در سود و زكمشار يدارکدر بان

ستم ياعد بخش سگردد  زال  قوين ميياقتواد محاسبه و تع يقيبخش حق يبر بازده يثابت و براساس سود مبتن

وه ين شيدارد  ا يز تسريآن ن يمال يستم هاير سي( به زPLSن )يان راستيت در سود و زكمشار يدارکبان هيپا

بتواند به نحو مطلوب به اهداف   ار خا  خود است تا بانكو گردش  يال ، ساختار سازمانکيتش يدارا يدارکبان

مذبور  يها ير گواهينظ ي  ماليبد ين ابزارهايان راستيت در سود و زكمشار يدارکابد  در بانيمورد نظر دست 

 آورد  ين اوراق به وجود ميانندگان كمعامله  يرا برا يط متنوعيشرا

 كه در است واقعي اسالمي بانکداري تحقق منظور به شده طراحي بانکي عمليا  مجموعه راستين بانکداري سيستم

و  قواعد اركان، ها، رويه ها، دستورالعمل فرآيندها، تا كرد سعي وجوه اين به علم با شد طراحي ايران بان  ملي

خود  نوع در كه نمايد طراحي ارتباط اين در جامعي حل راه و داده قرار نظرمد جام  صور  به را مشاركت سازمان

 .است نظير بي

 (PLSه )يستم پايدر س ياتيند عمليفرآ -1-2

 مراحل كلي عمليا  مجري به شرح زير است:

خدما  شرايط و مقررا  مشاركت از طريق پرتال اطالع رساني بازار گواهي راستين يا دايره اطالع رساني و  -1

 شع  بان  مشاركت در سود و زيان به اطالع مجري ميرسد   PLSره ومشا

مجري به منظور تامين مالي براي اجراي طرح مورد نظر خود به بان  مراجعه و پيشنهاد مشاركت در اجراي طرح را 

 در قال  طرحنامه ارائه كند  

پس از تحويل طرحنامه از سوي مجري، كارمزد ارزيابي مقدماتي طرح بر اساس پيشنهاد مطروح از مجري دريافت و 

اطالعا  مرتبط با طرح پيشنهادي شامل گزارش توجيهي، مدارک ثبتي، مجوزهاي فعاليت و ساير اطالعا  الزم از 
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بررسي مقدماتي طرحنامه، به مجري  مجري دريافت ميشود كد شناسايي براي مجري پس از دريافت كارمزد

 اختوا  خواهد يافت و در ادامه مراحل مشاركت با همين كد، شناسايي خواهد شد 

واحد ارزيابي نسبت به بررسي سوابق مجري اقدام و در صور  احراز اهليت و توانايي فني، مالي و مديريتي مجري، 

 بان  گزارش ميکند   PLSطرح را ارزيابي و به اداره 

احد ارزيابي در فرآيند ارزيابي طرح از اطالعا  مورد لزوم در پايگاههاي داده موجود و سوابق اجراي طرح توسط و

مجريان ديگر استفاده و در صور  برخورداري طرح از توجيها  الزم پس از اخذ كارمزد ارزيابي تفويلي از مجري 

 ائق، تنضيما  و سهمالشركه مجري را مشخص ميکند اقدام به ارزيابي تفويلي طرحنامه نموده و نوع و ميزان وث

 واحد مميزي و محاسبا  بر اساس گزارش واحد ارزش تضمينا ، وثائق و آورده زير نقدي مجري را تعيين

 ميکند  

اطالعا  مربوط به ميزان آورده نقدي و شماره انتظامي تضمينا  و وثائق مجري پس از استعالم و تاييد صحت آنها 

 العا  مشتريان بر اساس كد شناسايي اختوا  به مجري ثبت ميشود در بان  اط

شعبه بانکداري مشاركت در سود و زيان در خوو  انعقاد قراردادهاي مربوط با مجري، تحت نظر و راهنمايي واحد 

بان  اقدام ميکند  اطالعا  مربوط در بان  اطالعا  سيستم و فايل اطالعا  مجري درج خواهد  PLSحقوقي اداره 

 شد 

پس از انعقاد قرارداد با مجري از طريق پورتال اطالع رساني بازار گواهي راستين يا دابره اطالع رساني و خدما  

 مجري به اطالع سپردهگذاران ميرسد مناب  درخواستي طرحنامه مووب بر اساس قرارداد منعقدبا  PLSمشاوره 

بان  نسخهاي از ركودهاي اطالعا  مجري و كليه مدارک و مستندا  طرحنامه شامل بودجهبندي،  PLSاداره 

برنامه زمانبندي، مناب  مورد نياز و نحوه مورف مناب ، نحوه اجراي طرح، فازبندي، نحوه كنترل كيفيت، نحوه 

 ل طرح و ساير مدارک مورد لزوم به واحد امين تحويل ميدهد گزارشدهي و چگونگي پايان و تحوي

 سپردهگذاران با خريد گواهي راستين طرح انتخابي مناب  طرح را تامين ميکنند 

 پس از تامين مناب  طبق برنامه زمانبندي اجراي طرح در زمانهاي تعيين شده مناب  در اختيار مجري قرار ميگيرد 

 ا بر عمليا  مجري آزاز كرده و تا پايان طرح ادامه ميدهد واحد امين نظار  كامل خود ر

كليه مدارک و اسناد مربوط به هزينههاي صور  گرفته و دستور كارها و گزارشهاي عمليا  اجرايي و مالي فرآيند 

اجراي طرح و نامههاي مديريت شامل مغايرتهاي مشاهده شده در فرآيند حسابرسي طرح و صورتهاي مالي و 

 مورد نياز بايد توسط مجري در اختيار واحد امين قرار گيرد اطالعا  

گزارشهاي نظارتي امين امين مربوط به چگونگي و اجرا و پيشرفت فيزيکي طرح و كيفيت كار مجري توسط واحد 

 بان  در مقاط  زماني از پيش تعيين شده در اختيار واحد مميزي و محاسبا  بان  قرار PLSامين اداره 

 ميگيرد  

بان  مالک پرداختهاي بعدي بان  به مجري است  كليه  PLSارشهاي امين طرح با نظار  واحد امين اداره گز

توقفا  احتمالي در اجراي طرح ئ داليل بروز آن بايد در قال  گزارش و صور  مجلس توقفا  طرح به تاييد واحد 

 بندي طرح نامه از سوي بان  پذيرفته نيست امين برسد، در زير اين صور  تاخيرا  واق  شده خارج از برنامه زمان

در صور  ناكافي بودن مناب  تجهيز شده در اثناي اجراي طرح، بان  ميتواند با بررسي مستندا  الزم به درخواست 

 مجري و تشخيص و تاييد واحد امين از طريق صدور گواهي راستين جديد نسبت به تجهيز مناب  بيشتر اقدام كند 

« حسابداري مشاركت راستين»اجرائي طرح طبق مفاد دستورالعملها و فرمولهاي مربوط مبتني بر  در پايان عمليا 

ميزان سود و زيان حاصل و كارمزد سهم بان  توسط نرم افزار واحد مميزي و محاسبا  محاسبه شده و سهم مجري 
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سط امين، ميزان تاخير و و سپردهگذار تعيين و تخويص مييابد  در صور  وجود گزارش يا صور  مجلس توفم تو

 زيان ناشي از تاخير تعيين و محاسبه ميشود 

و مورد  حبان  مطر PLSدر صور  اعتراض مجري به گزارشهاي امين طرح، بدوا مرات  در كميته رف  اختالف اداره 

 پذيرد  رسيدگي قرار ميگيرد و در صور  عدم رف  اختالف، حل و فول موضوع از طريق حکميت صور  مي

هاي  مناب  و سود و زيان طرح پس از كسر كارمزد بان  به حساب دارندگان گواهي راستين طرح واريز و گواهي اصل

 مربوط از بازار گواهي راسين خارج ميشود 

 مراحل سپردهگذاري به شرح ذيل است: 

گذار از طريق مراجعه به پرتال اطالع رساني سامانه اينترنتي بازار گواهي راستين يا از طريق مراجعه به يکي  سپرده

ازشع  بان  مشاركت در سود و زيان راستين و مشاوره با كارشناس مربوط در دايره اطالع رساني و خدما  مشاوره 

PLS و انوراف، آشنايي پيدا كرده و يکي از محووال   با انواع محووال  مشاركت، شرايط و مقررا  سپردهگذاري

 سهگانه مشاركت در سود و زيان راستين را براي سپردهگذاري انتخاب ميکند 

سپردهگذار پس از كس  اطالعا  الزم و انتخاب محوول در قال  فرمهاي مربوطه در پورتال اطالع رساني سامانه 

و وظايم سپردهگذار و تواقا  طرفين نيز ميباشد، وارد سيستم اينترنتي بازار گواهي راستين كه متضمن تعهدا  

 رايانهاي شده و اقدام به خريد گواهي راستين با پرداخت مبلغ اسمي آن ميکند 

سيستم رايانه بازار گواهي راستين با احراز هويت سپردهگذار از اطالعا  بانکي وي نسبت به تاييد و ثبت نهايي 

 کند  كد شناسايي سپردهگذار با توجه به نوع گواهي انتخابي ايجاد ميشود اطالعا  سپردهگذار اقدام مي

ركود مربوط به كد شناسايي سپردهگذار و ساير اطالعا  مربوط به اين ركود از قبيل شماره حساب، ميزان سپرده، 

 اري ميشود مشخوا  سپردهگذار و زيره در پايگاه دادههاي بازار گواهي راستين به صور  يکپارچه ثبت و نگهد

پس از انعقاد ديجيتالي قرارداد و ثبت اطالعا  و دريافت وجه، سيستم به صور  خودكار مبادر  به صدور گواهي 

راستين به نام سپردهگذار و بر اساس نوع گواهي و محوول انتخابي ميکند  سپردهگذار ميتواند در صور  تمايل به 

د گواهي مربوط را مشاهده و اقدام به صدور دستور چاپ كند  داشتن نسخه چاپي، از طريق ورود كد شناسايي خو

 شماره سريال اختواصي به گواهي به همراه ساير اطالعا  مربوط به سپردهگذار در گواهي چاپ شده درج ميشود 

ن هاي راستين خود را به قيمت بازار به زير واگذار كند  اي تواند پيش از موعود پايان طرح، گواهي گذار مي سپرده

شود  عمليا  مزبور بايد از طريق بازار  قيمت در بازار گواهي راستين بر مبناي عرضه و تقاضاي گواهي تعيين مي

راستين بان  صور  پذيرد  تسويه حساب با آخرين دارنده گواهي طرح و تسويه قطعي بعد از اتمام طرح  گواهي

 ميشود  صور  انجام

اول و دوم( يا پايان سال مالي )در محوول نوع سوم( واحد مميزي و در پايان دوره مشاركت )در محووال  نوع 

محاسبا  اقدام به محاسبه و پرداخت سود با توجه به مد  و مبلغ مشاركت و نوع گواهي و محوول انتخابي سپرده 

 گذار ميکند  واريز اصل و تخويص سود و زيان به صور  خودكار و از طريق حساب سپرده گذار نزد بان  صور 

 خواهد بود « حسابداري مشاركت راستين»پذيرد  محاسبه سهم سود مشاركت كننده جديد، بر اساس  مي

 به طور خالصه 

اساس بنيان بانکداري مشاركت در سود و زيان بر پايه مشاركت در سود و زيان بر پايه مشاركت سپرده گذاران در 

از اين رو تفاو  نظام حسابداري اين الگوي بانکداري  بازدهي ناشي از سرمايه گذاري در بخش حقيقي اقتواد است،

با بانکداري متعارف اجتناب ناپذير خواهد بود، همچنين ارائه چهارچوبي مشخص براي بانکداري مشاركت در سود و 

( به منظور تعريم نظام حسابداري اين الگوي بانکداري الزامي است  سيستم حسابداري و سيستمهاي PLSزيان )
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گذار ي  طوري بايد طراحي شوند تا مناب  پولي سپرده گذاران در بخشهاي مختلم سرمايه PLSبانکداري مالي در 

 كامال قابل شناسايي باشند  

گذاران با حذف بهره  گذاري مناب  سپرده در بانکداري مشاركت در سود و زيان راستين نرخ بازدهي حاصل از سرمايه

خش حقيقي اقتواد محاسبه و تعيين ميگردد  به بيان ديگر در صور  هاي ثابت و براساس سود مبتني بر بازدهي ب

و از جمله ترازنامه بان  وضعيت مناب  سپرده گذاران در بخش بدهي ها ميبايست دقيقا در  PLSمالي بانکداري 

ول مد  بخش دارايي هاي بان  قابل شناسايي باشد  دليل اين امر تخويص سود واقعي بر مبناي ميزان سرمايه و ط

 سرمايه گذاري در طرح هاي سرمايه گذاري مي باشد 

برابري مناب  و موارف در اين نوع از بانکداري الزام آور است به بيان ديگر وجود مناب  الزم به منظور تامين اعتبار 

 طرح هاي مشخص شده و مووب از سوي بان  ضروري است  در اين موارد خا  از جمله عدم ارزيابي صحيح مناب 

مورد نياز طرحها، افزايش سطح عمومي قيمتها، قوور يا تقوير مجري و افزايش سرمايه مورد نياز طرح، مطابق با 

دستورالعملهاي تدوين شده اين الگوي بانکداري عمل خواهد شد  در صور  نياز طرح به مناب  بيشتر با تأييد واحد 

به عنوان ابزارهاي مالي اين نوع بانکداري به منظور تامين امين بان  امکان صدور گواهي مشاركت و يا گواهي پذيره 

 اعتبار مالي مجدد براي طرح هاي سرمايه گذاري در نظر گرفته شده است 

گذاري به منظور محاسبه سود و زيان هر طرح يا سبدي از طرح ها  تفکي  حسابهاي جريانا  مالي هر طرح سرمايه

اعم از پايان پذير و پايان ناپذير در دو بخش بدهي و  PLS  بانکداري ضروري است  اسناد حسابداري براي محووال

دارايي ها مطابق با جريان فعاليت تامين اعتبار براي هر محوول خواهد بود  بعد از تووي  طرح اعم از پايان پذير يا 

ر بخش بدهي پايان ناپذير و شروع عمليا  تامين مناب  از طريق فروش گواهي مشاركت و يا گواهي پذيره د

، PLSحسابهاي گواهي مشاركت براي طرح خا  پايان پذير، گواهي مشاركت براي مشاركت در سود و زيان شعبه 

گواهي مشاركت براي بسته اي از طرح هاي پايان پذير و گواهي پذيره براي طرح هاي پايان ناپذير  به تفکي  سر 

مقابل حساب متمركز سپرده گذاران )سيبا( ثبت ميشوند  فولهاي معين و نوع طرح ايجاد ميشود  اين حسابها در 

گواهي مشاركت و گواهي پذيره صادره از سوي بان  ميبايست معادل سرمايه مورد نياز طرح هاي سرمايه گذاري 

منتخ  و مووب از سوي بان  باشد  در طرف دارايي ها، حسابهايي نظير سرمايه گذاري در طرح ها )پايان پذير(، 

اري در طرح ها )پايان ناپذير( ايجاد خواهد شد كه ريز حسابهاي معين اين سرفولهاي كلي نشانگر ميزان سرمايه گذ

 سرمايه گذاري است كه بر روي هري  از طرح ها انجام شده است  

ميزان تعهدا  بان  بابت طرحهاي سرمايه گذاري و طرف مقابل آن كه ناشي از اخذ وثائق الزم از مجريان است به 

ي  در حسابهاي اقالم، زير خط بدهي ها و داراييهاي بان  نشان داده خواهد شد  اسناد حسابداري در مورد بيمه ترت

سپرده ها همانند بيمه وثائق و تضمينا  و اسناد انتظامي مربوط به قراردادهاي جعاله و صلح با سپرده گذار و 

متعارف خواهند بود  شناسايي جريانا  درآمدي و مشاركت مدني با مجري همانند اسناد حسابداري در بانکداري 

  بر مبناي حسابداري تعهدي ميباشد PLSهزينه اي در الگوي ارائه شده بانکداري 

 صکوک چيست؟  -2-1

كتاب، نامه و رسيد »صکوک در واق  از واژه ص  گرفته شده است كه لغتي عربي ميباشد و در فرهنگ المجد 

اعراب اين واژه را توسعه داده و كليه انواع حوالجا  و تعهدا  را با آن نامگذاري ترجمه شده است  « دريافت پول

 كردند 

سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسالمي، صکوک را اينگونه تعريم كرده  17استاندارد شرعي شمارة 

 است:
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نگر پرداخت مبلغ اسمي مندرج در آن نويسي، بيا هايي با ارزش اسمي يکسان كه پس از اتمام عمليا  پذيره گواهي»

ها، مناف  حاصل از دارايي و يا ذينف  ي   اي از دارايي توسط خريدار به ناشر است و دارندة آن مال  ي  يا مجموعه

 «شود گذاري خا  مي پروژه يا ي  فعاليت سرمايه

اوراق قرضه محسوب ميشود  اين اوراق صکوک نوعي از اوراق بهادار اسالمي است و ابزاري مناس  به عنوان جايگزين 

با درگير كردن ي  دارايي مشخص فيزيکي و به ميان آوردن قراردادهايي مانند اجاره و مضاربه، منطبق با قانون 

بانکداري بدون ربا است  در فرآيند انتشار اوراق صکوک، ي  دارايي ملموس مورد معامله قرار ميگيرد كه اين معامله 

 يکي از عقود اسالمي باشد كه از آن به عنوان گواهي سرمايه گذاري مشاع هم نام ميبرند ميتواند براساس 

 انواع صکوک  -2-2

خود، انواع مختلفي براي  17در استاندارد شريعت شماره « سازمان حسابرسي و بازرسي نهادهاي مالي اسالمي»

 دهد   ارايه مي« 1گذاري صکوک سرمايه»

تفاده از صکوک اجاره، سلم و استوناع و تا حدي صکوک مشاركت، مرابحه و مضاربه از بين انواع صکوک تنها اس

معمول است  اين صکوک به جز عقود سلم، استوناع و مرابحه و در بعضي موارد خا  عقود مزارعه و مساقا  كه در 

ريعت هستند  همچنين آن دارندگان صکوک صاح  زمين نيستند، از نظر مبادله در بازار ثانويه مورد قبول موازين ش

توان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهي تقسيم نمود  صکوک  بندي ديگر مي در ي  تقسيم

اجاره، سلم، استوناع و مرابحه زير مجموعه ابزار بدهي و صکوک مشاركت و مضاربه زير مجموعه ابزار حقوق صاحبان 

 ع صکوک به توضيح نحوه انتشار صکوک اجاره ميپردازيم گيرند  از ميان انوا سهام قرار مي

 روش انتشار صکوک اجاره  -2-3

شيوه تأمين مالي با استفاده از اوراق صکوک اجاره، به صور  خالصه اينگونه است: ابتدا شركتي كه احتياج به 

كند  سپس ي  شركت  اب ميهاي خود كه براي اجارة مناس  هستند را انتخ نقدينگي دارد )باني(، يکسري از دارايي

كند  اين شركت با مقود خا  از لحاظ قانوني داراي ي  شخويت كامال   با مقود خا  )شركت ناشر( تأسيس مي

فروشد، با اين توافق  هاي منتخ  را به صور  ي  سبد دارايي به شركت با مقود خا  مي مستقل است  باني دارايي

ها مجددا  آنها را در قال  قرارداد اجاره در اختيار باني قرار دهد  مد   يكه شركت با مقود خا  پس از خريد داراي

 شود  اجاره و همچنين مبلغ اجاره بها با توافق طرفين تعيين مي

كند   هاي خود را به اوراق بهادار )صکوک( تبديل مي در مرحلة بعد شركت ناشر از طريق انتشار اوراق صکوک، دارايي

باشند   هاي مورد اجاره مي مساوي هستند و هر ي  بيانگر مالکيت مشاع قسمتي از دارايي اوراق صکوک داراي ارزش

نمايند به نسبت ميزان ارزش اوراق خود در  گذاراني كه اقدام به خريد اوراق صکوک مي به عبار  ديگر سرمايه

 شوند  ها به صور  مشاع شري  مي مالکيت آن دارايي

يد مبلغ اجاره بها را طبق شرايطي كه در قرارداد ذكر شده در اختيار شركت ناشر قرار باني به موج  قرارداد اجاره با

دهد  شركت ناشر نيز بايد اجاره بها را بين دارندگان صکوک تقسيم كند  هنگامي كه مد  زمان اجاره به پايان 

د اجاره نيز در اختيار دارندگان هاي مور شود و مالکيت دارايي بها نيز متوقم مي رسد، جريان نقدي حاصل از اجاره مي

هاي مذكور بيش از مبلغ اسمي مندرج در اوراق صکوک باشد آنگاه دارندگان  صکوک است حال اگر ارزش بازار دارايي

آورند و در زير اين صور  با  اي به دست مي ها، سود سرمايه صکوک پس از اتمام مد  زمان اجاره با فروش دارايي

شوند  بنابراين در حاليکه درآمد حاصل از اوراق صکوک نسبتا  پايدار و داراي ريس  اندكي  مياي مواجه  زيان سرمايه

گذاران  تواند انگيزة سرمايه توانند با ريس  كاهش قيمت مواجه شوند  طبيعتا  اين موضوع مي است اما خود اوراق مي
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صکوک ي  سند اختيار فروش نيز در اختيار براي خريد صکوک را كاهش دهد  به همين دليل معموال  همراه با اوراق 

هاي مربوطه را در زمان انقضاي قرارداد اجاره به قيمت  گيرد تا در صور  تمايل بتوانند دارايي گذاران قرار مي سرمايه

 اسمي به خود باني بفروشند  

شخص به فروشنده پرداخت مبلغي م است كه صاح  اختيار)خريدار اختيار فروش( پس از اختيار فروش، قراردادي

تا زمان مشخص دارائي مشخص را با كيفيتي مشخص و با قيمتي مشخص، اگر  اختيار، اين حق را پيدا مي كند كه

كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا  فروشنده اختيار بفروشد   فروشنده  اختيار فروش تا  زماني بخواهد به 

 اختيار فروش حق خود را اجرا نمايد فروشنده اختيار ني كه خريدارتعهدي در اين قرارداد ندارد  زما نکرده هيچ

حق است و  دهد  به عبارتي ديگر خريدار اختيار فروش داراي ي  فروش اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام

براي  اليحق داراي تعهد مي شود، يعني اين قرارداد ي  نوع تعهد احتم فروشنده اختيار فروش در زمان اجراي اين

ولي همانطور كه گفته شد در انتشار اوراق صکوک، بهتر است برگه اختيار  .فروشنده اختيار فروش تلقي مي شود

 فروش به صور  رايگان در اختيار خريدار قرار گيرد، تا انگيزه اي براي خريد اوراق باشد   

هاي واجد شرايط از  ام اول اين است كه داراييهمچنين براي تبديل دارايي به اوراق بهادار از طريق انتشار صکوک، گ

شركت اصلي جدا شده و به شركت ناشر منتقل شود  زيرا شركت ناشر معموال  ي  شركت با مسئوليت محدود است و 

هاي مربوط به دارايي از شركت اصلي دور شده و به شركت ناشر منتقل  با انتقال دارايي به شركت ناشر كلية ريس 

شوند كه كلية حقوق مربوط به دارايي متعلق به آنهاست و هيچ  ين دارندگان صکوک نيز مطمئن ميشود و همچن مي

شخص ديگري نسبت به آن ادعايي ندارد  اما اگر اين دارايي در ترازنامة شركت اصلي وجود داشته باشد و به شركت 

 شند ناشر منتقل نشود آنگاه طلبکاران نيز ممکن است نسبت به آن ادعا داشته با

 موارد كاربرد براي مديريت شهري  -2-4

اين نوع قراردادها ميتواند به منظور تامين فضاي اداري، عمومي، عمراني و مانند آنها مورد استفاده قرار گيرند  از اين 

 رو كاربرد آن ميتواند موارد ذيل باشد:

 ره به شرط تملي ؛تامين مسکن براي نيازمندان و ساير شهروندان با اوراق اجاره و نيز اجا

 توسعه فعاليتهاي عمومي كه نيازمند ساختمان و فضاهايي است كه شهرداري به عنوان مديريت شهر فاقد آن است؛

 تامين مالي طرح هاي بازسازي بافت هاي فرسوده شهري 

 تقسيم بندي كلي از دارايي هاي شهرداري با قابليت تبديل به اوراق بهادار، شامل سه دسته مي شوند:

 اراضي و ابنيه با كاربري انتفاعي

 زمين هاي داراي كاربري تجاري، اقامتي، مسکوني

 تجاري -ساختمانهاي احداثي شامل مسکوني، اقامتي

 اراضي و ابنيه با كاربري خدماتي

 كليهي اراضي داراي كاربري خدماتي شامل مجموعه هاي تفريحي، فضاي سبزو    

 بهرهبرداري درمجموعههاي خدماتي شامل، شهربازيها، كيوس  ها، زرفه ها و   كليهي اراضي داراي كاربري 

 اموال منقول شهرداري

 كارخانه ي كمپوست، كارخانه ي پالستي  سازي، كارخانه ي آسفالت

 ماشين آال  راهسازي اعم از لودر، گريدر و   

 اتوبوس و مترو

 مزايا و معاي  صکوک -2-5

 صکوک از استفاده مزاياي
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 گذار: اين مسأله صرف ريس  را در ديگر محووال  بازار سرمايه كاهش ميدهد افزايش نقدينگي باني و سرمايه

 هاي تجهيز مناب  براي كارآفرينان ميشود   و در نتيجه باعث كاهش هزينه

 جايگزين نقد وجوه و شده ها خارج شركت ترازنامه از هستند، زيرنقد يا و پاييني دارند نقدشوندگي كه هايي دارايي

 .ميشود آن

 كاهش نيز را مالي تأمين وهزينه است كمتري ريس  داراي شود، مي دارايي منتشر پشتوانه با صکوک كه آنجا از

 .ميدهد

ميکند و جريان وجوه را  بازار سرمايه كم  توسعه به بهادار، اوراق به ها تبديل دارايي امکان كردن فراهم با صکوک

 .افزايش ميدهد

 .مييابد افزايش هم اوراق اين قابليت نقدشوندگي آنگاه شود، فراهم ثانويه بازار صکوک ي  ستد و داد براي چنانچه

 .دارد وجود المللي بين در بازارهاي صکوک اوراق معامله قابليت  و

گذاري نهادي و  سرمايهبرداري كند و اين براي  ميتواند از مناب  جديد و متنوع تجهيز مناب  از طريق بازار سرمايه بهره

 گذاران زير فعال، جذابيت بيشتري پيدا ميکند  سرمايه

هاي مختلم سکوک در  با توسعه بازارهاي صکوک، منتشركنندگان متخووي به وجود خواهد آمد كه براي گونه

 دهد ي تجهيز مناب  را كاهش مي هاي مختلم دارايي/ قرارداد ظهور خواهند كرد و اين باز هم هزينه مجموعه

 از صکوک استفاده موان  و ها محدوديت

 .گيرد قرار استفاده مورد فرايند اين در تواند كه مي هايي دارايي نبودن استاندارد

 بندي اوراق  رتبه به مربوط موجود مشکال 

 صکوک  اوراق ساختار شرعي و تأييد ارزيابي فرايند به مربوط مشکال 

 در پايين رونق و آن قدر  نقدشوندگي آمدن پايين موج  كه صکوک، اوراقفروش  و خريد براي ثانويه بازار فقدان

 .شود مي جايگزين ابزارهاي با ساير مقايسه

 صکوک  عرضه براي متفاو  هاي اعتباري بندي رتبه با متعدد ناشران فقدان

 عدم وجود زير ساختهاي الزم براي توسعه بازار صکوک 

 نقدشوندگي در حال حاضر فقدان بازار ثانويه جهت كاهش 

 فقدان معيارهاي مناس  ارزيابي پرتفوي سرمايه گذاري متشکل از ابزارهاي مالي اسالمي 

 عدم كفايت حجم بازار اوليه و در نتيجه كمتر بودن رونق بازار ثانويه در مقايسه با ساير بازارهاي مالي جهان

اي، متداول شود و بازار ثانوي آن توسعه يابد، در  شار دورهي بزرگ با انت صکوک اجاره، حداقل تا زماني كه ي  عرضه

 استفاده از ابزارهاي مديريت نقدينگي با محدوديت مواجه است 

 ي صکوک اجاره نسبتاا زياد است ي صدور و انتشار اوليه در حال حاضر هزينه

 تجربيا  در زمينه صکوک  -2-6

 المللي مالزي  صکوک بين -2-6-1

المللي  المللي مالزي است  صکوک بين المللي منتشر گرديد، صکوک بين ه اسالمي كه در سطح بيناولين ابزار مالي

منتشر شد  هدف گذاري آن نه تنها  2002ميليون دالر در سال  600مالزي بود كه نخستين بار به ارزش 

نيز بود  اين اوراق، در بورس گذاران سنتي در اروپا، آسيا و آمريکا  گذاران اسالمي شرق آسيا، بلکه سرمايه سرمايه

 اوراق بهادار لوكزامبورگ نيز پذيرفته شد  

 51المللي اسالمي منتشر شد   صکوک مالزي نخستين بار با لحاظ موازين شرعي توسط كميته نظارتي بازار مالي بين

عداد زيادي از گذاران آسيايي در آسيا فروخته شد  ت درصد به سرمايه 30درصد از اين اوراق در خاورميانه و 
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هاي كشورهاي  گذاران خاورميانه، در اين بازار مشاركت كرده و براي رشد بازار سرمايه و افزايش همکاري سرمايه

 اسالمي از طريق ابزارهاي مالي قابل پذيرش جهاني، تالش كردند 

توان به صکوكي كه به  مي المللي منتشر گرديد، از ديگر اوراق بهاداري كه در قال  اوراق قرضه اسالمي در سطح بين

ميالدي  2010المللي البوان پذيرفته شد، اشاره نمود  مالزي تا اواخر سال  ميليون دالر در بورس بين 150ارزش 

، MIFCدرصد سهم بازار اين اوراق را دارا خواهد بود  ) 6/64ماند و از اين ميان  ترين ناشر صکوک باقي مي بزرگ

رو بازار سرمايه اين كشور به  گردد و از اين ر به ارزهاي ساير كشورها نيز منتشر مي( اوراق صکوک در اين كشو2010

اند از طريق دولت  المللي تبديل شده است  صکوكي كه به ارزهاي خارجي منتشر شده بازار اسالمي چند ارزي بين

هه اول در هشت ما Khazanah Nasional Bhdو شركت  Nomura Holdings Incمركزي مالزي، شركت  

صکوک جديد در بورس مالزي منتشر شده است كه بالغ بر  15معادل  2010اند  در سال  منتشر شده 2010سال 

 ( 2011-2010ميليارد رينگيت )واحد پول مالزي( بوده است )وزار  دارايي مالزي،  5/70

ميليارد دالر  25/1ش ترين انتشار صکوک در جهان را به ارز بزرگ 2010همچنين اين كشور در ماه ژوئن سال 

 درصد است  928/3رينگيت مالزي صور  داده است كه داراي بازدهي  86/3معادل 

 المللي قطر صکوک بين -2-6-2

بود  صکوک  2010ميليون دالر صکوک كرد كه سررسيد آن، سال  700اقدام به انتشار  2003دولت قطر در سال 

وجود آمد  اين نخستين تجربه قطر در انتشار اوراق قرضه  قطر به المللي قطر به عنوان ي  ابزار مالي خا  در بين

بندي كرده و  رتبه Aاين اوراق را با رتبه + S&Pالمللي است كه دولت آن را عرضه كرد  موسسه  اسالمي بين

HSBC را به عهده دارد   بازارسازي آن 

 المللي اردن صکوک بين -2-6-3

منتشر كند  برنامه اين  2011-2010ميليون دالر در سال 750اي به ارزش  هسال 5دولت اردن در نظر دارد تا صکوک 

درصد با نرخ ثابت است كه به صور  هر شش ماه ي  بار سود آن  875/3دولت مبني بر انتشار اين اوراق با نرخ بهره 

 JP Morgan ،Credit Suisse ،HSBCالمللي  هاي بين شود  انتشار اين اوراق توسط ائتالفي از بان  پرداخت مي

 (     2010انجام خواهد شد)وزار  اقتواد اردن،  Arab Bankو 

شركت تأمين سرمايه نوين اولين شركت منتشركننده صکوک در ايران بوده است و اين اوراق براي هواپيمايي ماهان 

مثسسا  براي بان  اين اوراق توسط ساير  1390در سال گذشته منتشر شده است و پس از آن تا شهريور ماه سال 

 سامان و شركت مديريت سرمايه گذاري اميد و هواپيمايي ماهان )مرحله دوم( منتشر شد 

ميليارد ريال 300، حجم صکوک منتشرشده براي هوپيمايي ماهان توسط شركت تأمين سرمايه نوين 1389در سال 

در دست اقدام مي باشد كه اين امر بوده است و در سال جاري قراردادهاي بسيار ديگري نيز از سوي اين شركت 

نشان دهنده توجه روزافزون شركتها نسبت به استفاده از اين روش نوين براي تأمين مناب  مالي مي باشد  در حال 

ميليارد ريال رسيده و با احتساب  22،000حاضر حجم قراردادهاي امضاء شده صکوک شركت تأمين سرمايه نوين به 

  ميليارد ريال خواهد رسيد   60،000به مبلغ  قراردادهاي در حال امضاء

 

 مختلم يمنتشرشده توسط موسسا  مال ياسالم کوکست انواع صيل

 کوکموسسا  ناشرص

 

 خيتار

 انتشار

 شورناشرك

 

 زان انتشار براساسيم

 يمعادل دالر

 ديسود سررس

 

 و کامال يتجار يت سهامكشر

 مستغال 
 ساله5 -25/1ماهه+6بوريال 100 تيوك 2005
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 ساله 2بوريورو و اليدرصد+25/1 5/91 نيبحر 2004 يسهام يه گذاريسرما  بان

 ساله5/10 23 يمالز RH 2005تكشر

 ساله13تا 5درصد ثابت/57/8تا  25/6 207 يمالز 2005 ييايوم درينسرسك کوکص

 ساله 5 27 يمالز 2005 يتكت مشاركشر کوکص

 تيبا مسئول کوکت نشرصكشر

 محدود
 ساله7درصد/35/0ماهه+6بوريال 134 ستانكپا 2006

 ساله125/7/2درصدتا125/10 3500 امارا  PCFC 2006کوکص

 ساله5%/1ماهه+6بوريوروالي 120 آلمان 2004 نگيچيتراست است

 (بايارادان)سهامكموسسه 

 ت محدوديمسئول
 ساله5درصد ثابت/6 3/27 انگلستان 2004

 - 75 نيبحر 2003 تاياپكآر يت سهامكشر

     1385زييپا کيوبان يده پولکپژوهشمنب : 

 

جدول فوق بيانگر اين مطل  مي باشد كه استفاده از ابزارهاي تامين مالي اسالمي نه تنها در بين كشورهاي اسالمي 

 بلکه در سايركشورها هم از مقبوليت زيادي برخوردار است 

 صندوق زمين و مسکن -3

 صندوق هاي زمين و مسکن چيست؟   -3-1

ماده  21يکي از ابزارهاي جديد تأمين مالي است كه از مواديق نهادهاي مالي بند « صندوق هاي زمين و مسکن » 

ي  قانون بازار اوراق بهادار است و دو سال گذشته پايه گذاري و زير ساخت قانوني آن مهيا شده است  در اين روش 

ثبت مي رسد و سهام آن با نظار  بورس عرضه شده و براي هر پروژه، صندوقي تشکيل شده و در سازمان بورس به 

در بورس قابل معامله مي باشد  پس از اتمام عمليا  احداث پروژه و فروش آن مناف  مربوط نسبت به سهم بين 

شود  گرچه اين ابزار، از ابزارهاي جديد  سهام داران تقسيم شده و تسويه حساب كامل مي گردد و صندوق منحل مي

ا تضامين و اطمينان كافي براي سهام داران آن پيش بيني شده است و شهرداري ها يا شركت هاي مي باشد، ام

 توانند از اين طريق به مناب  مالي مطمئن دست يابند    خووصي مي

گذاران و  بنابراين توجه به اين نکته ضروري است كه اين صندوق، واحدهاي ساختماني خود را مستقيما  به سرمايه

كند و واحدهاي ساختماني با رعايت مقررا ، از طريق برگزاري  گذاري صندوق واگذار نمي واحدهاي سرمايه دارندگان

شوند  در ادامه سعي شده است توضيحي اجمالي پيرامون موضوعا  اصلي نحوه  مزايده به بهترين خريدار واگذار مي

گذاري در صندوق، به شرح ذيل ارائه    سرمايههاي زمين و مسکن، مزايا و معاي گذاري در صندوق فعاليت و سرمايه

 شود 

 هاي صندوق زمين و مسکن ويژگي  -3-2

گذاري در برابر  هاي زمين و مسکن، قدر  خريد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري در صندوق با اقدام به سرمايه

بيني  نين به خاطر پيششود  همچ افزايش قيمت زمين و ساختمان در منطقه اجراي پروژه تا حد زيادي حفظ مي

هاي زمين و مسکن و نيز نظار  سازمان بورس و  اركان اجراي تخووي و نظارتي مورد نياز در اساسنامه صندوق

گذاري  گذاران با اطمينان خاطر بيشتري اقدام به سرمايه اوراق بهادار در اجراي صحيح مقررا  تدوين شده، سرمايه

گذاري نيز از  گرداني در اركان صندوق، مزيت نقدشوندگي واحدهاي سرمايهبيني وظيفه بازار نمايند  با پيش مي

گردان مذكور متعهد است كه حجم مشخوي از تقاضاي خريد و  امتيازا  اين صندوق محسوب خواهد شد  بازار
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اران، گذ فروش را در هر روز، طبق ضوابط تعيين شده پاسخگو باشد  در نهايت براي افزايش شفافيت و آگاهي سرمايه

 -هاي مشخص بيني شده است اطالعا  مربوط به پيشرفت كار و وضعيت پروژه در دوره كه در مقررا  پيش چنان آن

 از طريق تارنماي صندوق به اطالع عموم خواهد رسيد  -بار سه ماه ي 

ركت تجاري و چه مسلم است اقدام براي هر ح ها، آن گذاري در صندوق با وجود تمام مزاياي ذكر شده براي سرمايه

گذاري مستلزم تحمل ريس  متناس  با انتظارا  كس  بازدهي خواهد بود  تضميني براي سودآوري  سرمايه

البته واضح است كه در شرايط وجود تضمين  -بيني نشده است گذاري در صندوق زمين و مسکن پيش سرمايه

جمله افزايش چشمگير قيمت موالح مواردي از  -هاي مديريتي صندوق به تناس  افزايش خواهد يافت هزينه

گرفته ممکن است سودآوري پروژه را تحت تأثير قرار دهد و رشد  هاي صور  بيني ساختماني در مقايسه با پيش

هاي ذكر شده نباشد  همچنين با وجود آنکه  گذاري پاسخگوي افزايش هزينه قيمت فروش واحدهاي سرمايه

ها در بورس، شرايط نقدشوندگي مناسبي براي آنها  گذاري صندوق هشود با پذيرش واحدهاي سرماي بيني مي پيش

توان از نظر دور داشت  در نهايت آنکه با  فراهم شود، اما تأثيرپذيري از شرايط ريسکي و جو بازار سرمايه را نيز نمي

نظير عدم هاي صور  گرفته و ابزار كنترلي مناس  باز هم ممکن است در شرايط خا ، مشکالتي  بيني پيش وجود

اتمام پروژه در موعد مقرر توسط مدير ساخت به وجود آيد كه منجر به كاهش سودآوري پروژه خواهد شد ولي در هر 

هاي مذكور به حداقل ممکن  حال سعي شده است كه با تدوين مقررا  جام  نظارتي و تخووي ميزان ريس 

 كاهش يابد 

 اركان صندوق  -3-3

هاي مختلم  برداري از امکانا  كنترل داخلي بر عملکرد بخش وق و همچنين بهرهبراي اداره تخووي فعاليت صند

بيني شده است كه هري  از اركان با قبولي سمت خود  االجرا در اساسنامه پيش صندوق، اركان اجرايي و نظارتي الزم

 موظم به اجراي مقررا  و وظايم محوله خواهند بود  اين اركان عبارتند از:

 مجم  صندوق: 

باشند   گذاري صندوق مي % كل واحدهاي سرمايه5گذاراني است كه مال  بيش از  اين مجم  متشکل از سرمايه

گذاران در مجم  صندوق حضور داشته، به ميزان مجموع واحدهاي  متولي صندوق نيز به نمايندگي از ساير سرمايه

صندوق عبارتست از: تعيين و يا تغيير ساير ها حق رأي دارد  مهمترين وظايم محوله به مجم   گذاري آن سرمايه

فروش واحدهاي ساختماني و تووي  نمونه قراردادهايي كه با  اركان صندوق با تأييد سبا، تووي  اسناد مزايده پيش

فروش و فروش  شود، تووي  بودجه تبليغا  پيش خريداران يا خريداران واحدهاي ساختماني منعقد مي پيش

 گيري راج  به انحالل صندوق و    ، ه و چگونگي مورف آن، توميمواحدهاي ساختماني پروژ

 مديران صندوق:

براي تنظيم امور اجرايي و نظارتي صندوق مديريت صندوق به سه بخش تقسيم شده است  در رأس هركدام از 

است كه  است  الزم هاي مذكور ي  شخويت حقوقي متخوص در امور محوله با تاييد مقام ذيوالح قرار گرفته بخش

صندوق به اطالع عموم رسانده شود، اهم وظايم و اختيارا   مشخوا  مديران صندوق پس از تأييد سبا در اميدنامه

 ها به شرح زير آمده است: آن

گردد  وظايم و  : از بين نهادهاي مالي و به تووي  مجم  صندوق و با تأييد سبا انتخاب ميگذاري سرمايه مدير –الم

ها به شرح زير است:  گذاري به تشريح در اساسنامه صندوق بيان شده كه مهمترين آن هاي مدير سرمايه مسئوليت

گذار  گهداري حساب هر سرمايهگذاري مطابق مفاد اساسنامه، ثبت و ن انجام بخشي از مراحل صدور واحدهاي سرمايه

هاي پيشرفت مالي پروژه و تأييد يا تعيين  و كليه مدارک مثبته مربوط به وقاي  مالي صندوق، بررسي صور  وضعيت

خالص ارزش تمام شده، عملياتي، محاسباتي و فروش   ها مطابق مفاد اساسنامه، محاسبه موارد نقص يا اشکال آن
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د مقرر و ارائه آن به هيأ  مديره صندوق جهت تووي ، پيشنهاد افزايش سرمايه گذاري در مواع واحدهاي سرمايه

گذاري جديد و ارائه آن به هيأ  مديره صندوق به همراه مدارک و  صندوق از طريق صدور واحدهاي سرمايه

 گذاران، مستندا  مربوطه، جهت تووي ، پاسخگويي به سثاال  متعارف سرمايه

ها و مقررا   نامه ي است كه مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيينمدير ساخت: شخويت حقوق -ب

هاي مدير ساخت به  مربوطه، داراي پروانه اشتغال به كار اجراي ساختمان در سطح پايه ي  است  وظايم و مسئوليت

ا  يا از طريق عقد ها به شرح زير است: اجراي پروژه رأس تشريح در اساسنامه صندوق آمده است كه مهمترين آن

قرارداد با پيمانکاران ذيوالح با تأييد هيأ  مديره، براساس طرح توجيهي پروژه و با رعايت مقررا  ملي ساختمان، 

گذاري در مواعد  هاي پيشرفت فيزيکي پروژه به مدير ناظر و پيشرفت مالي پروژه به مدير سرمايه ارائه صور  وضعيت

هاي عملياتي، محاسباتي و فروش پروژه و تسليم مستندا  مربوطه به مدير  مقرر در اساسنامه، محاسبه ارزش

 گذاري، همکاري با مدير ناظر و متولي براي بازديد از مراحل اجراي پروژه  سرمايه

ها و مقررا   نامه مدير ناظر: شخويت حقوقي است كه مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين -ج

هاي مدير ناظر به تشريح در  اشتغال نظار  پايه ي  است  وظايم و مسئوليت ون، داراي پروانه مربوط به اين قان

ها، مراحل  ها به شرح زير است: تأييد طرح توجيهي پروژه شامل نقشه اساسنامه صندوق آمده است كه مهمترين آن

افزايد، نظار  بر اجراي  ژه ميساخت و درصدهاي پيشرفت فيزيکي كه انجام هر مرحله به پيشرفت فيزيکي كل پرو

پروژه جهت تطبيق با طرح توجيهي استانداردها و ارائه تذكرا  الزم به مدير ساخت براي اصالح انحرافا  احتمالي و 

هاي پيشرفت  گذاري و متولي، بررسي و تأييد صور  وضعيت هاي الزم در اين زمينه به مدير سرمايه ارائه گزارش

دير ساخت با انجام بازديدهاي الزم از پروژه، بررسي و اظهارنظر راج  به ارزش عملياتي، فيزيکي تهيه شده توسط م

گذاري واحدهاي  محاسباتي و فروش پروژه كه توسط مدير ساخت محاسبه شده است) كه در بخش نحوه ارزش

ظام مهندسي و كنترل ها پرداخته خواهد شد(، انجام كليه وظايفي كه مطابق قانون ن گذاري به تفسير به آن سرمايه

 ها و مقررا  مربوطه، بر عهده ناظر آن است  نامه ساختمان و آيين

 متولي و حسابرس صندوق: 

بيني شده است  اين  براي نظار  مستمر بر فعاليت مديران صندوق دو ركن متولي و حسابرس در اساسانامه پيش

ها نخواهند داشت و به همين  دي خود به اين سمتگذاري صندوق را در مد  تو اركان اجازه خريد واحدهاي سرمايه

 گذاران فعاليت صندوق را كنترل نمايند  بيني شده است تا بتوانند به عنوان ناظرين و نمايندگان سرمايه منظور پيش

هاي متولي به شرح زير است: بررسي و تأييد دستورا  پرداخت  در همين چارچوب مهمترين وظايم و مسئوليت

گذاري، مدير ساخت، مدير ناظر، متعهد  هاي صندوق، پيشنهاد عزل مدير سرمايه گذاري از محل دارايي مدير سرمايه

ها با ذكر داليل مورد تأييد سبا به مجم  صندوق،  نويس، بازارگردان و حسابرس صندوق و پيشنهاد جانشين آن پذيره

ت مقررا  مربوطه، نظار  بر اجراي صحيح نظار  مستمر بر عملکرد ديگر اركان به منظور حوول اطمينان از رعاي

فروش واحدهاي ساختماني پروژه، نظار  بر اجراي صحيح فرآيند مزايده در  فرآيند مزايده در موق  فروش يا پيش

فروش واحدهاي ساختماني پروژه، حسابرس نيز از بين يکي از مثسسا  حسابرسي معتمد سبا  موق  فروش يا پيش

شود و متعهد به انجام وظايم مربوطه حسابرسي و ساير وظايم محوله طبق  ين ميبه تووي  مجم  صندوق تعي

 اساسنامه خواهد بود 

 نويسي صندوق:   متعهد پذيره

بيني شده  ي  شخويت حقوقي است كه به منظور حوول اطمينان از تأمين مالي كامل طبق طرح توجيهي پيش

تقدم درخواست  نده پس از اتمام مهلت استفاده از حقما گذاري باقي است و موظم به خريد واحدهاي سرمايه

 باشد  گذاري جديد طبق اساسنامه مي واحدهاي سرمايه
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 بازارگردان صندوق: 

گذاران، وظايم  گذاري صندوق و امکان خروج سرمايه براي فراهم نمودن تسهيال  نقدشوندگي واحدهاي سرمايه

 وي  مجم  صندوق محول شده است  بازارگرداني به ي  شخص حقوقي با تأييد سبا و تو

گذاري صندوق در بورس اوراق بهادار، در چارچوب  بازارگردان موظم است در صور  عدم پذيرش واحدهاي سرمايه

گذاري را انجام دهد  در صور  پذيرش واحدهاي  تعيين شده در اساسنامه، بازارگرداني واحدهاي سرمايه

گذاري صندوق براساس دستورالعمل  ار، بازارگرداني واحدهاي سرمايهگذاري صندوق در بورس اوراق بهاد سرمايه

 گيرد   بازارگرداني مووب سبا، توسط بازارگردان انجام مي

 هيأ  مديره صندوق: 

نويس و متولي  گذاري، مدير ساخت، مدير ناظر، متعهد پذيره از پنج نفر شخص حقيقي شامل نمايندگان مدير سرمايه

افراد مذكور بايد از بين اشخاصي انتخاب شوند كه طبق قانون نظام مهندسي و كنترل شود   صندوق تشکيل مي

هاي معماري،  هاي مربوطه، داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه ي  يا ارشد در رشته نامه ساختمان و آيين

وق آمده است كه هاي هيأ  مديره به تشريح در اساسنامه صند عمران و شهرسازي باشند  وظايم و مسئوليت

ها به شرح زير است: تووي  خالص ارزش تمام شده، عملياتي، محاسباتي و فروش واحدهاي  ترين آن مهم

گذاري صندوق با رعايت دستورالعمل مووب سبا، تووي  مبلغ افزايش سرمايه مورد نياز در هر مرحله براي  سرمايه

ق با توجه به طرح توجيهي و به پيشنهاد مدير هاي صندو هاي اجراي پروژه و ساير هزينه پرداخت هزينه

گيري  فروش واحدهاي ساختماني پروژه، توميم گذاري، اتخاذ توميما  الزم در فرآيند مزايده فروش و پيش سرمايه

 بندي اجراي پروژه در شرايط استثنايي به تقاضاي مدير ساخت  ها يا زمان راج  به تغيير هزينه

 گذاري: رمايهگذاري واحدهاي س ارزش  -3-4

آن چگونگي   ترين بخش ترين و حساس هاي زمين و ساختمان شايد مهم با توجه به ماهيت فعاليت صندوق

گذاري است كه در طول عمر صندوق و مراحل افزايش سرمايه، مبناي ورود و خروج  گذاري واحدهاي سرمايه ارزش

ري به چهار روش ارزش تمام شده، عملياتي، محاسباتي گذا گيرد  خالص ارزش هر واحد سرمايه گذاران قرار مي سرمايه

 رسد   و فروش هر سه ماه يکبار براساس دستورالعمل مووب سبا محاسبه و به تووي  هيأ  مديرة صندوق مي

گذاري در هر زمان معين، قيمت تمام شدة پروژه در  ارزش تمام شدة واحدهاي سرمايه  شده: براي محاسبة ارزش تمام

 گيرد  ناي محاسبا  قرار ميآن تاريخ مب

گذاري در هر زمان معين، ارزش جايگزيني پروژه كه  ارزش عملياتي: براي محاسبة ارزش عملياتي واحدهاي سرمايه

باشد مبناي محاسبه  ها، دريافت مجوزهاي الزم و پيشبرد پروژه مي هاي صور  گرفته براي خريد دارايي شامل هزينه

 گيرد  قرار مي

گذاري در هر زمان معين، ارزش روز قراردادهاي  براي تعيين ارزش محاسباتي واحدهاي سرمايه  :ارزش محاسباتي

 شود  صندوق نيز به ارزش عملياتي آن افزوده مي

هاي مشابه در  گذاري در هر زمان معين، براساس قيمت روز ساختمان ارزش فروش: ارزش فروش واحدهاي سرمايه

 شود  گرفتن درصد پيشرفت پروژه تعيين ميمنطقة اجراي پروژه و با در نظر 

هاي پيشرفت  براي نظار  و محاسبة صحيح، ارزش عملياتي، محاسباتي و فروش پروژه با مستندا  الزم و گزارش

فيزيکي و مالي توسط مدير ساخت محاسبه شده، براي تأييد به مدير ناظر ارائه كرده، در نهايت نتيجه محاسبا  پس 

 شود  زارش حسابرس، جهت تووي  نهايي در هيأ  مديره صندوق مطرح مياز تأييد و ارائه گ

 ها گذاري در صندوق نحوه سرمايه -3-5
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گذاري در مراحل مختلم در طول دوره عمر  گذاري و يا خروج از سرمايه براي فراهم نمودن شرايط مناس  سرمايه

گذاري خود در صندوق از  با توجه به دوره سرمايهگذاران بتوانند  بيني الزم صور  گرفته است تا سرمايه صندوق پيش

توانند در مراحل مختلم و از  گذاران مي مند گردند  سرمايه مناف  ايجاد شده طي آن دوره به صور  منوفانه بهره

 گذاري صندوق شوند: طرق زير مال  واحدهاي سرمايه

 اولين عرضه عمومي:

گذاري براي تأمين حداقل  شود، صدور واحدهاي سرمايه تعيين مي گذاري در دوره صدور اوليه كه توسط مدير سرمايه

سرمايه مورد نياز براي تشکيل و شروع فعاليت صندوق و براساس قيمت مبنا كه در اميدنامه آمده است صور  

 پذيرد  مي

 مراحل افزايش سرمايه: 

بندي  نياز صندوق به وجوه نقد و زمانگذاري با توجه به  پس از آزاز فعاليت صندوق و اجراي پروژه، مدير سرمايه

بيني شده است پيشنهاد افزايش سرمايه را به هيأ  مديره صندوق براي  مبالغ افزايش سرمايه كه در اميدنامه پيش

گذاري توسط سازمان بورس و اوراق  نمايد  با تأييد افزايش سرمايه و عرضه عمومي واحدهاي سرمايه تووي ، ارائه مي

روز به طول انجامد   30تواند بيش از  شود كه اين دوره نمي ور در هر مرحله افزايش سرمايه آزاز ميبهادار دوره صد

هر واحد  "ارزش فروش"يا  "ارزش عملياتي"گذاري، برابر با  در مراحل افزايش سرمايه، قيمت صدور هر واحد سرمايه

آن كه در هرمرحله افزايش سرمايه، دارندگان گذاري، هركدام كه كمتر باشد، خواهد بود  نکته مورد توجه  سرمايه

تقدم  توانند با استفاده از حق تقدم خواهند داشت كه مي گذاري به نسبت مالکيت خود حق قبلي واحدهاي سرمايه

گذاري حق تقدم خود را به  خود در افزايش سرمايه شركت كنند و يا با امضاي دفاتر مربوطه نزد مدير سرمايه

 واگذار نمايند  گذار ديگري سرمايه

 معامله با بازارگردان:

عنوان يکي از اركان  بيني بازارگردان در اميدنامه به گذاري صندوق، پيش براي افزايش نقدشوندگي واحدهاي سرمايه

صندوق الزامي است  بازارگردان موظم است در هر روز كاري حجم معيني سفارش خريد و فروش را در دامنه مجاز 

گذاري اعالم  صبح توسط مدير سرمايه 9ز قبل ارائه دهد و مظنه خريد و فروش خود را تا ساعت نوسان نسبت به رو

گذاري صندوق در بورس پذيرفته شوند بازارگردان طبق مقررا  مربوطه در  كه واحدهاي سرمايه نمايد  درصورتي

 بورس به وظايم خود ادامه خواهد داد 

 گذاران: معامله بين سرمايه

گذاران الزامي براي معامله به قيمت بازارگردان  ايجاد شده براي بازارگردان به صور  روزانه، سرمايه با وجود تعهد

گذاري خود را معامله كرده، با امضاي دفاتر  توانند با توافق با يکديگر واحدهاي سرمايه گذاران مي ندارند و سرمايه

گذاري صندوق زمين و  كه واحدهاي سرمايه ند  درصورتيگذاري مالکيت خود را منتقل نماي مربوطه نزد مدير سرمايه

 گذاران معامله خواهند شد  شوند طبق مقررا  بورس بين سرمايه ساختمان در بورس پذيرفته

 ابطال در زمان اتمام پروژه: 

مانده طبق مقررا  مزايده به بهترين خريدار  با پايان عمر صندوق و اتمام ساخت پروژه، واحدهاي ساختماني باقي

هاي صندوق  گذاران از دارايي گذاري سهم هري  از سرمايه ترتي  با ابطال واحدهاي سرمايه فروخته خواهد شد  بدين

 شود    ها پرداخت مي هاي آن و براساس مفاد اساسنامه به آن پس از كسر بدهي

 هاي صندوق هزينه -3-6

هاي ساختماني در قال  صندوق زمين و مسکن در اساسنامه  هاي مورد نياز براي انجام پروژه سرفول تمامي هزينه

شود كه با  هاي مورد نياز در اميدنامة مربوط به هر صندوق اعالم مي بيني شده است  همچنين مبالغ و نرخ هزينه پيش
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هاي مترت ، طبق مقررا  تشريفا  پرداخت، پس از انجام قابل  طرح توجيهي پروژة ساختماني و هزينهتوجه به 

 توان به دو بخش تقسيم نمود: گذاري در صندوق را مي هاي سرمايه پرداخت است  به طور كلي هزينه

 هاي صندوق:  هاي قابل پرداخت از محل دارايي هزينه -الم

باشد كه الزم است جزئيا  آن در  ا  ساخت يا فراهم نمودن مقدما  فروش پروژه ميها مربوط به عملي اين هزينه

هايي كه رئوس آن در اساسنامه و مقادير آن در اميدنامه و طرح توجيهي  ترين هزينه بيني شود  مهم اميدنامه پيش

 بيني شده است عبارتست از: پروژه پيش

 هاي تأسيس صندوق؛ هزينه

 الزم براي اجراي ساختمان پروژه؛ هاي اخذ مجوزهاي هزينه

 هاي اجراي پروژه؛ هاي نقل و انتقال آن به نام صندوق و ساير هزينه ها، هزينه زمين پروژه، ماليا 

 فروش يا فروش واحدهاي ساختماني؛ هاي مربوط به پيش هزينة تبليغا  و ساير هزينه

 قيد شده است كارمزد اركان صندوق كه ميزان و نحوة محاسبة آن در اميدنامه 

شود كه ممکن است از دو بخش ثابت و متغير تشکيل  بيني مي كارمزد هر ي  از اركان صندوق در اميدنامه پيش

بار( و با ارائة اسناد مثبته  شود  نکتة قابل توجه آن كه كارمزد اركان معموال  پس از انجام خدما ) ي  يا سه ماه ي 

 باشد  مي و تأييد ارائة خدما  صحيح قابل پرداخت

 گذار:  هاي مربوط به زمان ورود يا خروج هر سرمايه هزينه -ب

كه  شود در حالي هاي صندوق كسر مي با توجه به تشريفا  پرداخت از كل دارايي« الم»هاي ذكر شده در بند هزينه

ت كه به عنوان گذاري اس گذاري، خريد/فروش واحد سرمايه هاي اين بند مربوط به فرآيند صدور واحد سرمايه هزينه

بيني شده است كارمزد صدور واحد  كه در اميدنامه پيش چنان شود  آن نويس پرداخت مي كارمزد به متعهد پذيره

گذاري مبلغ مشخوي است اما كارمزد خريد يا فروش به بازارگردان به صور  درصدي از مبلغ خريد يا فروش  سرمايه

 شود    تعيين مي

 گذاري در صندوق مزايا و معاي  سرمايه -3-7

 مزايا

 گذاري در برابر افزايش قيمت زمين و ساختمان افزايش قدر  خريد دارندگان واحدهاي سرمايه -

 اطمينان خاطر از سرمايه گذاري در اين صندوق -

 گذاري نقدشوندگي واحدهاي سرمايه -

 گذاران باال بودن درجه شفافيت و آگاهي سرمايه -

 ي  پروژه در مقاط  سه و شش ماهه برآورد خالص ارزش دارائيها -

 كس  سود از رونق بازارمسکن با سرمايه گذاري اندک   -

 ايجاد سبد سرمايه گذاري حرفه اي -

 كاهش احتمال سوءاستفاده از سرمايه صندوق و يا فعاليت در زير از موضوع اساسنامه و اميد نامه صندوق  -

 معاي 

 در صندوق زمين و مسکن گذاري عدم تضمين براي سودآوري سرمايه -

 تحت تأثير قرار گرفتن سودآوري صندوق با توجه به نوسانا  موجود در بازار ساختمان -

 تأثير پذيري صندوق از شرايط ريسکي و جو موجود در بازار سرمايه -

 ( مشاركت حقوقي و مدني4

 مشاركت چيست؟  -4-1
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مشاركت ميشود و ي  سود ساالنه را ميپذيرد  چنانچه در مشاركت بان  يا هر مثسسه مالي ديگري وارد قرارداد 

طرف قرارداد مثسسه مالي، ي  شركت سهامي باشد، مثسسه مالي به عنوان سهامدار آن شركت شناسايي ميشود 

)مشاركت حقوقي( و اگر طرف قرارداد مثسسه مالي، ي  شركت زير سهامي باشد، مثسسه مالي به عنوان شري  آن 

 مشاركت مدني( شركت تلقي ميشود )

 موارد كاربرد مشاركت براي مديريت شهري: -4-2

با توجه به قابليتي كه اين نوع قراردادها دارند، ميتوانند به آساني در موارد مختلم توسط شهرداريها و مثسسا  تابعه 

 مورد استفاده قرار گيرند؛ از جمله اين موارد ميتوان به كاربردهاي ذيل اشاره نمود:

 طرحهاي احداث مجتمعهاي مسکوني براي شهروندان و نيازمندان؛ تأمين مالي

 تأمين مالي طرحهاي بازسازي بافتهاي فرسوده شهري؛

 مشاركت حقوقي چيست؟ -4-3

مشاركت حقوقي يکي از ابزارهايي است كه در جهت تأمين قسمتي از سرمايه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي 

 گرفته ميشود در شرف تأسيس يا داير به كار 

مشاركت بانکها در سرمايه شركتهاي سهامي توليدي )صنعتي، معدني، كشاورزي و ساختماني( و نيز در شركتهاي 

سهامي بازرگاني و خدماتي ) البته با تأييد بان  مركزي( به منظور تأمين كمبود مناب  مالي مورد نياز اينگونه 

كت حقوقي صور  ميگيرد و جريان امر به اين ترتي  است كه شركتها، به صور  سرمايه آنها، تحت عنوان مشار

امکان تأمين قسمتي از مناب  مالي بلندمد  كه براي اجراي طرح )پروژه( موردنظرشركتهاي سهامي ضروري ميباشد، 

 از محل مناب  سيستم بانکي بوجود ميآيد 

 :انواع مشاركت حقوقي -4-4

 اين شركتها از لحاظ دو حالت زير، داراي مشخوا  جداگانهاي است: مشاركت بانکها در سهام شركت، بسته به وض 

 الم( شركتهاي سهامي در حال تأسيس

درصد سهام شركتهاي در حال تأسيس را خريداري كنند  اين گونه شركتها خود ممکن است  49بانکها ميتوانند تا 

 در قال  يکي از دو حالت زير بوجود آيند:

موجهي را تهيه كرده و خواستار مشاركت حقوقي با ساير اشخا  )حقيقي يا حقوقي(   ( بان  رأسا  طرح مفيد و 1

 ميشود 

 ( اشخا  )حقيقي يا حقوقي( داراي طرحي آماده بوده، پيشنهاد مشاركت حقوقي به بانکها ميدهند   2

در شرايط  مشاركت بانکها در سرمايه شركتهاي سهامي موجود صرفا  در صورتي مجاز است كه شركتهاي مزبور

 افزايش سرمايه قرار داشته باشند 

 ب( شركتهاي سهامي موجود

مشاركت بانکها در سرمايه شركتهاي سهامي موجود صرفا  در مواردي مجاز است كه شركت مزبور براي امر توسعه و 

كثر ميزاني كه تکميل يا تبديل مطالبا  بان  به سرمايه، برنامه افزايش سرمايه داشته باشد  در اين مورد نيز حدا

درصد سرمايه جديد ميباشد  به اين ترتي  بانکها قادر به خريد سهام  49بان  ميتواند مشاركت كند، معادل 

 شركتهاي موجود كه در شرايط افزايش سرمايه قرار ندارند، نميباشند 

كه نسبت سرمايه آنها به در هر دو حالت رديم الم و ب فوقالذكر بانکها فقط ميتوانند در شركتهايي مشاركت نمايند 

 30درصد در مورد شركتهاي توليدي و كمتر از  20كل مناب  مالي شركت با احتساب سهم مشاركت بانکها، كمتر از 

 درصد در مورد شركتهاي بازرگاني و خدما  نباشد 
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فني  براي تحقق مشاركت حقوقي توسط ي  بان ، الزم است كه طرح موضوع فعاليت شركت از جنبههاي مالي و

درصد  10بررسي شود و در صورتي كه نتايج اين بررسيها حاكي از پيشبيني سودآور بودن طرح )حداقل به ميزان 

نرخ بازده داخلي( باشد؛ بانکها مجاز به مشاركت در آنها خواهند بود  الزم به يادآوري است كه مشاركت ي  يا چند 

 مان  است بان  با اشخا  حقيقي و حقوقي در ي  شركت سهامي بال

بديهي است كه مبادر  به مشاركت حقوقي، به هر صورتي كه مورد نظر باشد، مستلزم تحقيقا  و بررسيهاي عميقي 

است كه بايستي توسط بان  دقيقا  صور  گيرد؛ در حالي كه بان  خود طرحي را براي اجرا در نظر ميگيرد در آزاز 

تايج حاصل از بررسيهاي مزبور منجر به توجيه طرح و پذيرش آن كليه بررسيهاي الزم را به عمل آورده و چنانچه ن

شود؛ پيشنهاد مشاركت به ديگران ارائه خواهد شد  در حالت ديگر، كه ساير اشخا  باني طرح بوده و خواستار 

ي مشاركت با بان  ميشوند؛ اعالم نظر بان  مبني بر قبول تقاضاي مشاركت، موكول به انجام همان بررسيهاي مقدمات

 است كه در باال اشاره شد 

درباره خوا  و نقش مشاركت حقوقي ذكر اين نکته ضروري است كه مشاركت حقوقي يکي از ابزارهايي است كه در 

جهت تأمين مناب  بلندمد  مورد نياز واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي به كار گرفته ميشود  و عمال  تأكيد بر 

و راه اندازي واحدهاي جديد با تکميل و توسعه واحدهاي موجود ميباشد  بدين  مشاركت حقوقي در قلمرو تأسيس

ترتي ، احداث واحدهاي جديد توليدي و همچنين، توسعه و تکميل واحدهاي موجود، موج  افزايش توليد و 

توسعه  خدما  بازرگاني شده و از نظر مالي منجر به افزايش عرضه كاال و خدما  در جامعه و در نتيجه، كم  به

اقتواد كشور خواهد شد  بديهي است كه قدر افزايش عرضه كاال و خدما  بيشتر باشد، رونق اقتواد جامعه بيشتر 

 خواهد بود 

 برخي توصيههاي اجرايي:

( خواه در مواردي كه بان  خود عالقهمند به تهيه طرحي شود، يا ساير اشخا  درصدد تدوين و اجراي ي  طرح 1

تحقيق در مورد وجود امکانا  امري اجتناب ناپذير است  براي اين منظور، تحقيق و تماس دائم با توليدي برآيند 

وزارتخانههاي صناي ، كشاورزي، مسکن و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه و مراكز علمي و دانشگاهي كشور توصيه 

 ميشود 

، كشاورزي، ساختماني، بازرگاني و خدماتي كشور، ( طرحهاي موردنظر بايد با برنامهها و اولويتهاي صنعتي، معدني2

كه توسط سازمان برنامه و بودجه و ساير دستگاههاي مربوط به طور ساليانه تعالم ميشود، مطابقت داشته باشند و 

 ضرور  اجراي آنها براي بان  احراز شده باشد 

ند، ميبايستي قبال  موافقتنامههاي ( اشخاصي كه براي اجراي طرح مورد نظر خود خواستار مشاركت بان  ميباش3

 اصولي الزم را از دستگاهاي اجرايي مربوط در مواردي كه ضروري باشد، كس  كرده باشند 

هاي اقتوادي، فني و مالي طرح ميباشد؛  ( چون قبول تقاضاي مشاركت حقوقي توسط بان ، منوط به نتايج بررسي4

ح صور  گيرد؛ هرچند كه بان  خود نيز اقدام به اين گونه بررسيها الزم است كه اين بررسيها قبال  توسط بانيان طر

 خواهد كرد 

 مشاركت مدني چيست؟ -4-5

مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا زيرنقدي متعلق به اشخا  حقيقي و يا حقوقي 

هاي توليدي )صنعتي، معدني، كشاورزي متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد  مشاركت مدني در بخش

نکته مهم و در واق  امتياز شيوه عقد مشاركت  .و مسکن(، بازرگاني )داخلي، صادرا  و واردا ( و خدماتي مي باشد

مدني برخالف ساير عقود اين است كه در اين عقد ميتوان از سرمايه نقدي و زيرنقدي اشخا  مثل مايمل ، 

بهره برد  از سوي ديگر اين عقد ابتکار عمل را در اختيار مشاركت كننده و مشاركت  تخوص و ساير تواناييهايشان
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پذير قرار ميدهد و آنها را در دامن گرفتاريهاي دريافت مجوز از مراج  متعدد ذيربط اسير نخواهد كرد و زمينه را 

 براي كاربردي ساختن و عملي شدن هرچه بيشتر موضوع فراهم ميکند 

 ي مشاركت مدنيويژگي ها  -4-6

مشاركت مدني در تأمين مناب  مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي  -1

  گيرد 

 .مشاركت مدني بر خالف قرض الحسنه به قود انتفاع انجام مي پذيرد -2

  .درآميختن سهم الشركه نقدي طرفين به نحو مشاع از مشخوا  مشاركت مدني است -3

  .مدني ماهيتا  عقد جايزي است، مگر آنکه ضمن عقد الزمي اختيار فسخ از طرفين سل  شود مشاركت -4

مشاركت مدني بر خالف مضاربه كه سرمايه نقدي را منحورا  طرف مال  تامين مي كند، مشاركت در تامين  -5

  .سرمايه است، اعم از نقدي و زيرنقدي

طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را به حساب مشاركت مدني در صورتي تحقق خواهد يافت كه شركاء  -6

مخووصي كه در صندوق براي شركت افتتاح مي گردد، واريز نمايند و چنانچه تمام يا قسمتي از سهم الشركه 

  .زيرنقدي باشد، بايد با توافق شركاء تقويم و ارزش ريالي آن در شركت منظور گردد

  .ص شوددر مشاركت مدني نحوه تسويه مشاركت بايد مشخ -7

موضوع مشاركت مدني در زمينه هزينه هاي جاري لزوما  بايد ظرف ي  دوره توليد و حداكثر تا يکسال  -8

حس  مورد پايان پذيرد و قرارداد مشاركت نيز ظرف همين مد  قابل تسويه است  مد  مشاركت مدني در مواردي 

ان براي امور طرح هاي جديد خدماتي مي كه براي امورتوليدي)صنعتي، معدني، كشاورزي(، احداث مسکن و ساختم

  .سال است  در موارد استثنايي صندوق مي تواند مد  مذكور را افزايش دهد 3پذيرد، حداكثر 

فروش اقساطي سهم الشركه مشاركت كنندگان در مشاركت هاي مدني توليدي، صنعتي، معدني و  -9

  .تي، در زمان خاتمه قرارداد ممکن مي باشدكشاورزي، احداث مسکن و ساختمان و همچنين طرح هاي جديد خدما

 انواع مشاركت مدني:  -4-7

 روش مشاركت واحدي:

در اين روش پروژهها از تجمي  پالكهاي ريز دانه به صور  جمعي اجرا ميشود و هر مال  برابر آورده مل  و 

شهرسازي، ترويج و فراگير جديد داراي سهم ميگردد  يعني ضمن رعايت اصول و ضوابط  تسهيال  اعطايي در پروژه

شدن نوسازي در پهنه بافتهاي فرسوده شهري با حداكثر مشاركت در تأمين فضاهاي خدماتي نظير معابر و فضاي 

سبز، از ارزش افزوده ناشي از تجمي  امالک و دسترسي مناس  و خدما  ممتاز بهرهمند ميشوند و كيفيت حاصله 

 جبران كاهش كميت را خواهد نمود 

 ق ميتوانند با طي مراحل ذيل باشد:فشيوه مداخله با مد نظر قرار دادن تجربيا  موفق و نامو بهترين

 االمکان منطبق با وض  موجود    طراحي كالن و در عين حال ساده و حتي1

 هاي شهري،  بيني مديريت اجرايي متمركز با تشکيل شركت سهامي خدما  نوسازي محله   پيش2

 لويت اول مالکين  و پس از آن اقشار و متقاضيان(  جل  مشاركت مردم )او3

 هاي ذيربط   همراهي دستگاه4
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مندي از    پيشبيني مناب  از محل ارزش افزوده پروژ ه و در حد امکان استفاده از كمکهاي دولت و شهرداري، بهره5

 اي و بخشودگي عوارض  تسهيال  و يارانه

از جمله تشکيل نهادهاي تخووي اجرايي و مديريتي براي   بکارگيري ساز و كار الزم براي سرعت عمل 6

 ها سازماندهي مردم و اجراي ريز پروژه

 ها   توجه به خواستههاي ذينفعان پروژه و انعطاف در برابر خواسته7

 ها و امکان رقابت در بازار توليد مسکن و ساخت و ساز    هاي مناس  براي كاهش هزينه   اتخاذ شيوه8

 محلهروش مشاركت 

در اين شيوه طرح معماري محله به صور  كالن طراحي، به پروژه هاي كوچ  تقسيم و مالکين عرصه اوليه پروژه 

در پروژه واق  در باقيمانده زمين سهيم مي شوند و حقوق شهرداري با امالک واق  در فضاي خدماتي تهاتر مي گردد 

 ند و حس  ضرور  ساير گروهها در پروژه ها مشاركت مي نماي

 تجربيا  انجام شده مشاركت مدني: -4-8

شيوه مشاركت محله، بر اساس طرح مشاركت مردمي طبرسي واق  در ضل  شمال زربي حرم مطهر امام رضا )ع(،  

 هم اكنون در دست اقدام مي باشد 

براي از طرف شهرداري و شوراي شهر شيروان به شركت عمران و مسکن سازان منطقه شرق ، شيوه مشاركت واحدي

 هکتار تفويض گرديده است  3/7نوسازي بخشي از بافت فرسوده شهر به مساحت 

 سهامدار پروژه -5

 سهامدار پروژه چيست؟ -5-1

شوند و در اين روش با عرضه سهام پروژه توسط ناشر براي پروژه خا ، صاحبان سهام پروژه در آن پروژه شري  مي

گردد تضمين بازپرداخت اصل و ميزان سهمشان محاسبه و پرداخت ميبا اتمام پروژه سود صاحبان سهام بر مبناي 

حداقل سود سرمايه در پايان و يا در جريان اجراي پروژه موج  جذابيت و اقبال از اين شيوه گرديده، چرا كه عموم 

ازدهي هاي ساخته شده به بهاي ساختماني پس از پيشرفت بخشي يا تمام پروژه و پيش فروش يا فروش قسمتپروژه

 رسند مي

در اين روش ارزش افزوده ناشي از اخذ وام با پيش فروش واحدها به نف  سهامداران پروژه بوده و حداقل سود مشابه 

ماه مشاركت ( تضمين مي  12سود اوراق مشاركت و يا بانکها را براي خريداران سهام پروژه ) مشروط به حداقل 

فني سود پيش بيني شده براي پروژه فوق العاده مي باشد كه در قسمت نمايد  طبق برآورد كارشناسان اقتوادي و 

توجيه اقتوادي طرح آورده شده است  باز خريد هر مقدار سهم پروژه  )در صور  تقاضا( توسط مجري انجام و  اصل 

 و سود متعلقه نقدا پرداخت خواهد شد  

و با خريد امالک مالکين انجام مي شد مواجه با شيوه هاي نوسازي گذشته كه عمدتا توسط دولت و يا شهرداري ها 

مشکالتي از قبيل مقاومت مالکين براي فروش امالک، مقاومت مالکين براي فروش امالک، نارضايتي مالکين پس از 

فروش و مشاهده ساختمانهاي ساخته شده و    مي باشد  و روش سهامدار پروژه توانسته است تا حدودي بر اين 

  مشکال  فائق آيد

 مراحل اجرا و فروش سهامدارپروژه  -5-2

 10از نظر حقوقي سهامدار پروژه قراردادي است كه بين مديريت پروژه و خريداران سهامدارپروژه و براساس ماده 

 قانون مدني كشور منعقد و براي طرفين الزم االجراء است  

صورتي كه مخالم صريح قانون نباشد نافذ اند در قراردادهاي خووصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده»

 «است
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عقد قرارداد سهامدارپروژه نيازي به اخذ مجوز از مراج  قانوني ندارد، اين شيوه تامين مالي بر پايه ي  قرارداد 

هاي اين روش براي مجري ترين برتريگيرد  از عمدهخووصي بين ناشر و خريداران سهام با توافق طرفين شکل مي

هاي عام حذف بروكراسي حاكم بر آنان بوده و نوعي هاي مشابه مانند اوراق مشاركت و صندوقاير روشنسبت به س

 مشاركت مستقيم مي باشد  

در اين روش شركت مجري پس از اخذ مجوزهاي الزم از شهرداري مرات  فروش سهامدارپروژه را به طرق مختلم به 

توانند با خريد اوراق سهامدارپروژه در سود و وعي را كه مردم مياطالع مخاطبين با اولويت مالکين رسانده و موض

گذاري، مد  زمان زيان آن مشاركت داشته باشند را اطالع رساني مي نمايد  اين اطالعيه شامل نحوه و ميزان سرمايه

عيت آن و توان اوراق سهامدارپروژه را خريداري نمود، موضوع مورد مشاركت و محل و موقو فرصتي كه طي آن مي

 مدارک مورد نياز جهت ثبت نام و     خواهد بود 

رساني متقاضيان با در دست داشتن مدارک مورد نياز به محلي كه در متن اطالعيه قيد گرديده است پس از اطالع

مور هاي مربوطه و برگه سهام اقدام و پس از امضاء آن را در اختيار امراجعه و با ارائه مدارک نسبت به تکميل فرم

 نمايند سهام پروژه قرار داده و در برابر آن رسيد مربوطه را دريافت مي

هاي تکميل شده ثبت كامپيوتر گرديده و پس از طي مراحل اداري وثبت شماره توسط مسئولين ذيربط شركت برگه

 گردند )مديريت عام و مديريت سهام و     ( امضاء و ممهور گرديده و به صاحبانشان تحويل مي

 ريداران نقدي سهام پروژه مي توانند بهاء سهام پروژه را بوور  نقدو اقساط متناس  با نياز پروژه كه از سويخ

 مجري اعالم مي گردد پرداخت نمايند 

 راهکارهاي اجرايي -5-3

 عموما در فرايند عرضه سهام پروژه مراحل زير به اجرا در مي آيد:

 مشخص كردن محدوده اي در بافت فرسوده

 ان سنجي  و توجيه اقتوادي به منظور حوول اطمينان از تراز مالي مناس  براي سرمايه گذاري در پروژه امک

انجام توافقها و عقد قرارداد با شهرداري به منظور ايجاد مديريت واحد، ثابت وتام االختيار به عنوان كليدي ترين 

 بخش كار  

ضرور  اجرايي طرح از مراج  ذيربط مانند وزار  مسکن و  انجام مطالعا  و تهيه طرح به منظور اخذ تاييد به

 شهرسازي و يا وزار  كشور  

 تهيه طرح اوليه در مورد نجوه تعامل و انجام عمليا  سهامدار پروژه 

 برآورد هزينه ها تا مرحله اخذ وام و يا پيش فروش و تبديل پروژه به سهام هزار ريالي 

 %  20الي  15تعيين و اعالم امتياز ويژه براي مالکين در صور  مشاركت به ميزان 

 شناسايي گروههاي هدف و برگزاري جلسا  و اطالع رساني كامل 

افتتاح حساب و جل  سرمايه هاي خرد: ازسهام پروژه ) در بسته هاي حداقل ده ميليون ريالي ( به صور  نقد و  

 ويت كاركنان دولت )دارندگان سرمايه هاي خرد( واگذار مي گردد  اقساط  به متقاضيان با اول

بستر اجرائي و حقوقي: تشکيل شركت اختواصي پروژه  به منظور شفاف سازي و تفکي  مناب  سهامداران از مناب  

ويه شركت مادر و انتقال كليه مناب  نقدي و زير نقدي سهامداران پروژه به اين شركت، نقل و انتقال سهام و تس

 حساب با سهامداران پروژه 

براساس سياست هاي شركت، در مواعد مشخوي ارزش كل پروژه محاسبه شده و پس از كسر بدهي هاي پروژه 

 ميزان ارزش واقعي سهام پروژه محاسبه و اطالع رساني مي نمايد  

 ثي تبديل نمايند توانند سهام خود را براساس قيمت برآورد شده به واحدهاي احدا سهامداران پروژه مي 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت کاملمجموعه    

821 

 

استفاده از تشکل هاي تخووي جهت مذاكره با مالکين، جل  مشاركت مالکين و گروههاي هدف، تجهيز مناب ، 

 پيش فروش و فروش واحدهاي احداثي 

 مزايا و معاي  سهامدار پروژه: -5-4

 مزايا

 تضمين اصل سرمايه و حداقل سود توسط شركت براي سهامداران جزء پروژه 

عدم مواجه شركت ناشر با كمبود نقدينگي در طي عمر پروژه: زيرا سهام پروژه تا زماني كه توسط شركت بازخريد 

 نشود، تعهد پرداخت سود دوره اي را ندارد  

 شري  شدن مالکين ) دارندگان ( سرمايه هاي خرد در سود پروژه هاي بزرگ ساختماني

 ه گذار از عدم بلوكه شدن سرمايه اش در پروژهضمانت بازخريد سهام پروژه و اطمينان سرماي

 تسري  در اجراي بازسازي و نوسازي بافت با توجه به تامين مناب  از طريق مردم  

 تسري  در آزادسازي عرصه پروژه با جل  مشاركت مالکين و عدم مقاومت آنان  

 حل مشکل تامين مناب  در طرحهاي نوسازي شهري

 : چون بر پايه عقد خووصي بين ناشر و خريداران سهم است حذف بروكراسي اداري گسترده 

عدم نوسانا  شديد قيمت سهام، جلوگيري از بورس بازي سهام و  كنترل بازار ثانويه به دليل حضور دائم ناشر سهام 

 پروژه در بازار 

 كاهش نارضايتي مالکين بافتهاي فرسوده با توجه به امکان مشاركت آنان در پروژه ها  

 مندسازي اقشار كم درآمد با حفظ و افزايش ارزش موجودي و ايجاد فرصت براي خانه دار شدن آنان در آينده  توان

 مقاوم سازي بافت فرسوده و كاهش خسارا  جاني و مالي  

هدايت سرمايه ها به سوي توسعه و عمران اصولي شهرها با سودآوري عالي و جلوگيري از خريد و تخري  امالک 

 كشاورزي

 اي مع

سوء تفاهم بين خريداران و فروشندگان به دليل عدم شناخت خريداران ار ارزش واقعي سهام و اختالف زياد بين 

قيمت مبادال  سهام پروژه و قيمت واقعي آن كه به مرور زمان و با آشنايي جامعه با سهام پروژه و اطالع رساني 

 كامل مجريان رف  خواهد شد  

بي  موج  كند دفاع خريداران حقوق از بتواند سوم( مانند شركتهاي بيمه اي كه متولي )شخص نهاد حضور عدم

 .مي شود اوراق به عامه مردم اعتمادي

 اوراق و فروش خريد براي خود كنترل تحت بازاري ناشر خود بلکه .ندارد وجود اوراق اين براي رسمي ثانويه بازار

 مي آورند كه مي تواند بورس اين نقش را ايفاء نمايد   بوجود

 عدم حمايت برخي از مسئولين به ويژه مسئولين شهري و متديان امور مالي و پولي كشور

نوسانا  مالي و اقتوادي كشور و اقتواد بين الملل و افزايش ريس  انتشار سهامدار پروژه براي مجري بدليل تضمين 

 اصل و حداقل سود سرمايه  

 فعاليت ساير رقبا در بازارهاي مالي مشابه مانند بورس و بازارهاي سفته بازي

 تجربه فروش سهام پروژه در مشهد -5-5

بافت مركزي شهر مشهد به عنوان يکي از پروژه  3مترمرب  در قطاع  19638ارا نيز به مساحت پروژه س پروژه سارا :

بلوک تشکيل شده است كه داراي كاربري  5هاي مهم طرح نوسازي اطراف حرم مطهر تلقي مي شود  اين پروژه از 
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تياز ويژه اي براي اين پروژه متر است كه ام 300تجاري، دفاتر اداري و اقامتي هستند  فاصله پروژه تا حرم مطهر 

 محسوب مي گردد  

اين پروژه اولين تجربه روش سهام پروژه در كشور توسط شركت عمران و مسکن سازان منطقه شرق بود  سارا در 

سال سهام منتشر شده به قيمتهاي مناسبي در بازار ثانويه خريد و  5اقدام به فروش سهام نمود و طي  1382سال 

اقدام به پيش فروش واحدهاي  1387د مناسبي را نوي  خريداران نموده است و در طي سال فروش گرديد و سو

 ميليارد ريال براي پروژه سارا بوده است        35تجاري و اقامتي خود نموده است  سرمايه جمعآوري شده از اين طريق 

نيز اين روش توسط شركت مزبور به  پس از پروژه سارا، در پروژههاي نرجس، مريم، نگار، خاتم و شکوه شهر مشهد

 كار برده شد 

 خووصي -مشاركتهاي عمومي -6

 مشاركتهاي عمومي خووصي  چيست؟ -6-1

گفته ميشود، به پروژه هايي  PPPمفهوم سرمايه گذاري مشاركتي بخشهاي خووصي و عمومي، كه اختوارا به آن 

زي )يا دولت محلي( با مشاركت ي  يا چند شركت اطالق ميگردد كه در آنها، يکي از زير مجموعه هاي دولت مرك

خووصي، تامين مالي و ساخت و بهره برداري پروژه را به عهده ميگيرد و درآمدهاي ناشي از راه اندازي پروژه هم به 

 نسبت سهم مشاركت هري  از شركا بين آنها تقسيم ميشود 

دولت و بخش يا بخشهاي خووصي است كه براساس  ميان اي نامه توافق خووصي –در حقيقت مشاركت عمومي 

آن بخش يا بخشهاي خووصي نسبت به ارائه خدما  عمومي، هم راستا با اهداف ارائه خدما  دولت و اهداف 

 سودآوري بخش  خووصي و به نحوي اثر بخش كه ريس  كافي به بخش خووصي منتقل شود، اقدام مينمايد  

 ي عمومي خووصي در دنيا استفاده ميکنند شامل موارد زير ميباشند:بخش هايي كه معموال از مشاركت ها

 توليد و توزي  برق -

 آب و فاضالب  -

 خطوط لوله -

 بيمارستان ها -

 مدرسه سازي و امکانا  آموزشي -

 استاديوم ها  -

 كنترل آلودگي هوا -

 زندان ها -

 خطوط ريلي -

 جاده ها -

 سيستم هاي مبتني بر فناوري اطالعا  -

 خانه سازي -

خووصي مورد نياز است را ميتوان در قال  موارد  -شرايطي كه براي تعريم ي  پروژه به صور  مشاركت عمومي

 ذيل بيان نمود: 

 گذاري سرمايه اي )در زمان حال و آينده(، نياز به سرمايه -

 وجود بخش قابل توجهي از خدما  قابل ارائه در نيازهاي موجود، -

 ر ارائه خدما ،ميزان نوآوري د -

 بازار رقابتي، عالقمند به فعاليت در كس  و كار بخش عمومي، -
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 بخش خووصي به نحو بهتري بتواند ريسکي را كه هم اكنون بخش عمومي بر عهده گرفته را مديريت كند، -

 قراردادهاي بلند مد  توجيه پذير باشند و  -

 مرزهاي فعاليت به طور شفاف تعيين شود  -

 خووصي-هاي مشاركت عمومي چارچوب انواع -6-2

گيرد كه در هر سطحي از پروژه، كدامي  از دو  ، معموال بر اين اساس صور  ميPPPهاي  بندي انواع مدل تقسيم

 هاي پروژه است   طرف شراكت )بخش عمومي و بخش خووصي( مسئول نگهداري دارايي

 قراردادهاي برون سپاري

در اين قراردادها مالکيت دارايي ها و پروژه به بخش دولتي اختوا  دارد، وكمترين سهم مسثليت از بخش دولتي به 

را خووصا براي  PPPبخش خووصي منتقل ميشود  در خوو  انواع قراردادهاي برون سپاري، كه پروژه هاي 

قراردادهاي عمليا  و مديريت و توسعه زيرساخت ها شکل ميدهد، مي توان به قراردادهاي خريد خدما ، 

 قراردادهاي اجارهاي، اشاره نمود 

 قراردادهاي ساخت، عمليا  و انتقال

قراردادهاي مشاركت يکپارچه، مسئوليت طراحي، ساخت و عمليا  ي  مجموعه مستقل و يا گروهي از دارايي هاي 

مختلم مورد استفاده قرار گرفته و بخش دولتي را به بخش خووصي منتقل مي كند  اين قراردادها در كشورهاي 

( معروف است  طراحي كارخانه هاي بازيافت و آب آشاميدني از جمله Turnkey( و يا )BOTبيشتر به قراردادهاي )

 سيستمهايي است كه اين نوع قرارداد ها براي آن كاربرد دارد 

 قراردادهاي امتيازي

، انجام ميشود  مزيت اين قراردادها براي بخش عمومي از در اين قراردادها تأمين مالي پروژه توسط بخش خووصي

آنجايي آشکار ميشود كه براي اجراي آن ها ديگر الزم نيست مدتها در انتظار تووي  بودجه مربوط به طرحها بمانند  

 اين قراردادها ممکن است براي ساخت تأسيسا  جديد و يا به منظور نوسازي )مدرنيزه كردن(، به روز كردن و يا

 توسعه تأسيسا  موجود بکار گرفته شود 

 (PPPخووصي )-مزاياي مشاركت عمومي -6-3

 ريسکها بهتر مديريت و تخويص ها، هزينه كاهش •

 جهت در را جديد هاي تکنولوژي ارائه و خالقيت خود دنبال به خووصي بخش هاي سرمايه از استفاده •

 كاهش هزينه هاي اجرايي پروژه ها به دنبال دارد

 داخلي نيروهاي به پروژه مجري شركت از تکنولوژي انتقال •

 عمومي هاي بخش در ها فعاليت و خدما  سريعتر انجام •

 خووصي بخش توسط گذاري سرمايه همراه به خدما  ارائه بر تأكيد •

ساخت، خووصي وجود دارد كه در ادامه به توضيح و تفسير قراردادهاي  -الگوهاي متفاوتي براي مشاركت عمومي

 ( ميپردازيم:BOTبهره برداري و انتقال )

6-4- BOT چيست؟ 

 به را نيروگاه چند امتياز اعطاي تركيه وقت دولت كه هنگامي و ميالدي 1980 دهه در بار اولين BOT  اصطالح

ي پروژه به مد  معيني توسط شركتي تحت بردار بهره و ساخت روش اين در  گرديد رايج گذاشت، مناقوه

انجام شده و انتقال طرح به كارفرما پس از طي مد  معيني و بعد از تحويل درآمد الزم  "شركت پروژه"عنوان

 محقق ميگردد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت کاملمجموعه    

 

824 

 

و انواع مشابه آن، نوع خاصي از قراردادهاي اعطاي امتياز هستند كه در آن ي  شركت خووصي يا  BOTقرارداد 

از آن را با توجه به استانداردهاي عملکردي تنظيم شده  ي  كنسرسيوم، ي  پروژه زيرساختي جديد يا بخش بزرگي

 توسط دولت، تأمين مالي و توسعه ميدهد 

با اعطاي امتياز در اين است كه اعطاي امتياز عموما  مشتمل بر گسترش و  BOTتفاو  بين قراردادهاي نوع 

اريهاي بزرگ جديد ميشود كه عموما  شامل سرمايهگذ BOTبهرهبرداري سيستم موجود فعلي ميباشد، در حالي كه 

 محتاج مناب  مالي بسياري از خارج مجموعه،هم براي حقوق مالکانه و هم بدهي ميباشد 

 BOTروند بکارگيري پروژه   -6-5

 الم: شناسايي

همانند ساير طرحها شناسايي پروژه بعنوان گام اول مي بايست انجام شود  در اين مرحله مطالعا  امکان سنجي 

مل بررسيهاي اقتوادي، مالي و فني با توجه به اوضاع اقتوادي و سياسي انجام شده و الزاما  و مناف  مقدماتي شا

 مشخص مي گردد   BOTحاصله از اجراي طرح به روش 

اين مرحله نيازمند استفاده از ي  تيم حرفه اي در ستاد كارفرما بوده و در زير اينوور   بکارگيري خدما  مشاوره 

 اشد اي ضروري مي ب

 ب: مناقوه / مذاكره 

  مذاكره: چنانچه پروژه را بتوان بوور  مستقيم به سرمايه گذار واجد الشرايط واگذار نمود، با انجام مذاكرا  تفاهم 1

نامه اي مابين طرفين به امضاء رسيده و موافقت نامه خريد محوول نيز منعقد مي گردد  اين روش نسبت به به روش 

 نياز داشته و در هزينه ها نيز صرفه جويي مي گردد مناقوه زمان كمتري 

   مناقوه: در روش انجام مناقوه مراحل فرعي زير اجراء ميشود:2

 آمادگي كارفرما براي مناقوه -

 آمادگي سرمايه گذاران براي مناقوه  -

 انتخاب برنده مناقوه  -

 ج: توسعه 

موافقت نامه مابين سرمايه گذاران جهت شکل دادن ساختار در اين مرحله و پس از امضاء موافقتنامه پروژه، تنظيم 

شركت پروژه انجام شده و مشاركت سهام براي تحقق پروژه مشخص ميشود  موافقت نامه تامين مالي، عقد پيمان با 

 پيمانکاران و كس  تعهدا  و ساير امور ذيربط نيز به انجام ميرسد 

 د: اجراء 

راه اندازي پروژه انجام شده و در صور  موفقيت در آزمايشا ، آموزشها و تهيه دراين مرحله ساخت و سازها، نو  و 

 دستور العمل هاي بهره برداري و كس  مجوزها  فاز بعدي آزاز ميشود 

 ر: بهره برداري و نگهداري 

اري با انجام اين مرحله طوالني ترين دوره پروژه محسوب مي گردد  پس از راه اندازي پروژه، كارفرما در طول بهره برد

بازرسيهاي دورهاي و دريافت گزارش ها، اعمال نظار  نموده و بر انتقال تکنولوژي از شركت پروژه )يا پيمانکار( 

 آموزش نيروي كار، ايمني عمومي و حفظ شرايط زيست محيطي توجه و دقت الزم را ابراز مي نمايد 

 ز: واگذاري 

كارفرما به انتها ميرسد  نگهداري پروژه تا تاريخ واگذاري ميبايست با واگذاري طرح به   BOTمرحله پايان پروژه 

 بوور  مناس  بوده تا كارفرما بتواند بهره برداري از پروژه را ادامه دهد 

 B.O.Tانواع قراردادهاي منعقده بر اساس سيستم  -6-6
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 تفکي  نمود:انواع قراردادهاي احداث، راه اندازي و انتقال مالکيت را مي توان به صور  زير 

  : (B.O.T) الم  قراردادهاي احداث، راه اندازي و انتقال مالکيت

قراردادهايي كه بين بخش دولتي و بخش خووصي در زمينه هاي احداث پروژه هاي زيربنائي و خدما  عمومي 

را جهت  اين قراردادها هنگامي كه كميته اداري قرارداد، شخص يا شركت خووصي سرمايه گذار  .منعقد مي گردد

 يابد  )زالبا  زرض همين است(  تأمين اعتبار و احداث يکي از پروژه هاي زير بنائي انتخاب مي نمايد، تحقق مي

   : (B.O.O.T)1 ب  قراردادهاي احداث، مالکيت، راه اندازي و انتقال مالکيت

حق راه اندازي آن در خالل اين  يعني احداث يا ايجاد پروژه، مالکيت دارنده امتياز رسمي آن در طول مد  قرارداد،

 مد  و در نهايت انتقال مالکيت پروژه به دولت و يا طرف اداري قرارداد 

  : (B.O.O) 2ج  قراردادهاي احداث، مالکيت و راه اندازي

  .يعني احداث، مالکيت مقيد پروژه در طول مد  قرارداد و حق راه اندازي در خالل مرحله واگذاري

  : (B.L.T) 3اث، اجاره و انتقال مالکيتد  قراردادهاي احد

  .يعني احداث پروژه براي دولت، اجاره آن از دولت و سپس انتقال مالکيت پروژه به دولت بر حس  شرايط

  : (B.T.O) ه  قراردادهاي احداث، انتقال مالکيت و راه اندازي

احداث پروژه هاي خدما  عمومي اين نوع قراردادها بين دولت و شخص يا شركت خووصي سرمايه گذار جهت 

يابد  به همراه اين نوع قرارداد، در ازاي كاركرد و درآمدهاي  منعقد شده و سپس مالکيت پروژه به دولت انتقال مي

حاصل از راه اندازي پروژه، قرارداد ديگري جهت مديريت و راه اندازي پروژه در طول مد  واگذاري منعقد مي گردد  

  .، دولت از ابتداي امر مال  پروژه خواهد بود(B.O.T) قرارداد و بدين ترتي  برخالف

 4 : (D.B.F.O) و  قراردادهاي طراحي، احداث، تأمين اعتبار و راه اندازي

بر اساس اين نوع قراردادها دولت بر ايجاد پروژه هاي زيربنائي و خدما  عمومي مطابق با شرايط فني و طراحي هاي 

هاي مشاوره اي خود، با سرمايه گذار به اتفاق نظر مي رسد و سرمايه گذار نيز به وسيله معين شده به وسيله سيستم 

سرمايه گذار زير نظر دولت و طبق ضوابط دولتي به   .شود تجهيزا  و ماشين آال ، عهده دار ايجاد و عرضه پروژه مي

زاي واگذاري امتياز، درصدي از درآمدها راه اندازي پروژه مي پردازد  از آنجا كه در ازاي زمين، مبلغي مشخص و در ا

  .يابد به دولت مي رسد؛ پس از پايان مرحله واگذاري، مالکيت پروژه به دولت انتقال نمي

  : (M.O.O.T) 5ز  قراردادهاي نوسازي، مالکيت، راه اندازي و انتقال مالکيت

عمومي يا زيربنائي و تحول تکنولوژي آن در اين نوع قراردادها سرمايه گذار، نوسازي يکي از پروژه هاي خدما  

مطابق با مدرنترين تکنولوژي جهاني را متعهد شده، در طول مد  واگذاري مال  پروژه گرديده و عهده دار راه 

شود و در پايان دوره مالکيت پروژه را بدون هيچ دريافتي به دولت واگذار مي نمايد  بديهي است كه  اندازي آن مي

  .الل دوره واگذاري درآمدهاي راه اندازي پروژه را كس  مي نمايدسرمايه گذار در خ

  : (R.O.O) 6ح  قراردادهاي بازسازي، مالکيت و راه اندازي

                                                           

 می باشد. Build, Ownership, Operate, Transfer    حروف اختصاری عبارات B.O.O.T اصطالح  1

 می باشد. Build, Operate, Ownership حروف اختصاری عبارات B.O.O اصطالح 2

 می باشد. Build, Lease, Transfer اختصاری عباراتحروف  B.L.T اصطالح 3

 می باشد. Design, Build, Finance, Operate حروف اختصاری عبارات D.B.F.O اصطالح 4

 می باشد. Modernize, Operate, Own, Transfer حروف اختصاری عبارات M.O.O.T اصطالح 5

 می باشد. Rehabilitate, Operate, Own حروف اختصاری عبارات R.O.O اصطالح 6
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در اين حالت، قرداد به منظور بازسازي يکي از پروژه هاي دولتي كه نياز به بازسازي و پشتيباني داشته باشد، بين 

تواند در ساختمان و اثاثيه باشد يا در ماشين آال ، دستگاه ها،  ن بازسازي مياي .شود دولت و سرمايه گذار منعقد مي

  .تجهيزا ، ابزار با تکنولوژي پيشرفته و زيره

 B.O.Tانواع قراردادهاي منعقده بر اساس سيستم  -6-7

 BOTمزاياي پروژه 

 انتقال ريس  به بخش خووصي 

الي از وجوه عمومي و تقبل كمترين ريس  وارث واحدي با در اتمام دوره قرارداد، حکومت بدون سرمايهگذاري م

 بهرهبرداري مناس  ميشود 

به خاطر اين كه طراحي، توسعه و ساخت همه جزيي از مسئوليتهاي ي  شري  مستقل است واحد صنعتي مناسبتر 

 و بهينه به مرحله بهرهبرداري ميرسد 

 BOTمعاي  پروژه 

 انها و مراحل درگير در آن به خوو  مراحل اوليه فرآيندي پيچيده است به علت پيمانهاي متعدد و مختلم، سازم

 عدم اعتماد به درآمدهاي پيشبيني شده در طول قرارداد 

 BOTچند تجربه داخلي در زمينه  -6-8

 BOTاحداث شهربازي سرپوشيده پارک نياوران، مشاركت از نوع 

 BOTساخت رستوران دركه از نوع مشاركت 

 BOTتجهيز و بهره برداري باشگاه بدنسازي از نوع مشاركت 

چهل ستون در اصفهان كه هم اكنون مدتي از به مدار آمدن آن ميگذرد، به شركت  B.O>Tقرارداد نيروگاه گازي 

  است گرديده منعقد ديگر طرف از ايران برق توسعه سازمان و طرف ي  از ايهاک –مپنا 

 فروش متري

 کن چيست؟فروش متري مس -7-1

در طرح فروش متري، شركتهاي سرمايهگذار مسکن با جذب سرمايههاي خرد از جمله سرمايههاي فردي و 

پساندازهاي تدريجي، متقاضيان را به مجاري توليد مسکن از طريق انعقاد قرارداد و بازار انبوهسازان مسکن هدايت 

يي با حمايت دولت احداث شده و به وسيله ميکنند  در شيوه اجرايي متداول فروش متري در كشور، واحدها

شركتهاي سرمايهگذاري عرضه خواهد شد و متقاضيان با خريد اوراق به ميزان حداقل الزم، دست كم نيمي از بهاي 

درصد باقيمانده بهاي واحد مسکوني حتيالمقدور در  50مسکن مورد نظر خود را هنگام خريد قطعي تأمين نموده و 

بين شركت سرمايهگذاري و بان  عامل طرف قرارداد به صور  تسهيال  بلندمد  در اختيار  اجراي توافق به عمل

خريد قرار گيرد  در مجموع فروش متري مسکن را ميتوان شيوه نويني از پيشفروش مسکن دانست كه از طريق فعال 

 كردن سرمايه سعي در رونق بخشيدن به فضاي توليد مسکن مينمايد 

ري مسکن با كاهش مقياس سرمايهگذاري از ي  واحد مسکوني به ي  متر مرب  بناي طرح سرمايهگذاري مت

مسکوني امکان مشاركت سرمايههاي )پساندازهاي( خرد را در فعاليتهاي اقتوادي بخش مسکن با هدف تأمين زماني 

در « نفروش متري مسک»مسکن يا بهرهمندي از ارزش افزوده اقتوادي اين بخش فراهم ميسازد  اساس طرح 

متر مرب  از بناي مسکوني تکميل  5پروژههاي نوسازي بافت فرسوده از مشاركت سرمايهگذاران در ساخت حداقل 

 شده ميباشد 

 مزايا و معاي  فروش متري -7-2

 مزايا
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 .در صور  شکست پروژه، نيازي به بازپرداخت سرمايه اخذ شده نمي باشد -

 .دارايي هاي پروژه يا شركت نمي باشد در اين روش، ضرورتي براي به رهن گذاردن - 

 .پروژه هاي با سرمايه كافي براي وام دهندگان و سرمايه گذاران جذاب تر مي باشد -

 .در صور  استفاده از اين روش، پروژه با نقدينگي بااليي مواجه مي باشد، چرا كه نيازي به بازپرداخت بدهي نيست -

 معاي 

 .شود كامل بر پروژه از بين رفته و سود پروژه با ديگر سرمايه گذاران تقسيم ميدر اين شيوه تأمين مالي، تمل   -

ممکن است نظرا  و ايدههاي ديگر سرمايه گذاران در مورد نحوه ي اجراي پروژه با نظر صاح  پروژه متفاو   -

 .باشد

تأمين مالي، ماليا  پرداختي  شود و لذا در اين شيوه سود پروژه قبل از كسر ماليا  به سرمايه گذاران پرداخت مي -

 .نسبت به شيوه ي تأمين مالي بر بدهي بيشتر مي باشد

 تجربه روش فروش متري -7-3

متر مرب  واق  در قطاع سه  1769773طرح مسکن ثامن:  اين طرح كه به منظور نوسازي محدودهاي به مساحت 

)ع( شکل گرفت؛ با روش فروش متري به  بافت مركزي مشهد حدودا  در فاصله پانود متري حرم مطهر حضر  رضا

 واحد مسکوني در بافت فرسوده شهري )طرح نوسازي و بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر ( پرداخته است 919ايجاد 

 اوراق مشاركت شهري

 اوراق مشاركت چيست؟  

جمهوري اسالمي ايران به  اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بينامي است كه به موج  قانون يا مجوز بان  مركزي

قيمت اسمي مشخص براي مد  معين و براي تأمين بخشي از مناب  مالي مورد نياز جهت ايجاد، تکميل و توسعهي 

طرحهاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي منتشر ميشود و به سرمايهگذارني كه قود مشاركت در اجراي 

 واگذار ميگردد  طرحهاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي

 مزاياي انتشار اوراق مشاركت

زيرتورمي بودن آن به دليل جمعآوري نقدينگي در جامعه است  به اين نحو كه بعد از مد  تعيين شده براي 

 بازپرداخت اوراق ميتوان از آثار افزايش قيمت زمين و مسکن منتف  شد و خزيداران اوراق را نيز منتف  نمود 

 هاي تأمين مناب  مالي مورد نياز در بافتهاي فرسوده به ويژه در دوران ركود تنوع بخشيدن به روش

 تسري  در ساخت پروژههاي شهري كه داراي اثرا  جانبي مثبت  براي شهروندان خواهد بود

 كم  به تقسيم بار مالي پروژه ها در طول زمان و افزايش ثبا  و پيشبيني پذيري در هزينهها و درآمدهاي شهرداري

 عآوري سرمايههاي خرد از طريق مشاركت تمامي افراد جامعه با سطوح درآمدي مختلم در طرحجم

 قابليت بازخريد قبل از سررسيد با سود عليالحساب ساالنه به صور  روزشمار با تضمين سيستم بانکي

 سهولت در خريد و فروش و دريافت سود

 اوراق مشاركت شهرداريها 

رحهاي عمراني به انتشار اوراق مشاركت اقدام ميکنند و متعد به پرداخت اصل و بهره شهرداريها براي تأمين مالي ط

اين اوراق بهادارند  دولتها به منظور كم  به شهرداريها در جذب سرمايهها معموال   بهره اوراق مشاركت شهرداريها را 

اعتبار، زمان سررسيد، نقد شوندگي و از ماليا  معاف ميکنند  قيمت و بهره پرداختي اين اوراق با توجه به كيفيت 

 درآمد حاصل از آنها مشخص ميشود 

 امتيازا  اوراق مشاركت شهري -8-4

 امتيازا  به كارگيري اوراق مشاركت شهري براي شهرداريها
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الم( قرض گرفتن شهرداري ها از بان  براي پروژه هاي بزرگ شهري، معموال  با موانعي مانند تأمين وثيقه قابل     

بول بان  مواجه است؛ ضمن آنکه مناب  مالي بسياري از بان  ها به اندازه اي نيست كه بتوانند سرمايه مورد نياز ق

 براي تامين مالي پروژه هاي شهري بسيار بزرگ را تامين نمايند 

خواهد  براي بخشي از شهروندان« اثرا  جانبي مثبت»ب( تسري  در ساخت بسياري از پروژه هاي شهري، داراي     

بود؛ مانند شهرونداني كه امالكي در مجاور  بافت هاي فرسوده دارند و در اثر نوسازي اين بافت ها از افزايش ارزش 

 امالک خود برخوردار خواهند شد 

ج( تامين مالي پروژه هاي شهري در چارچوب فروش اوراق قرضه شهري، به تقسيم بار مالي پروژه ها در طول     

 و به افزايش ثبا  و پيش بيني پذيري در هزينه ها و درآمدهاي شهرداري ها منجر مي شود  زمان كم  نموده

د( انتشار اوراق قرضه شهري و مديريت موفق آن )شامل نظم در پرداخت سود علي الحساب و اصل سرمايه و نيز     

ي مربوطه را افزايش داده و باعث ايجاد قابليت نقدشوندگي مناس  براي اين اوراق(، مي تواند اعتبار مالي شهردار

 شود تا اوراق قرضه مربوط به پروژه هاي شهري بعدي، با استقبال بيشتر خريداران حقيقي و حقوقي مواجه گردد 

 امتيازا  اوراق مشاركت شهري براي شهروندان

وجه عرضه كننده الم( سود مناس : بايد توجه شود كه در حال حاضر در بازارهاي پيشرفته اوراق قرضه، به هيچ 

اوراق، قيمت مشخوي را براي فروش اوراق مذكور تعيين نميکند  واگذاري تعيين قيمت به مکانيزم عرضه و تقاضا، 

 خود به خود منجر به ايجاد حاشيه سود مناس  براي خريداران اوراق خواهد شد  

رگ را نسبت به كمپانيهاي اقتوادي دارند ب( اعتبار مالي باال و خوشنامي صادركننده اوراق: شهرداريها اين مزيت بز

كه تقريبا ورشکستگي در مورد آنها بي معنا است  دليل اين مسأله آن است كه ثبا  مناب  درآمدي ي  شهرداري 

خيلي بيشتر از ثبا  درآمدهاي ي  كمپاني اقتوادي ميباشد  برخي از داليل اين ثبا : پشتوانه بهرهمندي از 

كاهشي ناشي از عوارض و ماليا ، پشتوانه بهره مندي از درآمد مستمر و زيركاهشي ناشي درآمدهاي مستمر و زير 

از تغيير كاربري زمين، امکان بالقوه تمل  زمينهاي فاقد مال  توسط شهرداريها، و در نهايت امکان بالقوه بهرهگيري 

 از كم  مالي دولت مركزي

كنند كه نقدشوندگي باال،  ياري از پژوهشهاي اخير تأكيد ميج( نقدشوندگي باال و سهولت خريد و فروش اوراق: بس

سهولت و كم هزينه بودن خريد و فروش انواع اوراق قرضه و مشاركت در بازار ثانويه و نيز وجود شفافيت و گستردگي 

كنندهاي در دسترسي عامه مردم به آمارهاي مربوط به قيمتهاي خريد و فروش در بازار ثانويه، تأثير بسيار تعيين 

بسيار « اوراق قرضه و مشاركت شهري»افزايش استقبال شهروندان از خريد اين اوراق دارد كه اين تأثير در خوو  

 باشد  چشمگيرتر مي

 مراحل انتشار اوراق مشاركت شهري -8-5

اركت و آيين مراحل انتشار اوراق مشاركت براي طرحهاي توسعه و نوسازي شهري مطابق مفاد قانون انتشار اوراق مش

 نامه اجرايي آن به شرح زير است:

 اقتوادي و مالي طرحهاي توسعه و نوسازي شهري -تدوين گزارش توجيهي فني

 ارائه گزارش توجيهي به بان  عامل )تعيين بان  عامل با نظر ناشر خواهد بود (

 به بان  مركزيبررسي و تأييد گزارش توجيهي توسط بان  عامل )حداكثر ي  ماه( و اعالم تأييديه 

 اخذ تضمينهاي الزم )يا توافق در مورد نحوه اخذ تضمينهاي مزبور( از ناشر و اعالم به بان  مركزي

 صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت توسط بان  مركزي )حداكثر ظرف ي  ماه(

 پيشنهاد تاريخ، شرايط و مراحل انتشار و عرضه ي اوراق به بان  مركزي توسط ناشر

 خ، شرايط و مراحل انتشار و عرضهي اوراق با توجه به شرايط بازار سرمايه توسط بان  مركزيتعيين تاري

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت کاملمجموعه    

829 

 

 چاپ از طريق چاپخانه ي مورد تأييد بان  مركزي )عموما  چاپخانه بان  ملي(

انعقاد قرارداد عامليت و كارگزاري بين ناشر و بان  عامل براي توزي  و فروش اوراق، پرداخت سود عليالحساب و 

 قطعي اوراق، بازخريد و بازپرداخت اصل اوراق و نحوه تأمين وجوه مورد نياز

 انتشار اوراق از طريق بازار بورس -8-6

در خوو  انتشار اوراق از طريق سازمان بورس، سازمان شهرداريها و  شوراي شهرها و همچنين سازمان بورس اوراق  

ارائه شده براي تأمين مالي طرحهاي شهرداري نيز از مزايا و  بهادار بايد سازوكارهايي طراحي كنند كه اين اوراق

گذاران  فعال در بازار سرمايه به اين عرصه برخوردار شوند؛ كه ميتوان به تسري   امتيازهاي جذاب براي ورود سرمايه

و    اشاره كرد   فرايند تووي  و اخذ مجوز از بان  مركزي و يا سازمان بورس در اين زمينه، اعطاي معافيتهاي مالياتي

همچنين بخشنامهها و دستورالعملهايي مبني بر ارتباط شهرداريها با سازمان بورس به لحاظ قانوني و ساختاري براي 

تأمين مالي بيشتر طراحي شود  به نظر ميرسد يکي ديگر از پيشنهادهايي كه ميتوان در بلندمد  آن را عملياتي كرد 

اي انطباق با ساختار قوانين تجار  است به گونهاي كه كمترين تغييرا  را در تعيين ساختار حقوقي شهرداريها بر

زمان استفاده از ساير ابزارهاي تأمين مالي از قبيل گواهي سپرده خا ، اوراق صکوک اجاره و يا ساير ابزارهاي جديد 

داري و سازمانهاي تابعه به صور  تأمين مالي در بازار سرمايه ايران داشته  باشد  به عنوان نمونه پيشنهاد ميشود شهر

شركت در قال  سهامي خا  يا عام تغيير ساختار يافته و  گزارشهاي منظم از صورتهاي مالي براي ارائه  به سازمان 

 بورس اوراق بهادار تهيه نمايند  كه توان  استفاده از ابزارهاي بازار سرمايه فراهم شود 

ا در زمينه تامين مالي از طريق انتشار اوراق توسط سازمان بورس پرداخته در اين قسمت به ذكر پاره اي از مثال ه 

 شود: مي

ميليارد ريال )دو منطقه جنوبي  4000انتشار اوراق مشاركت براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران به ميزان 

 درصد از اراضي موجود در طرح 30شهر، انتهاي محور بزرگراه امام علي )ع(( تامين مالي 

ميليارد ريال ) همت آباد و امام  2000انتشار اوراق مشاركت براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهر اصفهان به ميزان 

 ميليارد ريال 7000علي )ع(( كل سرمايه مورد نياز 

 ميليارد ريال 800ميليارد ريال انتشار اوراق مشاركت براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهر اراک  هزينه كل طرح  20

 تجربيا  انتشار اوراق مشاركت شهري -8-7

 اوراق مشاركت ثامن شهرداري مشهد:

ميليارد ريال توسط 50به مبلغ  1380اوراق بوستان و شاهين شهرداري مشهد: اوراق مشاركت اين پروژهها در سال 

ن و شاهين در وزار  مسکن و شهرسازي به منظور نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده منتشر شد  پروژه هاي بوستا

حد فاصل شارستان رضوي شرق و بولوار طبرسي واق  شده اند  خريداران اوراق ) كه صد در صد ان نيز به فروش 

با فروش  1384درصد نيز دريافت داشتند  در سال  3/17درصدي، سود قطعي  17رسيد(، عالوه بر سود عليالحساب 

 ميليارد ريال، كليه هزينههاي اوراق بازپرداخت شد  87متر مرب  به مبلغ  4161پروژه بوستان به مساحت 

ميليارد ريال اوراق مشاركت براي  87، ميزان مبلغ 1385اوراق بازراه زائر شهرداري مشهد: در اواخر سال مالي 

 5/15ميليارد نيز جهت پرداخت سودهاي اوراق هزينه شد  سود عليالحساب  13بازگشايي بازراه زائر منتشر گرديد و 

متر مرب  از امالک و  8000ي به مد  سه سال براي اين اوراق در نظر گرفته شد  تا كنون در حدود درصد

 سرقفليهاي محدوده از اين محل آزادسازي شده است 

وزار  مسکن و شهرسازي اقدام به انتشار اوراق مشاركت و  1386اوراق نيايش و سامان شهرداري مشهد: در سال 

 80يال از اين اوراق به طرح بهسازي و نوسازي نمود  الزم به ذكر است كه منطقه ثامن ميليارد ر 75تخويص مبلغ 

ميليارد ريال را بازپرداخت نمايد   5ميليارد ريال از محل هزينه كرده است كه با توجه به سهم تعيين شده فعلي بايد 
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نيز مجددا  فروش آن انجام شد   1387آزاز شد و پس از پايان مهلت مقرر در تير  1386فروش اين اوراق در اسفند 

در محدوده ثامن، پروژههاي نيايش و سامان براي اين منظور معرفي شدند كه در مراحل بعدي آزادسازي پروژههاي 

متر از  3230حافظ و سعدي و  مبين مورد عمل قرار گرفت و تمل  اراضي آن همچنان ادامه دارد  در حال حاضر 

ميليون ريال خريداري شده است و  46044اين محدوده با صرف هزينه اي بالغ بر  امالک و اراضي هاي واق  در

ميليون ريال به نام شركت مادر تخووي عمران  25400متر از امالک شركت مسکن سازان به مبلغ  1331همچنين 

شده و  و بهسازي شهري منتقل شد  بخش عمده اي از تمل  امالک دو پروژه حافظ و سعدي در حال حاضر انجام

اميد است،  پروژه مبين نيز تا پايان امسال پيشرفت قابل مالحظه اي داشته باشد  به اين ترتي ، سه پروژه آن هم به 

گذاران ميباشد كه موج  تأمين مالي براي اجراي چند پروژه ديگر خواهد  شور  متمركز قابل واگذاري به سرمايه

دو سمت خيابان شيرازي قرار دارند كه ساير پروزه هاي اين  شد  پروژه هاي مذكور در محدوده شارستان قطاع

گذار ميباشند   به اين ترتي ، پروژه هاي ي  ضل   محدوده شامل پروژه هاي سنگر سازان و اميد داراي سرمايه

 شارستان همگي آزادسازي خواهند شد كه رونق در اين محدوده را به دنبال دارد 

 شهرداري مشهد:   88اوراق 

جه به ركود بازار و كمبود نقدينگي در اين سال، يکي از مشکالتي كه طرح بهسازي و نوسازي با آن مواجه شده با تو

گذاري در پروژههاي بافت مركزي ميباشد  جهت ايجاد انگيزه براي  است، كمبود مناب  مالي و عدم سرمايه

 1000ز طريق شهرداري منتشر گردد كه ميليارد ريال اوراق مشاركت ا 2000سرمايهگذاري مقرر شد در اين سال 

سال در  4درصد و براي  17ميليارد ريال آن به طرح بهسازي و نوسازي اختوا  مييابد كه سود عليالحساب اوراق 

نظر گرفته شده است  محدودههاي معرفي شده به اين منظور خيابانهاي شعاعي قطاع ي ، حاشيه نواب و شارستان 

 د رضوي شرق سمت طبرسي ميباش

با توجه به وضعيت پروژههاي معرفي شده ميتوان گفت آزادسازي امالک واق  در هر كدام از اين محدودهها، مناف  

زيادي را براي طرح به دنبال دارد و موجبا  تسري  در امر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر را 

 فراهم ميآورد 

 
 

 شهرداري مشهد: 89اوراق 

ميليارد ريال براي قطاع  3000ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه  5000منتشره براي اين سال، مجموع اوراق 

ميليارد ريال براي تأمين مالي پروژههاي طرح ميدان شهدا منتشر شده  2000بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر و  4

 است 

 شهرداري مشهد: 90اوراق 

مالي احياي بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر رضوي در شع  بان   اوراق مشاركت جهت تأمين بخشي از مناب 

 ساله و پرداخت سود به صور  سه ماهه منتشر گرديد  4درصد  20تجار  با سود علي الحساب 

 شهرداري مشهد: 91اوراق 

شهري به اوراق منتشره اين سال شامل بافت فرسوده آبکوه، خيابان عامل، بافت فرسوده اطراف حرم و خط دو قطار 

 هزار ميليارد ريال ميباشد  10مبلغ 

 

 مناب  و مآخذ 

 ، انتشارا  بان  ملي "(PLSحسابداري مشاركت در سود و زيان )"(، 1388بيدآباد بيژن و الهياري فرد محمود )
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  اداره تحقيقا  و "(PLSطرح تفويلي بانکداري مشاركت در سود و زيان راستين ) "(،1386-1391بيدآباد بيژن )

 رنامه ريزي بان  ملي ايران ب

( MFS( و زيرسيستمهاي مشاركت مالي مضاربه )PLSبانکداري مشاركت در سود و زيان )"(، 1390بيدآباد بيژن )

  114، مجله بان  و اقتواد، شماره "(JESو مشاركت مالي جعاله )

( معرفي PLSركت در سود و زيان )ساز و كار عملياتي بانکداري مشا "(، 1389بيدآباد بيژن و الهياري فرد محمود )

-www.bidabad.com/doc/cv  "ابزارهاي مالي گواهي مشاركت و گواهي پذيره با كارائي بين المللي

farsi.htm 

، مديريت پژوهش، توسعه و "اوراق صکوک: تعريم، انواع و ساختار"(،1389پهلوان، حميد و رضوي، سيد روح ا    )

 اوراق بهادار  مطالعا  اسالمي؛ سازمان بورس و

 ، نشر نص  "مفاهيم، ابزارها و تجارب -تأمين مالي"(، 1390فيروز زارع، علي و برجي، زارع )

، كارگاه آموزشي دانشگاه "روشهاي نوين تامين مالي شهرداري ها از طريق بازار سرمايه"(، 1390سروش، ابوذر)

 صنعتي شريم 

، مجله "ابزاري كارآمد جهت تامين مالي پروژه هاي شهري -صکوک اجاره "(،1390سليمي فر، موطفي و همکاران)

  99-116، صفحا  1390مديريت شهري، ويژه نامه بهار و تابستان 

 (، معاونت اقتوادي و پشتيباني، مديريت مطالعا  اقتوادي 1388)"گزارش همايش ابزارهاي مالي"

، پايان نامه كارشناسي ارشد، "راق صکوکبررسي فرآيند تامين مالي از طريق انتشار او"(  1385نجفي، مهدي)

 دانشکده معارف اسالمي و مديريت دانشگاه امام صادق )ع( 

، پژوهشنامه اقتواد، سال نهم "بررسي تکنيکهاي تامين مالي اسالمي "(، 1388هيبتي، فرشاد و احمدي، موسي )

  91-112شماره سوم، صفحا  

وق هاي سرمايه گذاري امالک و مستغال  )صام( در ساير مطالعه تطبيقي صند"(؛ 1388بت شکن،محمد هاشم )

؛ پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي؛ "كشورها و بررسي امکانپذيري راه اندازي آن در ايران

 دانشکده حسابداري و مديريت 

ازمان بورس و اوراق مديريت نظار  بر نهادهاي مالي س "صندوق هاي زمين و ساختمان"(، 1387) چاوشي، بهنام

 بهادار،

(، مديريت پژوهش و توسعه مطالعا  اسالمي، سازمان بورس و اوراق 1385)"صندوقهاي مشترک سرمايهگذاري"

 بهادار

، همايش "جل  مشاركتهاي مردمي در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري "(،1387آئيني محمد و همکاران )

 هري بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده ش

، "موضوعا  اقتوادي مالي و مديريتي در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري"(، 1386آئيني محمد )

 انتشارا  مركز تحقيقا  ساختمان و مسکن 

ارزيابي شيوه هاي تأمين مالي در طرح هاي نوسازي بافت هاي "(، 1390حسين آبادي موطفي، تقوايي علي اكبر ) 

   28ريت شهري، شماره، مجله مدي"فرسوده شهري

، همايش بهسازي و نوسازي "مشاركت واحدي شيوهاي مثثر جهت نوسازي بافتهاي فرسوده"(،1387ايزدي، حبي  )

 بافتهاي فرسوده شهري 

، 4اقتوادي، شماره  بانکي ماهنامه ،"حقوقي مشاركت –آموزش كاربردي بانکداري بدون ربا، بخش دوم "(1378)

  42صفحه 
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، "معرفي برخي از روش هاي مشاركت در تأمين مالي در بازسازي بافتهاي فرسوده شهري "(،1391)احمد نوروزي 

 كنفرانس اقتواد شهري ايران 

(، بررسي روش نوين تامين مالي سهامدار پروژه در بازسازي بافتهاي فرسوده شهري، نمونه 1390نوروزي احمد )

  9شهر، شماره  موردي پروژههاي سارا و مجد مشهد، فولنامه اقتواد

، "سهامدار پروژه، شيوهاي مثثر در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري "(، 1387حسيني سيد جواد و همکاران )

 همايش بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري 

، كنفرانس اقتواد "روشهاي تأمين مناب  مالي نوسازي بافتهاي فرسوده در ايران "(، 1391حسن زاده مهرنوش )

 يرانشهري ا

نظام نوين تأمين مالي و واگذاري پروژههاي  -مشاركت عمومي خووصي "(، 1388هيبتي فرشاد و احمدي موسي )

، مجموعه مقاال  كنفرانس بينالمللي توسعه نظام تأمين "زيرساختي دولتهاي مركزي و محلي به بخش خووصي

 مالي 

، "مشاركتهاي عمومي خووصي و ارائه الگو براي ايرانرابطه آزادي اقتوادي با  "(، 1387هيبتي و همکاران )

 1387، زمستان 2فولنامه مدلسازي اقتوادي، سال دوم، شماره 

، پايان "با استفاده از مديريت ريس  B.O.Tبهبود اجراي پروژههاي راهسازي به روش "(، 1385طالقاني سيد علي)

  http://www.tri.rahiran.ir/DBPayan.aspxنامه كارشناسي ارشد، 

، همايش ماليه " B.O.Tتأمين مالي پروزههاي شهري با استفاده از روش "(، 1389رسولي منش سيد موطفي)

 شهرداري ) مشکال  و راهکارها(

تجربيا  تأمين مالي طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده اطراف  "(، 1390جعفرزاد نجار مرتضي و جنتي مينا )

  اولين كنفرانس اقتواد "وراق مشاركت، فروش متري و جذب سرمايهگذارحرم مطهر حضر  رضا )ع( به روش ا

 شهري ايران

، مجموعه مقاال  اولين كنفرانس بينالمللي "ابزارها و نهادهاي تأمين مالي پروژههاي شهري"(، 1388نويري كريم )

 توسعه نظام تأمين مالي در ايران 

، "بازسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر در شهر مشهدبررسي اقتوادي طرح نوسازي و "(، 1382زنور بهروز )

 هفت شهر، سال چهارم، شماره چهاردم 

، سومين همايش ماليه شهرداري، مشکال  و "از اوراق قرضه تا اوراق مشاركت در شهرداريها "(، 1389آئيني محمد )

 راهکارها  

، اولين "ر اوراق مشاركت: فرصتها و تهديدهاتأمين مالي از طريق انتشا "(، 1390جعفرزاده نجار و جنتي مينا )

 كنفرانس اقتواد شهري

 "بررسي آثار اقتوادي انتشار اوراق مشاركت و روشهاي گسترش كاربرد آن در تأمين مالي"(، 1382رحيمي زهرا )

 تهران، پژوهشکده پولي و بانکي

 نگ و انديشه اسالميتهران، پژوهشگاه فره "ابزارهاي مالي اسالمي"(، 1386موسويان سيد عباس )

نقش اهرمي اوراق قرضه )اوراق مشاركت در سرمايهگذاري( در تأمين مالي و توسعه "(، 1367نوروش ايرج )

 3اقتوادي، مجله دانش مديريت شماره 

(، پرسش و پاسخهاي قانوني راج  به انتشار اوراق 1389دفتر سرمايهگذاري و طرحهاي اقتوادي سازمان ) -

 سال يازدهم 105داريها، شماره مجله شهر "مشاركت
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