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چکیده :

قراردادهای BOTو EPC اهمیت بسزایي در نزد متخصصان حقوق و اقتصاد یافته است.   کشورهاي مختلف بویژه کشورهاي در حال توسعه، 
این قراردادها را ابزاري کارآمد براي جذب سرمایه هاي خارجي و استفاده از مدیریت بخش خصوصي در طرح هاي زیربنایي مي دانند.  براي 
موفقیت دولت باید بستر مناسب اقتصادي، سیاسي و بویژه حقوقي را براي سرمایه گذار خصوصي فراهم سازد.   تنها متن قانوني موجود در نظام 
حقوقي ایران که به این قرارداد پرداخته است، قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاري خارجي است که البته درباره بسیاري از جنبه هاي بي.او.
تي ساکت است.   برخي از مقررات داخلي ایران در خصوص این قرارداد، با مقرراتي از سازمان تجارت جهاني، مغایرت داشته و باید اصالح شوند.

لذا در این مقاله به بررسی حقوقی دو قرارداد مذکور پرداخته شده است.که نتایج نشان می دهد  به دلیل تنوع پروژه هایی که می توانند به این 
روش اجرا شوند و ویژگی های خاص هر یک به نظر می رسد الزم است نهادها و وزارتخانه های مختلف با رعایت این قانون اقدام به تهیه آیین 

نامه اجرایی آن با توجه به ویژگی پروژه ها در بخش مربوطه خود بنمایند.

کلید واژه: قرارداد ، BOT ،EPC ، حقوقی
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1-مقدمه

به  پروژه ها  این  هستند.  پیچیده ا ي  کارهاي  عمراني  پروژه هاي 
ناگزیر با مجموعه اي یکتا از نقشه ها و مشخصات فني تشریح 
مي شوند و توسط پیمانکاري اصلي و تعدادي پیمانکار دست 
دوم )جزء( اجرا مي شوند، که بسیاري از آن ها  پیشتر با یکدیگر 
مجموعه  و  پروژه  هر  فرد  به  منحصر  جنبه هاي  نکرده ا ند.  کار 
توافق  عدم  معمول  عوامل  از  تیم  هر  دهنده  تشکیل  یکتاي 
فرد  به  منحصر  پروژه  هر  چون  دهند.  مي  رخ  که  است  هایي 
جنبه هاي  تمام  طراح،  که  داشت  انتظار  توان  نمي  باشد،  مي 
آن را ببیند و پیش بیني کند. در نتیجه سهوها و در مواردي 
تناقض هایي در اسناد قرارداد پیش مي آید. حتي امکان دارد بر 
سر تفسیر مواردي که در اسناد قرارداد به آن ها  اشاره شده، از 
سوي طرف هاي مختلف درگیر در فرآیند کار ساختماني توافق 
وجود نداشته باشد. سرچشمه عدم توافق هر چه که باشد، به 
معمول  امري  ساز  و  ساخت  صنعت  در  اختالف  بروز  حال  هر 
است.با توجه به آنچه که گفته شد جلوگیري از وقوع اختالف 
و نحوه حل و فصل اختالفات یکي از مشکالت اساسي صنعت 
راهسازی است و پیش بیني مکانیسم هایي که از بروز و گسترش 
مناسب  شیوه هاي  انتخاب  همچنین  نماید،  جلوگیري  اختالف 
حل اختالف، مي تواند کمک زیادي به کاهش هزینه ها و مدت 
ریسک  نیز  آن  دنبال  به  و  نماید  ساختماني  پروژه هاي  اجراي 
اجراي پروژه و سرمایه گذاري کاهش یافته و موجب شکوفایي 
این صنعت شود. با توجه به اینکه دادگاه ها  در حل این مشکل 
حل  شیوه ها ي  مشکل،  این  حل  براي  نکرده اند  عمل  موفق 
به خصوص  مختلف جهان  در کشور هاي  ساختماني  اختالفات 
و دست اندرکاران  یافته است  تحوالت شگرفي  اخیر  سالهاي  در 
حل  نوین  روش هاي  ابداع  به  اقدام  ساختماني  قراردادهاي 
جلوگیري  و  اختالفات  ارزان  و  سریع  با حل  تا  نموده  اختالف 
از وقوع اختالفات بیشتر به پیشرفت این صنعت حیاتي کمک 
نمایند، به طوري که امروزه از این صنعت به عنوان ابداع کننده 

روش هاي جدید حل اختالف یاد مي شود.

EPC وBOT 2-توضیح قرارداد

کلمات  اول  حروف  دادن  قرار  هم  کنار   EPCحاصل 
  Construction ،  Procurement، Engineering،
تدارکات  و  مهندسي،  قراردادهاي  عنوان  به  ایران  در  که   است 

اجرا شناخته مي شود. 
  EPCدر واقع نوعي روش قراردادي اجراي پروژه هاي طرح و 
ساخت است. امروزه تعداد زیادي از پروژه ها به این روش اجرا 
مي شوند. در این نوع قراردادها که به صورت فراینده اي مورد 
مستقل  حقوقي  شخصیت  یک  اساساً  است،  گرفته  قرار  توجه 
مسئولیت طراحي وا جراي پروژه را عهده دار مي شود که ممکن 
است یک شرکت تنها یا مشارکت چند شرکت باشد. شرکت یا 
سازماني که مبادرت به اجراي پروژه ها به روش طرح ساخت 
مي نماید الزاما ضرورتي ندارد که تمامي امکانات مورد نیاز را هم 
 ،EPC براي طراحي و هم اجرا در دست خود داشته باشد. در
همچنین  و  تفصیلي  طراحي  تا  پایه  طراحي  از  پروژه  طراحي 
تامین تمامي مصالح و تجهیزات پروژه شامل تجهیزات و مصالح 
توسط اندازي  راه  روش  اجرا،  همچنین  و  مختلف  هاي  بخش 

 پیمانکار انجام مي شود. فدارسیون بین المللي مهندسین 
مشاور این موضوع را تحت عنوان روش اجراي پروژه هاي 
طراحي مهندسي که تدارك و اجرا به شیوه کلید در دست 
بیان نموده است. نشریه 5490 سازمان مدیریت و برنامه 
ریزي نیز منظور از روش EPC انجام کارهاي زیر بیان 

نموده است : 
- تمام یا برخي از مراحل مختلف کارگاهي مهندسي پروژه 

شامل مهندسي مقدماتي به مهندسي تفصیلي 
و  پروژه  مصالح  و  تجهیزات  کاالها،  تدارك  و  تامین   -

خدمات حتي مرتبط با آنها
اندازي و آزمایش هاي  راه  - عملیات ساختمان، نصب و 
کارایي و سایر خدات جانبي مرتبط با آن ها که به طور 

توام توسط پیمانکار انجام مي شود.
قراردادهاي EPC )طراحي – خرید – ساخت( از قابلیت 
گردان  کلید  روش  باشند.  مي  گردان  کلید  قرارداد  هاي 
که به آن طراحی – ساخت نیز گفته می شود، مسئولیت 
طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکارمی گذارد به 
قسمی که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن 
یک کلید می تواند بهره برداری از تاسیسات اجرا شده را 
با  انرژی  بخش  در  کشور  بزرگ  های  پروژه  نماید.  آغاز 
الگوهای مختلفی دنبال می شوند. ملموس ترین الگوی کار 
الگوئی است که  پروژه های مطرح در صنایع پتروشیمی 
در آن شرکتهای ایرانی غالبا در الگوی،)طراحی + تامین 
پروژه های  ویژه درگیر  EPC  در منطقه  یا  و  تجهیزات 
متعددی می باشند. الگوی مطرح دیگر برای اجرای پروژه 
اجرای  تجهیزات  تامین  و  طراحی  قراردادهای  صنعتی، 
این قراردادها مي باشد. قراردادهای در قالب EPC برای 
کارفرما به لحاظ تداوم و پیوستگی مسئولیتهای پیمانکار 
از  اما  است،  بیشتری  مزیت  دارای  کار  پایان  تا  ابتدا  از 
طرف دیگر با توجه به اینکه این قراردادها معموال بشکل 
فاینانس  تامین اعتبار و اجرا می گردند، تامین هزینه های 
ریالی در این شکل برای پیمانکار همراه با دشواری ها و 
بتواند هزینه های  اگر کارفرما  محدودیت هایی می باشد. 
وی  برای  مناسب  حل  راه  نماید،  فراهم  خود  را  اجرایی 
 EPCپروژه های بود.در  EPC خواهد  قرارداد  کماکان 
کار،  انجام  برای  آن  از  پس  یا  و  قیمت  ارائه  برای  چه    
که  است  الزم   Basic Design بنیادی  های  طراحی 
مطالعات اولیه پروژه و یا امکان سنجی  همراه با طراحی 

های محتوایی  انجام شده باشد .

EPC   3-ویژگي هاي بارز قراردادهای

-در مراحل اولیه طراحي بایستي مشخصات فني کامل و 
به روشني قید شود.

کامال  را  خود  نیازهاي  قراردادي  و  فني  نظر  از  -کارفرما 
مشخص کند.

- بعد از انعقاد قرارداد، معموال کارفرمایان در بحث ها و 
مذاکرات موضوع ضعف خواهد داشت.

توسط  کارها  کنترل  روش  نیز  و  محدوده  است  -ممکن 
کارفرما منشا بروز اختالف کرد.

-خواسته ها و الزامات کارفرما در مورد راه اندازي باید در 

EPCدر پروژه هاي
Bو 

O
T بررسي حقوقي قراردادهاي

سازي
 راه

Taherkhani
Textbox
سال 2، شماره 3
پاییز 1396



شامره دوم

تابستان 1395

فصلنامه

 علمی تخصصی

19

قرارداد به دقت ذکر شود. 

EPC   4-اجرای پروژه هاي متناسب با روش

-کارفرما اطمینان زیادي دارد که قیمت و زمان انجام کار 
از میزان توافق شده تجاوز نخواهدکرد.

-کارفرما نخواهد خود را درگیر مسائل پیشرفت روزانه کار 
نماید.

را  ساخت  و  طراحي  گروه  بودن  یکي  پروژه،  -پیچیدگي 
ایجاب کند. 

-زمان و اطالعات کافي براي بررسي و کنترل و ارائه طرح 
وجود ندارد.

-کار شامل مقادیر چشمگیري عملیات زیرزمیني باشد.
-کارفرما قصد نظارت نزدیک و کنترل داشته باشد.

-مبلغ هر پرداخت موقت، اجباراً باید توسط مقامات مورد 
ارزیابي قرار گیرد. 

EPC 5-علت استفاده از قراردادهای
 

شخصیت  یک  منزله  به  قراردادهاي  EPCپیمانکار  در 
حقوقي، با عهده دار شدن کلیه مسئولیت ها در انتخاب 
روش کار براي تامین نتایج نهایي طبق مشخصات عملکرد 
آزادي  و  اختیار  داراي  کارفرما  وسیله  به  شده  تعیین 
انجام تعهدات خود،  عمل کامل است. کارفرما هم ضمن 

پیشرفت کار را پي گیري مي نماید

 EPC 6-مزایا و معایب انجام پروژه به روش

مزایای انجام پروژه به روش   EPC از دید کارفرما  

-کارفرما در انجام بحث هاي قراردادي وقت زیادي را هدر 
نمي دهد و آغاز و انجام پروژه به دلیل آشنایي پیمانکار با 

سیستم او ساده تر انجام مي شود. 
و  است  مشخص  قبل  از  کارفرما  مالي  تعهدات  -کل 
اطمینان دارد که هزینه هاي نهایي پروژه از مبلغ نهایي 

توافق شده تجاوز نمي کند.
-رقابت میان پیمانکاران مختلف سبب بهبود وضع کارفرما 

و انجام معامله عادالنه تري مي شود.
-ارتباط کوتاه و سریع بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد.

-با توجه به ماهیت این روش و تلفیق کار طراحي با خرید 
و اجرا، زمان و هزیه به حداقل کاهش مي یابد.

اقتصاد  اجرا،  و  به هماهنگي ویکپارچگي خرید  -با توجه 
غیر  عوامل  و  تاخیرات  از  گرفته،  قرار  نظر  مد  ها،  هزینه 
طراحي،  فعالیتهاي  بودن  وابسته  موقع  در  که  اقتصادي 
خرید و اجرا به سازمانها و مبادي مختلف پیش مي آمد، 

جلوگیري مي شود.
به  کارفرما  از  آن  مسولیت  و  پروژه  ریسک  ي  -عمده 

پیمانکار منتقل مي شود.
این  در  فاینانس  روش  به  مالي  منابع  تامین  از  -استفاده 

روش با سهولت بیشتري صورت مي گیرد.

بوروکراسي  در این روش به مراتب کمتر از روش متداول است.
کاهش مي  به حداقل  اضافي  کارهاي  براي  پیمانکار  -ادعاهاي 

یابد و درگیریها و تداخل کارها کم مي شود.
بهره  هنگام  به  پروژه  عملکرد  به  نسبت  بیشتري  -اطمینان 

برداري وجود دارد.
-قابلیت ساخت داخل کشور و نوآوري، ارتقا مي یابد.

-این روش اساسا بیشترین مسوولیت را متوجه یک سازمان مي 
کند و نیاز کارفرما را به استفاده از منابع خویش به حداقل مي 

رساند.

مزایای انجام پروژه به روش EPC از دید پیمانکار 

به  پیمانکار  زمان دستیابي  کار،  انجام  بیشتر  دلیل سرعت  -به 
حق الزحمه سریعتر خواهد بود.

-با توجه به ویژگي هاي قرارداد کلید در دست، در بیشتر مواقع 
این نوع پروژه ها وابسته به برنامه زمانبندي یا فعالیتهاي دیگران 

نخواهد بود.
-انعطاف پذیري ویکپارچکي بیشتر در اجراي کار وجود دارد. 

آزادي  هاي  اجرایي  روش  و  تجهیزات  انتخاب  براي  -پیمانکار 
عمل بیشتري خواهد داشت.

براي کارفرما جزء معایب محسوب نمي  این حال مورد آخر  با 
با به کار بردن  شود. چون هر چند احتمال دارد یک پیمانکار 
تجهیزات ارزان قیمت و سطح پایین، کیفیت کار را پایین بیاورد، 
ولي در عین حال او مي داند که چه نوع تجهیزي به راحتي مي 
تواند فراهم شده، مطمئن تر بوده و کار را بهتر انجام مي دهد 
و نهایتا در صورتي که تجهیزات به درستي عمل نکند، پیمانکار 
از  ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را تقبل نموده، مهمتر 
بپذیرد. بدیهي  باید  را  اینکه ریسک عدم گرفتن کار بعدي  ان 
است این مزایاي زماني حاصل خواهد شد که شرایط زیر در نظر 

گرفته شده باشد :
-پیمانکاران صحیح انتخاب شده باشند؛ نه لزوما بر اساس پایین 

ترین قیمت پیشنهادي.
-در زمان برگزاري مناقصه ها، الزامات و خواسته هاي کارفرما 
با دقت الزم و جزییات مورد نیاز تعریف شود تا پیمانکار، قیمت 

قطعي ارائه نماید.
و  الزامات  در  اساسي  و  عمده  تغییرات  قرارداد،  انعقاد  از  -بعد 
نیازهاي پروژه ایجاد نشده، از ناحیه ي کارفرما )یا مشاورانش( 
در کار پیمانکار EPC دخالت نشود. با این حال نظارت کامل 

انجام شده تا کار مطابق مفاد قراردادي پیش برود .

معایب انجام پروژه به روش EPC از دید کارفرما  

-انتقال دانش فني به کارفرما صورت نمي گیرد.
مورد  تغییرات  اند،  آماده  قبل  از  ها  که طرح  این  به  توجه  -با 
نیاز کارفرما پس از عقد قرارداد، هزینه ي زیادي را به پیمانکار 

تحمیل مي کند و سرآغاز بحث هاي زیادي است 
-کنترل کیفیت کار پیمانکار، به خصوص در بخش طراحي، در 

غیاب بازرسي هاي مستقل کارفرما مشکل است.
-قیمت قرارداد مشتمل بر ضرایب ریسک پیمانکار بوده، لذا باال 

مي باشد.
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که  حال  مثل  صورتی  در  سهم  پرداخت  برای  گاهی 
نقدینگی وجود ندارد با پرداخت مصالح و یا قیر دادن و. 
 .. به طرف مشارکت این نبود منابع مالی جبران می کند. 
گاهی با پرداخت اوراق مشارکت این بدیهی خود را جبران 
می کند که خود اوراق باعث مشکالتی می شود. مشکالت 

اوراق مشارکت به صورت زیر دسته بندی کرد:

مشکالت اوراق مشارکت

به  تبدیل  می خواهد  را  اوراق  این  سرمایه گذار  وقتی   -
نقدینگی کند با ارزش کمتری خریداری می شوند و باعث 

ضرر به سرمایه گذار می شود.
- تاریخ این اوراق معموالً یک ساله است.

- دولت بدیهی های فراوانی از این اوراق و اسناد به وجود 
می آورد و باعث می شود دولت مقروض باشد مدت زیادی 
از  که  می رود  سمتی  به  مشکل ها  این  رفع  برای  دولت 
سرمایه گذاران خارجی دعوت به همکاری می کند و تالش 

فراوان برای جذب این سرمایه گذاران دارد.

اهمیت سرمایه گذاران خارجی

با ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور باعث مزیت هایی 
در اقتصاد کشور می شود و کم کم مشکل تأمین منابع را 

کم می کند.
- ورود ارز به کشور: ارز تبدیل به ریال می شود و همین 
کاهش  تورم  و  یابد  افزایش  ریال  اعتبار  می شود  باعث 

می یابد.
امنیت  که  کشور  در  خارجی  اموال  و  سرمایه  حضور   -
بیشتری به وجود می آورند و باعث اعتبار بخشی به کشور 
می شود و رنکینگ های اقتصادی   به تراز باالتری برسیم.

- باعث تبانی سیاسی بیشتری در کشور می شود و دیگر 
کشورها به سرمایه گذاری راغب شوند.

دولت برای این که سرمایه گذاران خارجی استقبال بهتری 
که  باشد  داشته  نظر  در  باید  مزایا  یکسری  باشند  داشته 
را در کشور  ارزان  می توان ریکس سیاسی ورود و خروج 

تضمین کند.
تبدیل نرخ ارز به نرخ آزاد که باعث ضرر نشود.

باعث  کند  قطعی  را  سرمایه  بازگشت  تضمین  دولت  اگر 
شاید  می شود.  خارجی  سرمایه گذاران  فراوان  استقبال 
بعضی ها بگویند به ضرر دولت است این کارها ولی دولت 
عدم بهره وری کشورش را باید جبران کند زیرا مردم ایران 
خیلی بهره ور نیستند و دولت این توانان را باید پرداخت 

کند.

مشکالت اجتماعی ـ فرهنگی

زمان  از  یعنی  دارد  وجود  امر  ابتدای  در  مشکالت  این 
ساخت تا زمان بهره برداری گریبان گیر بوده.

در زمان ساخت می توان به مواردی اشاره کرد:
این گونه است که  به  این مشکل  مالکین:  عدم همکاری 
آن از  راه  احداث  و  هستند  زمین هایی  مالک  که  عده ای 

بسته به اندازه و پیچیدگي پروژه، کارفرما ممکن است به این 
با تجربه و  انتخاب پیمانکاران و سازندگي  نتیجه برسد که در 
حجم  دلیل  به  معموال  زیرا  است.  محدود  بسیار  اعتماد،  قابل 
بزرگ پروژه ها، هزینه هاي شرکت در مناقصه و منابع مورد نیاز 
براي کارهاي طراحي و اجرایي بسیار باال مي باشد و شرکتهاي 

محدودي توان تامین این منابع را دارند.

معایب انجام پروژه به روش EPC از دید پیمانکار  

و  باالست  بسیار  پیمانکار  ریسک  کار،  باالي  به حجم  توجه  با 
پیمانکاراني که توان تقبل از ریسک مسوولیت را داشته باشند، 

محدود هستند.

7-معرفی روش ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال
 

از:  عبارتند  که  است  کلی  مفهوم  سه  بردارنده  در  عنوان  این 
ساختن و اجرا و بهره برداری کردن و نهایتاً انتقال دادن است. 

در یک قرارداد متعارف BOT پروژه ای با مجوز دولت توسط 
مدت  انقضای  از  و پس  یک شرکت خصوصی ساخته می شود 
قرارداد منتقل می شود. به بیان دیگر دولت به یک کنسرسیوم 
تا  می دهد  امتیاز  خصوصی  شرکت های  از  متشکل  خصوصی  
را  زیربنایی  طرح  یک  مالی  تأمین  قرارداد  مطابق  کنسرسیوم 
عهده دار شده آن را بسازد و در ازای مخارجی که تقبل کرده 
از  پس  و  کند  بهره برداری  شده  ساخته  پروژه  از  مدتی  برای 
به  را  آن  از  استفاده  حق  و  پروژه  قرارداد  مدت  شدن  سپری 

صورت رایگان به دولت منتقل کند.
تأمین  صورت  به  خود  اولیه  شکل  در   BOT قراردادهای 
امتیاز به یک کنسرسیوم  اراپه  ازای  مالی پروژه های دولتی در 
یک  توسعه  برای  که  می باشد  مشخص  دوره ای  طی  خصوصی 
آن  مدیریت  و  بهره برداری  ساخت،  مرحله  انجام  از  پس  طرح 
طی چند سال توسط شرکت پروژه انجام و با صرف هزینه های 
ساخت و بهره برداری تجاری از منافع طرح مازادی  را به عنوان 
درآمد برای خود کسب می کند و در پایان دوره امتیاز طرح به 
روش  این  دیگر  بیانی  به  می شود  منتقل  میزبان  کشور  دولت 
و  تجهیزات  نصب  ساخت،  جهت  خصوصی  شرکت  یک  تعهد 
با شرط  و  خود  هزینه  با  یک  در  عمرانی  یک طرح  تأسیسات 
بهره برداری، کسب درآمد و نهایتاً انتقال آن به دولت میزبان در 

زمان انقضای امتیاز اعطایی است.

BOT 8-مشکالت انعقاد قرادادهای

سختی هایی در تهیه تأمین مالی پروژه ها وجود دارد که باعث 
رو آوردن به روش BOT است. ولی این روش مشکالتی دارد 
دولت  مگر  نباشند  موفق  همیشه  پروژه ها  می شود  باعث  که 

تضمین های الزم اتخاذ کند تا یکسری مشکالت رفع شود.
حال به بررسی برخی مشکالت حاد می پردازیم.

تأمین منابع مالی

با توجه به شرایط اقتصادی کشور دولت در تأمین هزینه ها برای 
حتی و  روبروست  مشکالتی  با  کشور  زیرساخت های  ساختن 

EPCدر پروژه هاي
Bو 
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افراد سوء استفاده  این  باعث می شود  محل عبور می کند 
کنند و بیشتر از ارزش واقعی زمین خود را به سرمایه گذار 
نقشه ها  تغییر  به  مجبور  حتی  موارد  برخی  در  بفروشند 

شده است.
اداری  کشمکش های  باعث   : اوقافی  زمین های  وجود 

می شود.
صورت  استقبال  بهره برداری  زمان  در  پروژه ها  برخی  در 
اول  برمی گردد  مسائل  از  به خیلی  مسأله  این  نمی گیرد. 
این که باید برای مردم فرهنگ سازی بشود به نوعی باید 
نهضت آزادراه سازی را برپا کنیم و آن را توسعه دهیم باید 
مردم درك کنند برای حفظ جان و رفاه خود از آزاد راه ها 
استفاده کنند گاهی وقت ها وقتی دچار آسیب شدیم آن 
آزادراه ها استفاده می کنیم. مورد بعدی  از  وقت است که 
که مردم از آزاد راه ها استفاده نمی کنند پرداخت هزینه ی 
عوارض است که به دو مورد برمی گردد یکی باز هم مشکل 
مالی مردم و سرانه پایین ماهانه مردم که دریافت می کنند 
دوم عده ای فکر می کنند پرداخت عوارض پول زوری است 
را  آزادراه  بیان شود که  باید  پرداخت شوند ولی  باید  که 

بخش خصوصی ساخته و پول بیت المال است.

مشکالت زمان انتقال پروژه

تا کنون پروژه هایی که انتقال داده شده در بخش راهسازی 
فرا  آن ها  انتقال  تاریخ  پروژه ها  از  بعضی  حال  نداشتیم 
رسیده و همین باعث مشکالتی برای طرفین و سرمایه گذار 

و کارفرما شده.
مشکالت اختالف نظر داشتن در تردد خودروها به نوعی 
آمار درستی از تردد نیست که هر دو به توافق برسند و 
نبودن سیستم کنترل   ، بیان کرد  این گونه هم  می توان 

تردد به روز ETC )سیستم اخذ عوارض الکترونیکی( .
از  حسابرسی  نحوه  که  حسابرسی ها  زمان  در  مشکالتی 
طرف سرمایه گذار و کارفرما متفاوت است با توجه به این 
که هر ساله پروژه چک می شود ولی باز هم اختالف نظر و 

مشکالتی در این حین وجود دارد.

عوامل سیاسی

فضا و پایداری سیاسی کشور به گونه ای نیست که بخش 
طی  کند  هدایت  زیربنایی  پروژه های  به  را  خصوصی 
جابه جایی های قدرت سیاسی طی سال های اخیر در ایران 
با خط مشی های سیاسی کاماًل متفاوت بر سر  دو دولت 
و  سیاسی  عرصه های  در  متفاوتی  نظرات  که  آمدند  کار 
اقتصادی داشته و دارند. این ناپایداری سیاسی باعث تأثیر 
در  خصوصی  سرمایه گذاری  جذب  و  اقتصاد  بر  مستقیم 
وضوح  به  آن  تأثیرات  که  می گردد  زیربنایی  پروژه های 
در  سیاسی  مسائل  می شود.  مشاهده  قراردادها  روی 
و  نمایندگان  فشار  دارند.  نقش  نیز  آزادراه ها  تعرفه های 
کاهش  برای  شهر  هر  یا  استان  هر  به  مربوط  استانداران 
با آن  آزادراهی  از مسائل مهمی است که بخش  تعرفه ها 
مواجه است و الزم است که نمایندگان مصالح جامعه را 
ممکن که  چرا  بدانند.  ارجح  خود  مدت  کوتاه  اهداف  بر 

 است با کاهش تعرفه یا مقاومت در مقابل افزایش تعرفه موافقت 
ظاهری مردم فراهم شود اما جامعه بهای به مراتب سنگین تری 
را برای نگهداری و تعمیر همین آزادراه در آینده پرداخت خواهد 

کرد.

9-بررسی قوانین و مقررات مرتبط با قراردادهای 
BOT در کشور

قراردادهای  اجرای  سنجی  امکان  اهدف  با  قسمت  این  در 
با  رابطه  در  موجود  قوانین  تمام  مطالعه  به  کشور  در   BOT
این نوع قراردادها پرداخته و موانع و محدودیت ها و حمایت ها و 
تسهیالت قانونی و اجرایی موجود را بررسی می نماییم. به دلیل 
این که تجربه های اجرای BOT در کشور بسیار اندك است و 
فقط در بخش های خاصی از جمله ساخت و توسعه نیروگاه ها و 
سیستم های حمل و نقل مانند جاده ها و بزرگراه ها رشد بیشتری 
داشته است به همین دلیل ذکر تمام محدودیت های قانونی و 
اجرایی امکان پذیر نیست، زیرا بسیاری از کمبودهای موجود در 
قانون و مقررات در رابطه با این نوع قراردادها در زمان اجرایی 
شدن آن آشکار می شود. به همین دلیل در این بخش سعی شده 
مطالعه  و  در کشور  این شیوه  نظرات طراحان  از  بهره گیری  با 
مسیر اجرای قراردادهای موجود BOT، در موانع و یا تسهیالت 
موجود را شناسایی کرده و در پی ایجاد چارچوبی مناسب برای 
انواع قراردادها  آن برآمد.بطور کلی قوانینی که در کشور برای 
حاکم هستند، در مورد قراردادهای BOT نیز صدق می کنند. 

قوانین مربوط به قراردادها شامل دو بخش می باشد:
 بخشی که موضوع قانون مدنی است و نسبت به اصل حق و 
تکلیف صحبت می شود )قانون ماهوی ( و بخش دیگر مربوط به 
تشریفات رسیدگی به اختالفات است که موضوع آیین دادرسی 

مدنی و کیفری می باشد. )قانون شکلی (..
اساساً طبق ماده 10 قانون مدنی، کلیه قراردادهایی که منعقد 
می سازیم تابع قانون مدنی کشور می باشد به عبارت دیگر حقوق 
ما و طرف قرارداد ما )شرکت مجری پروژه( در خصوص مسائل 
مربوط به پروژه BOT شامل موارد مندرج در قرارداد و قانون 
مدنی است و در واقع کلیت حاکم بر قرارداد همان قانون مدنی 
می باشد. به همین دلیل تمام سرمایه گذاران خارجی ملزم به 

عقد قرارداد با رعایت اصول مذکور در قانون مدنی می باشند.
در مورد پذیرش سیستم قضایی و حل اختالف معموالً سرمایه 
گذاران تمایل چندانی به پذیرش آن ندارند که این می تواند به 
خاطر عدم کفایت قوانین دادرسی و فضایی ایران در خصوص 

پروژه های BOT باشد.
 )Project Company( از آنجایی که شرکت مجری پروژه یا
به عنوان یک شرکت ثبت شده خارجی و در قالب یک کنسرسیوم 
بدان  قباًل  که  مراحلی  طی  از  پس  و  می شود  وارد  قرارداد  در 
مالی، ساخت،  تأمین  به  اقدام  با ورود سرمایه خود،  اشاره شد 
انتقال پروژه به دولت می نماید، در نتیجه  بهره برداری و نهایتاً 
پروژه های BOT مصداقی از سرمایه گذاری خارجی به شمار 
می روند و باید تمام قوانین حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در 
مورد آن رعایت شود که مهمترین آن ها، قانون تشویق و حمایت 
از سرمایه های خارجی است، به گونه ای که مفاد این قانون و 
آئین نامه اجرایی آن به همراه قانون مدنی کشور ایران به عنوان 

قوانین و مقررات حاکم بر BOT می شوند.
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گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  تشویق  قانون  به  توجه  با 
ایران وارد  این قانون به  خارجی، سرمایه هایی که مطابق 
این  انداختن  بکار  از  مانفع حاصل  تبع آن  به  و  می شوند 
و  حقوق  کلیه  و  بوده  دولت  قانونی  حمایت  سرمایه ها، 
بنگاه های  و  سرمایه ها  برای  که  تسهیالتی  و  معافیت ها 
تولیدی خصوصی داخلی موجود است. در مورد سرمایه ها 
با  واقع  در  بود،  خواهد  صادق  نیز  خارجی  بنگاه های  و 
شرکت های مجری پروژه )PC( پس از اخذ مجوز، مانند 
گمرکی  کار،  قانون  لحظه  به  داخلی  گذاری  سرمایه  یک 

و قوانین عمومی و مقررات کیفری و.  .. برخورد می شود.

اجرای  در  موجود  محدودیت های  و  موانع  برخی 
قراردادهای BOT در کشور

برای  ویژه ای  قانون  کشورمان  در  که  این  دلیل  به 
قراردادهای BOT تعریف نشده است. اصلی ترین قوانینی 
و  اساسی  قانون  می باشند  قراردادها  نوع  این  بر  ناظر  که 
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی هستند. 
به همین دلیل مفاد تعریف شده در این قوانین می تواند 

تأثیر بسیاری بر روند اجرای این قراردادها داشته باشد.

تمامی  عمومی  مالکیت  اساسی،  قانون  اصلی  -طبق 
سرمایه گذاری های خارج ساخته است و این در حالی است 
که پروژه های BOT توسط بخش عمومی سرمایه گذاری 

می گردد.
-مطابق اصل 139 قانون اساسی در صورت بروز اختالف، 
رسیدگی به ادعای جبران عادالنه خسارت وارده که دولت 
صالحیت دار  محاکم  عهده  به  است  کرده  تضمین  را  آن 
مورد  بعضاً  مطالب  این  که  است.  گرفته  قرار  ایرانی 
اختالف می باشد و سرمایه گذران خارجی تمایل ندارند که 
رسیدگی به اختالفات در محاکم ایرانی صورت گیرد بلکه 
این  در  گردد.  ارجاع  المللی  بین  داوری  به  دارند  تمایل 
در  که  است  آمده  اساسی  قانون   139 اصل  در  خصوص 
المللی  بین  داوری  در  اختالفات  به  صورتی که رسیدگی 
بخواهد صورت گیرد باید طرح و پروژه به تصویب مجلس 
بین  داوری  اجازه  ایشان  و  باشد  رسیده  اسالمی  شورای 

المللی را داده باشند. 

بیشتر  گذاران خارجی  سرمایه  اصوالً  که  این  به  توجه  با 
و  مالیات  کسر  از  پس  گذاری  سرمایه  از  حاصل  درآمد 
است  طبیعی  دارند،  توجه  شده  اشاره  هزینه های  سایر 
از جمله  مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی  که وجود 
ضروری  غیر  افزایش  بر  می تواند  بازرگانی  سود  و  حقوق 
واقع شده و در مواردی  هزینه های سرمایه گذاری، مؤثر 
نیز انگیزه های سرمایه گذاری را در کشور تضعیف کند لذا 
وضع این هزینه ها بر سرمایه گذاری، موجب انعکاس این 
هزینه ها با بهره های متعلق در نرخ خدمات عرضه شده و 
پیدایش یک فرایند تکراری در گردش مالی دولت خواهد 
شد به ویژه آن که هزینه های زایدی را بر بودجه تحمیل 

می نماید.
در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی، سرمایه

 گذار خارجی از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیالتی که برای 
مالیات،  بحث  در  خصوصاً  است  موجود  داخلی  گذار  سرمایه 
بهره مند می شود. با توجه به این قانون به مدت طوالنی ساخت 
و بهره برداری و انتقال پروژه ها، فقط چند سال اول آن مشمول 
خارجی  گذار  سرمایه  چون  و  می گیرد  قرار  مالیاتی  معافیت 
نمی تواند به دقت پیش بینی کند که هزینه های مالیاتی او چه 
خواهد شد پس ریسک هزینه های مالیاتی و عوارض باال برای او 

به عنوان یک مانع جدی تلقی می شود.

BOT بررسی راهکارهایی در خصوص اجرایی شدن قراردادهای
برای  منافع  و  انگیزه ها  از  وسیعی  محدوده  قوانین،  تمامی  در 
سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است قوانین سرمایه گذاری 
برای سرمایه گذاری به روش BOT که شکلی دیگر از سرمایه 

گذاری خارجی در پروژه های زیربنایی است قابل کاربرد گردد.
با در نظر گرفتن موارد ذکر شده در بخش های قبلی الزم است 
اجرای  برای  جامع  و  کلی  نامه  آینن  و  قانون  یک  تهیه  برای 
در  موفق  کشورهای  تجربه  از  کشور،  در   BOT قراردادهای 
هر  برای  کشورها  این  که  و  شرایطی  و  قراردادها  این  اجرای 
چه عملی تر شدن آن فراهم می نماید و در نظر گرفتن شرایط 
موجود در کشور و همچنین نظرات و پیشنهادات متخصصین و 

مسئولین امر در این زمینه استفاده نمود.
قوانین کشورهای  بر  استناد  با  تحقیق  این  در  دلیل  همین  به 
قوانین موجود در کشور در  این زمینه و همچنین  مختلف در 
 BOT زمینه جلب سرمایه های خارجی و اجرای قراردادهای
پرسشنامه ای تهیه شد و با مراجعه به سازمان ها و وزارتخانه های 
مختلف که به نوعی متولی اجرای قراردادهای BOT در کشور 
هستند و استفاده از نظرات کارشناسی در این زمینه، نحوه تأثیر 
این قوانین در هر بخش و موانع و مشکالتی موجود بر سر راه 

اجرای این قراردادها، مورد بررسی قرار گرفت.
به  مربوط  وزارتخانه  یا  و  نهاد  به  توجه  با  پرسشنامه  این  در 
سؤاالتی در زمینه فعالیت های انجام گرفته در راستای بکارگیری 
قراردادهای BOT در آن بخش و مشکالت موجود بر سر راه 
این فعالیت ها مطرح شده و راهکارهایی برای هر چه اجرایی تر 

شدن این قراردادها خواسته شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده، می توان به جمع بندی زیر رسید:

از نظر مسئولین و کارشناسان بخش های مختلف کشور، در تمام 
بلندمدت  به ویژگی های مالی و طبیعت  با توجه  انواع پروژه ها 
گذاری  سرمایه  قوانین  در  زیر  عناوین   ،BOT قراردادهای 

پروژه های BOT اهمیتی خاص می یابد:
-مباحث مربوط به مالکیت زمین

-مسائل مربوط به مرجع حل اختالف
-حق تبدیل پول محلی به ارز خارجی.

-اجازه انتقال وجه به کشور خارجی با ارز خارجی.
-بازپرداخت کامل وام ها و مفاص های سرمایه در صورت اتخاذ 
)از  پروژه گردد  انتقال  به  سیاست هایی توسط دولت که منجر 

قبیل خلع ید، ملی کردن و تملک(
-روش های ساده گمرکی و اعطای مجوز ورود.

-حق استخدام و اجازه ورود اتباع بیگانه مورد نیاز جهت ساخت، 
بهره برداری و نگاهداری پروژه.

گذاران  سرمایه  برای  میزبان  کشور  در  شرکت  تأسیس  -حق 
خارجی.

-نظام های مالیاتی برای سرمایه گذاری خارجی.

EPCدر پروژه هاي
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 قانون اساسی به وجود نخواهد آمد.
کنترلی  سهام  خرید  وسیله  به  مشارکت،  دیگر  حل  راه 
می باشد که در این سهام عالوه بر این که میزان سرمایه 
در اقلیت است ولی حاکمیت اکثریت سرمایه در اساسنامه 
نیست. با این راه حل سرمایه گذاران با داشتن 49% سهام، 

کنترل شرکت را می توانند در دست بگیرند.

قراردادهای  برای  قانونی  چارچوب  یک  پیشنهاد 
BOT

همان گونه که قباًل اشاره شد هیچ یک از قوانین موجود 
در کشور به طور کامل با شرایط پروژه های BOT سازگار 
نمی باشد و هر کدام به نوعی نقایص خاصی در خصوص 
پروژه های BOT دارند در همین راستا ممکن است توسل 
به یک اصالحیه، الحاقیه و مکمل به قانون موجود، برای 
یا  و  باشد  آسان تر  قانون  در  پر کردن شکاف های متصور 

بالعکس ارائه یک متن جدید قانون مؤثرتر واقع شود.
برخی از دولت های کشورها مانند ویتنام، کامبوج، ترکیه 
و فیلیپین برای اجرای قراردادهای BOT قوانین خاصی 
دیگر  همراه  که  نموده اند  تنظیم  قراردادها  نوع  این  برای 
از  حمایت  قوانین  مانند  کشورها  این  در  موجود  قوانین 
سرمایه گذاری خارجی، پایه و اساس اجرای قراردادهای 
BOT در آن کشورها به شمار می روند. در پیوست 3 و 4 
این تحقیق دو نمونه از این قوانین و آیین نامه ها که متعلق 

به کشورهای کامبوج و ویتنام است آورده شده است. 
قانونی  چارچوب  ساز  زمینه  استراتژی های  کلی  بطور 
توافق های پروژه BOT بسیار متفاوت هستند و رویکرد 

قانونی ممکن است به یکی از سه شکل زیر باشد:
-رویکرد توافق باز که در آن اختیار تفویض شده به دولت 
و یا سازمان های وابسته برای هر پروژه BOT بسیار قابل 

انعطاف است.
شرایط  خود  قانونگذار  آن  در  که  محدود  توافق  -رویکرد 

اساسی توافق های BOT را تعیین می کند.
باز و محدود  از رویکردهایی که مابین  -محدوده وسیعی 

قرار می گیرند.
از آنجایی که در کشور ایران مطابق ماده 44 قانون اساسی 
را  زیربنایی  پروژه های  مالکیت  نمی تواند  بخش خصوصی 
امر مختص به دولت است.  این  باشد و  در اختیار داشته 
رویکرد توافق باز )نوع اول( در ایران قابل اجرا نمی باشد 
زیادی  محدودیت های  با  نیز  نوع سوم  رویکرد  پذیرش  و 

مواجه است.
لیکن می توان به عنوان یک راه حل اساسی رویکرد توافق 

محدود را پیشنهاد داد.
دقیق  کنترل  اجازه  دولت  و  قانونگذار  به  رویکرد  1(این 
 BOT اهداف  بر تحقق  نظارت  و  زیربنایی  پروژه  توسعه 
ملی را می دهد. همچنین موضع مسئولین را در مذاکره با 
بخش خصوصی قوی تر می سازد و ممکن است به کاهش 
توافق های  کردن  نهایی  برای  قانونی  هزینه های  و  زمان 

BOT کمک نماید.
به  یاری می دهد که آسانتر  را  2(سرمایه گذاران خارجی 

شرایط قانونی مهم پروژه های BOT دسترسی یابند.

-حق بیمه سرمایه برای سرمایه گذاران خارجی.
و  ملی شدن  مانند  سیاسی  مختلف  حوادث  برابر  در  -تضمین 

سلب مالکیت
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 
اکثر موارد فوق را پوشش می دهد و تقریباً مطابقت مناسبی با 
قراردادهای BOT یافته است ولی وجود برخی از محدودیت ها 
اعمال شده توسط قوانین دیگر در کشور مشکالتی را بر سر راه 
اجرای این نوع قراردادها به وجود آورده است که راهکارهای زیر 

برای آنها پیشنهاد می شود:
به عنوان مثال در مورد بزرگراه های وزارت راه که اخذ عوارض 
آن توسط بخش خصوصی می باشد و یا نیروگاه های وزارت نیرو 

که بهره برداری آن توسط شرکت خصوصی صورت می گیرد.
انتقال سود و اصل سرمایه  ارز و اجازه  در زمینه مجوز تبدیل 
دولت  مجوز  با  مرکزی  بانک  و  دارد  وجود  خاصی  محدودیت 
به میزان تعیین شده اجازه خروج اصل و سود سرمایه را پس 
می نماید.  صادر  را  آن  زم  آن  تبدیل  نرخ  با  و  مالیات  کسر  از 
پرداخت ها در ایران به هر دو صورت ریالی و ارزی امکان پذیر 
است. در برخی پروژه ها 100% به صورت ریالی پرداخت می شود 
است  شده  تعیین  قرارداد  در  که  نسبتی  به  مرکزی  بانک  که 
می تواند آن را به ارز تبدیل کند. به این منظور الزم است با توجه 
برای پرداخت های  پیش بینی تعدیل  ارز معموالً  به تغییر نرخ 
ریالی صورت گیرد و یا پرداخت ها به صورت ارز خارجی انجام 
گیرد تا نیاز به دادن تضمین های تبدیل نیز وجود نداشته باشد. 
قانون   139 اصل  رعایت  برای  اختالف  حل  مرجع  زمینه  در 
چارچوب  یا  و  خاص  قانون  گونه  هیچ  که  آنجایی  از  اساسی، 
گذاران  سرمایه  نداریم،   BOT پروژه های  برای  قانونی  مدون 
بایستی  که  می کنند  شرط  قرارداد  انجام  ابتدای  در  خارجی 
بین  داوری  به  اجازه  بر  مبنی  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه 
المللی را به وی ارائه دهیم تا پس از آن، انعقاد قرارداد صورت 
گیرد. ولیکن مشکل موجود آن است که اخذ این مجوز نیازمند 
افتادگی شدید  تعویق  باعث  که  است  فرایند طوالنی  و  پروسه 

قرارداد و پروژه خواهد شد.
به همین دلیل راه چاره در آن دیده می شود که در قرارداد بر 
توافق صورت گیرد و در صورت  المللی  بین  سر مرجع داوری 
بروز اختالف، طرف ایرانی مصوبه مجلس را پیگیری نماید. بدین 
ترتیب توافق موقت حاصل می گردد ولی در صورت بروز اختالف 
در صورتی که مجلس این مجوز را به دستگاه ذیربط و پروژه آن 
ندهد، طرف ایران داوری را خواهد باخت چرا که بدون مصوبه 
حتماً  و  نیست  المللی  بین  داوری  در  به شرکت  مجاز  مجلس 

بایستی در محاکم ایرانی رفع اختالف صورت گیرد
اتاق  به  اختالف  حل  برای  می توان  مجوز،  کسب  صورت  در 
بازرگانی بین المللی ICC که محل آن در پاریس است و در 
تمام کشورها شعبه دارد مراجعه نمود. ICC سازمانی فراملی 

است و مرجع حل اختالف مناسبی است.  
برای رفع ممنوعیت ثبت شرکت های 100% خارجی در کشور 
راهکارهای زیر بکار  با توجه به اصل 81 قانون اساسی معموالً 

گرفته می شود:
مشارکت شرکت خارجی در یک شرکت ایرانی که سهامداران 
ایرانی نیز در آن حضور دارند ـ ولو این که شرکای خارجی حتی 
تا 99 درصد سهام را داشته باشند ـ یک شرکت ایرانی محسوب 
می شود و امتیازی برای آنان به حساب نخواهد آمد و مغایرتی با
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 BOT پروژه های  در  مهم  مسایل  به  الزم  3(پاسخ های 
همچون حقوق سرمایه گذاران خارجی، روش های خرید 

و تضمین های الزم را آماده می کند.
ایجاد  دولت ها  توسط  باید  که  و حمایت هایی  4(انگیزه ها 

شود را روشن می سازد و به آنها اعتبار قانونی می بخشد.
5(با کاهش تعداد موادی که باید در قرارداد گنجانده شود 
در هزینه پیش نویس قراردادهای پروژه و زمان الزم برای 

آنان صرفه جویی می کند.
6(در صورتی که قانون ویژه BOT مبتنی بر رویکرد توافق 
خاطر  به  گذاران  سرمایه  ریسک  آید  در  اجرا  به  محدود 
مسایلی همچون نامعلوم بودن نظام مالیاتی و هزینه ها و 
معافیت های آن و مسایل مربوط به محیط زیست، عوارض 
گمرکی و سایر هزینه ها، به شدت کاهش می یابد و امکان 
برای سرمایه  را  اقتصادی  فایده و توجیه  تحلیل هزینه ـ 

گذاران خارجی و وام دهندگان فراهم می آورد.
با آنکه امروزه تالشهای زیادی برای انجام موفق پروژه ها 
از طرف عوامل درگیر صورت می گیرد،  اما هنوز پروژه ها 
با تاخیر به اتمام رسیده و زمان انجام پروژه ها گاها نسبت 
به مقادیر پیمان بیش از 100 درصد افزایش می یابد. اما 
پروژه  انجام  کیفیت  در  دیگری  عامل  هر  از  بیش  آنچه 
اهمیت دارد مدیریت پروژه است.  مدیریت پروژه عبارتست 
از بکارگیری دانش،  مهارتها،  ابزار و تکنیکهای ال زم در اداره 
روند اجرای عملیات موضوع قرارداد به منظور رسیدن به 
اهداف پروژه.  در مورد قراردادهای EPC،به دلیل ماهیت 
درهم تنیده بخشهای مختلف این نوع قراردادها و ارتباط 
بسیار زیاد آنها با یکدیگر،  موضوع مدیریت پروژه از اهمیت 
اجرای  زمان  کاهش  کل  است.بطور  برخوردار  بیشتری 
همچنین  و  کار  اجرای  های  هزینه  کاهش  و  ها  پروژه 
پیمانکار،  از  به  طرح  اجرای  مسئولیت  بیشتر  واگذاری 
عمده ترین دال یل رویکرد کارفرمایان به انجام پروژه ها از 
طریق روش EPCمی باشد. برای پیمانکاران حرفه ای در 
زمینه قراردادهای EPC،این نوع پروژه ها می تواند دارای 
مزایای زیادی باشد.  پیمانکارانی که ساختار شرکت خود 
را بر مبنای یک شرکت طرح و ساخت پایه ریزی کرده اند 
و در مجموعه داخلی شرکت،بخشهای مختلف در رابطه با 
بخش مناقصات EPCو نحوه حضور در اینگونه مناقصات 
را تدارك دیده اند، همچنین در مجموعه داخلی شرکت 
طراحی،اجرا،خرید  بخشهای  در  کاری  مختلف  گروههای 
اندازی  EPC،راه  های  پروژه  قراردادی  تدارکات،  امور  و 
اند.  دیده  تدارك  و  آموزش  و...را  پروژه  برداری  بهره  و 
گرفتن  نظر  در  با  ریزی کشور  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
سالها تجربه عملی اجرای طرحها و براساس نظام فنی و 
اجرایی طرحهای عمرانی،   تهیه ضوابط طرح و ساخت را 
جزو برنامه های خود قرارداد و انجام ان را طی قراردادی 
به انجمن مدیران فنی و اجرایی واگذار کرد.  آیین نامه ها 
در  ساخت  و  طرح  روش  شده  تدوین  دستورالعملهای  و 
کارهای صنعتی که با مدیریت مهندسان مشاور آوند طرح 
مورد بررسی قرارگرفت،   پس از نظرخواهی از دستگاههای 
اجرایی و انجمنهای حرفه ای و طی مراحل تصویب،   برای 

اجرا ابال غ گردید.
این مجموعه با نامه ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در 
پروژه های صنعتی "نشریه شماره 5490 توسط انتشارات 
این  که  گردید،    منتشر  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 

از  گیری  بهره  امکان  تا  شده  تعیین  سوم  گروه  نوع  از  ضوابط 
متون کاملتر برای اهل فن فراهم گردد.در این متن می خواهیم 
ماده  اجرایی  و  ومدیریتی  حقوقی  چالشهای  بررسی  به  نسبت 
49 از این ضوابطه که در خصوص تغییر مقادیر کار در قرارداد 

می باشد بپردازیم.

ماهیت تغییر مقادیر کار

یا دو شخص  ارگان  یا دو  در کلیه قراردادها که بین دو طرف 
انجام کار یا تعهد منعقد می شود  حقیقی یا حقوقی به منظور 
امکان تغییر در میزان یا چگونگی انجام آن کار یا تولید محصول 
قرارداد  موضوع  انجام  مدت  در  زیرا  بود  نخواهد  ذهن  از  دور 
مبنای  بر  برسند که  نتایجی  به  از طرفین  است هریک  ممکن 
نیاز خود بخواهند تغییراتی در قرارداد بوجود اورند آنچه که در 
اینجا اهمیت دارد این است که حال این خواسته تا چه میزان 
می تواند باشد و یا چهارچوب انجام آن به چه صورت باشد که 
قرارداد  انجام  روند  در  و  ننماید  مشکل  دچار  را  مقابل  طرف 
را  احتمالی  تغییرات  که  صورتی  در  مسلما  نکند،  ایجاد  خلل 
در یکسری ظوابط از قبل پیش بینی شده که در زمان قرارداد 
به پیمانکار اعال م شود قطعا محل اختال ف و چانه زنی در این 
موضوع به حداقل ممکن خواهد رسید لذا بایستی پیشبینیهای 
چهارچوب  تا  گردد  قرارداد  ضمیمه  پیوست  یک  بصورت  ال زم 
تغییر مقادیر کار و میزان بها و حجم کار ها برای طرفین قرارداد 

مشخص گردد.

ماده 49 نشریه 5490
پیمان  موضوع  کارهای  در  تغییر  ضوابط  به  ماده  این 
که  بهایی  فهرست  مطابق  بایستی  تغییرات  این  که  می پردازد 
مطابق  و  گردد  اعمال  شده  بینی  پیش  قرارداد   3 پیوست  در 
فهرست  کارها،  طبق  تغییرات  هزینه   3 ماده   3-2-1 بند 
که  می شود.همانطور  محاسبه  و  گیری  اندازه  مذکور  بهای 
کاهش  یا  افزایش  میزان  شده  ذکر  ماده  این  بند49-3  در 
شود. پیمان  اولیه  مبلغ  درصد   25 از  بیش  نباید  مقادیر 

بررسی ماده 49 با توجه به ماهیت اجرایی این نوع قرارداد

ایجاد تغییر در مقادر کار هرچند که هزینه های آن در پیوست 3 
قرارداد پیش بینی شده و به نظر می رسد که جای ابهام را برای 
طرفین پر کرده باشد ولی ایجاد اینگونه تغییرات قطعا در روند 
اجرای کار تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت، با توجه به ماهیت 
پیمانکار  توسط  تجهیزات  تامین  لزوم  و  قرارداد  بودن  صنعتی 
می تواند در پیش بینیهای انجام شده و برنامه زمان بندی کار 
وهمچنین قراردادهای داخلی بین پیمانکار و پیمانکاران جز و 
تامین کنندگان قطعات و نصابان آنها تغییر به وجود آورده و با 
توجه به پیچیدگی این نوع قرارداد بواسطه تعدد عوامل دخیل 
در روند اجرایی کار ایجاد نقصان نموده و خسارات به پیمانکار 
وارد نماید،که این امر در صورتی که پیمانکار دارای تجربه کافی 
جهت انجام کار نباشد منجر به خسارات غیر قابل جبران خواهد 
گردید. کارفرمایان دولتی گاه در صورت نبود پیمانکاران دیگر 
روش  این  در  کارفرما  نمایند.  استفاده  روش  این  از  می توانند 
انتخاب  نظر  مورد  و شرکت  نمود.  مذاکره  پیمانکار  با  مستقیم 

می گویند این روش به ترك تشریفات مناقصه معروف است.

EPCدر پروژه هاي
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در بند 5-49 در خصوص عدم توافق طرفین در خصوص 
تغییرات هزینه و مدت پیمان،ناشی از تغییر کارها چنین 
بیان شده که »در صورت دستور کارفرما مبنی بر اجرای 
و  هزینه  مورد  در  توافق  حصول  عدم  رغم  تغییرات،  به 
متعاقبا  و  است  تغییرات  انجام  به  موظف  مدت،پیمانکار 
ادامه  توافق  به  برای حصول  کارفرما  با  را  مذاکرات خود 
می دهند«و همچنین در صورت عدم توافق در مدت 60 
بایستی طبق ماده 75 که در خصوص حل اختال ف  روز 
است بایستی موضوع پیگیری گردد آنچه که در اینجا قابل 
توجه است این است که در صورت عدم پذیرش پیمانکار 
و تاحصول نتیجه براساس ماده 75 پیمانکار ملزم به انجام 
کار می باشد که با توجه به طوال نی بودن پروسه دادرسی 
خود  برای  را  تغییرات  پذیرش  ریسک  پیمانکار  معموال  
خواهد پذیرفت که در صورت عدم پیشبینی های ال زم در 
روند صحیح اجرای کار می تواند منجر به کاهش کیفیت کار 
و عدم انجام تعهدات در بازه زمانی پیش بینی شده گردد.  

انجام  به  باتوجه  که  است  این  اینجا  در  مهم  ای  نکته 
طراحی و اجرا توسط پیمانکار بنا به نیاز اولیه کارفرما،   
پیمانکار می تواند با اشراف بیشتری در مورد تغییر مقادیر 
کار اعال م شده توسط کارفرما اقدام نماید ولی در صورتی 
که کارفرما انجام کار یا تامین کاال یی را به صورتی که نا 
آشنا برای پیمانکار باشد در دستور کار خود قراردهد،انجام 
نمود  خواهد  هایی  چالش  ایجاد  پیمانکار  برای  امر  این 
اولیه  های  بینی  پیش  با  مغایرت  و  فنی  نظر  از  هم  و 
پیمانکار می تواند منجر به بوجود آمدن مشکالت اجرایی 
باشد: زیر  موارد  شامل  می تواند  مشکالت  این  که  گردد 
1(ناتوانی در نظارت دقیق بر کار به واسطه عدم آشنایی
2(عدم پیش بینی دقیق در انجام امور و هماهنگی ال زم 

برای عوامل دخیل به واسطه نا آشنایی
3(تاثیر روند کار پیمانکاران جز که بواسطه تغییرات به 

مجموعه پیمانکار اصلی اضافه شده که می تواند منجر به 
اختال ل در کار عوامل دیگر گردد

این  که  تغییرات  تبعات  بواسطه  ها  هزینه  4(افزایش 
و  می نماید  نمایان  را  خود  کار  اجرا  حین  در  ها  هزینه 
جبران آنها در روند انجام قرارداد تاثیر گذار خواهد بود.

اجرایی  لحاظ  از  کار  تغییرات  مالی  ریسک  رفتن  5(باال  
اینکه معیار پیوست سه در قراردادها معموال   با توجه به 
فهارس پایه بوده که با برخی ضرایب بهبود پیدا میکند و 
مبالغ محاسبه شده از این طریق معموال  با قیمتهای تمام 
شده واقعی فرق زیادی می نماید)ال زم به توضیح است که در 
برخی قراردادها جهت کاهش ریسک پیمانکار معیار قیمت 
مدارك  ارائه  با  مورد  برحسب  نقصانی  یا  اضافی  کارهای 
مثبته خرید مصالح و تجهیزات و یا انجام عملیات اجرایی 
پس از منظور کردن هزینه های باال سری محاسبه می شود 
مانند اسناد مناقصه توسعه پست 230 کیلو ولت چادر ملو(

6(یکی دیگر از بخشهای مهم در تغییر مقادیر کار هزینه 
های نیروی انسانی است که با توجه به پیچیدگی این نوع 
قراردادها در پیوست 3 نمی توان به قطعیت به آن اشاره کرد 
و ماهیت افزایش یا نقصان در عملیات کاری در واقع تغییرات 
هزینه دستمزد قابل پیش بینی به همراه نخواهد داشت.

بررسی ماده 49 از لحاظ حقوقی
از  کدام  هر  همواره  طرف  دو  بین  قرارداد  انعقاد  هنگام  در 
هستند  خود  برای  منافع  کسب  دنبال  به  قرارداد  طرفهای 
و  احتمالی  ریسکهای  پذیرش  عدم  خواهان  راه  این  در  که 
جبران  در  سعی  ریسک  پذیرش  صورت  در  دیگر  عبارت  به 
مبلغ  در  قرارداد  در  شده  متحمل  احتمالی  های  هزینه 
در  مشترك  منافع  به  توجه  با  که  می باشند.هرچند  قرارداد 
طرفین  از  یک  هر  برای  مشکل  ایجاد  درصورت  قرارداد  یک 
نمود. نیز درگیر خود خواهد  را  مقابل  تبعات آن طرف  مسلما 

در  پیچیدگی  قراردادهایEPCبدلیل  در  کار  مقادیر  تغییر 
قرارداد و وجود نقاط ابهام از یک طرف و نوسانات قیمت در حین 
انجام قرارداد در کشور که متاثر از تورم و قیمت ارز می باشد از 
طرف دیگر می تواند منجر به ایجاد محل نزاع برای پیمانکاران و 
عدم آگاهی و اشراف به امور توسط پیمانکار که موجب نقصان 
در کارهای انجام شده موضوع قرارداد نیز ایجاد محل نزاع برای 
با توجه به پیشبینی مراجع  امر  این  کارفرما را فراهم آورد که 
و  بود  خواهد  یکطرفه  نوعی  عمومی به  شرایط  در  اختال ف  حل 
منافع کارفرما را بیشتر مورد توجه قرارداده به گونه ای که اولین 
معرفی  کارفرما  اجرایی  مقام  باال ترین  را  اختال ف  حل  مرجع 
دادگاه صالحه کشور  توافق  از آن در صورت عدم  کرده و پس 
طوال نی  باعث  خود  عمل  این  که  بود  خواهد  رسیدگی  مرجع 
روند  ادامه  در  روانی  و  روحی  تاثیرات  و  دادرسی  مسیر  شدن 
کار خواهد داشت که می تواند باعث کاهش کیفیت کار گردد.  

معیار 25درصد  کار  مقادر  تغییر  در  مهم  مسائل  از  دیگر  یکی 
افزایش و کاهش براساس قیمت پایه است که در این خصوص 
در شرایط عمومی توجه به تاثیر نوع کار نشده بطوری که ممکن 
افزایش دهید و هزینه مر  را  یا چند آیتم  است شما یک آیتم 
آیتمها  ویا  آیتم  این  ولی  نکند  تجاوز  از 25 درصد  آن  به  بوط 
تاثیر  دیگر  آیتمهای  انجام  در  یا  و  بوده  دشوار  ماهیت  نظر  از 
یا  آنها  افزایش هزینه های  باعث  بطوری که  بود  گذار خواهند 
افزایش مدت زمان کار گردد که خود به تنهایی منجر به بوجود 
آمد محل برای اختال فهای بعدی برای طرفین قرارداد گردد که 
بررسی دقیق  به  نیاز  اختال فات  این  بوجو د آمدن  بررسی علل 
بهره  برای  استخراج  قابل  بعضا  که  داشت  خواهد  کارشناسانه 
و  بود  نخواهند  عوامل  فنی  پیچیدگی  بواسطه  قضایی  برداری 
بودن شرایط عمومی  بواسطه کلی  نیز  زیاد دیگر  بسیار  عوامل 
می تواند موجب اختال ف گردد که بایستی با دقت نظر در بندهای 
رساند. به حداقل  را  آنها  در شرایط خصوصی  اعمال  و  قرارداد 

تاثیر ماده 49 بر روند کار از دیدگاه مدیریتی

کارفرما به واسطه اینکه بتواند شرایطی را فراهم کند که از حق 
که  بطوری  نموده  استفاده  پروژه  یک  انجام  در  خود  تغییرات 
کمترین تاثیر را در روند و کیفیت کار داشته باشد بایستی به 
عوامل مدیریتی در این خصوص توجه ویژه ای نماید روشهای 
انتخاب پیمانکار در این نوع قراردادها به صورت زیر خواهد بود:

1(روش انتخاب مستقیم 
معموال  روش مورد استفاده کارفرمایان خصوصی است و 

فاکتورهای انتخاب در این روش شامل سابقه و تجربه اجرایی، 
شهرت، توانایی های مالی وفنی و مدیریتی می باشد.
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)QRS(انتخاب بر مبنای کیفیت)2

و  ای  حرفه  خدمات  و  ها  سرویس  کارگیری  به  برای  معموال  
براساس  را  به کارگرفته می شود. کارفرما پیمانکاران  مخصوص 
سوابق کاری و حرفه ای، پیشنهاد فنی تجربه و کارآیی گذشته 
و توانایی اجرای کار طبقه بندی نموده سپس با پیمانکاران که 
قیمت  سر  بر  تا  می شود  مذاکره  وارد  نموده  اخذ  را  یک  رتبه 
بعدی  دهنده  پیشنهاد  سراغ  به  نداد  نتیجه  اگر  کنند  تداخل 

می رود.

3(انتخاب مذاکره ای
پس از تائید صال حیت پیشنهاد مالی و فنی خود را ارائه می دهند 
آنهایی که مورد توجه  از  از بررسی پیشنهادات  و کارفرما پس 
به مذاکره و چانه زنی  آنها  با  تا  اند دعوت می کند  قرار گرفته 
انتخاب  از  قبل  تا  می توانند  پیمانکاران  روش  این  در  بپردازد 

نهایی قیمت های خود را تعدیل کنند.

 fixed udget/Best(روش بودجه ثابت)4
)tachnlchal resporse or designs

 RFP در این روش هزینه و بودجه طرح ثابت بود و در فرم
در  دهندگان  پیشنهاد  و  می گردد  اعال م  دهندگان  پیشنهاد  به 
زمینه ارایه بهترین طراحی مطابق با بودجه مورد نظر با یکدیگر 

رقابت می کنند.

5(روش امتیاز دهی

ابتدا  می شود.  ارائه  مالی  و  فنی  مجزای  به صورت  پیشنهادات 
)براساس  می شوند  دهی  امتیاز  و  ارائه شده  فنی  پیشنهادهای 
بررسی  مورد  مالی  پیشنهادهای  سپس  کارفرما  دهی  معیار 
قرار گرفته و به ترتیب به کمترین هزینه بیشترین امتیاز تعلق 
می گیرد و پیمانکار برنده کسی است که بیشترین امتیار را در 

مجموع به دست آورد.

6(روش تبدیل به قیمت مبنا

به  کارشناسی  ها، گروه  فرم  دریافت  از  بعد  قبل  همانند روش 
به  اقدام  پس  و  داده  امتیاز  پیمانکاران  پیشنهادی  های  طرح 
بر  پیشنهادی  های  قیمت  مالی می کند.  های  پاکت  بازگشایی 
حاصل  و  شده  تقسیم  اول  مراحل  از  آمده  دست  به  امتیازات 
می شود  گرفته  نظر  در  طرح  مبنای  قیمت  عنوان  به  تقسیم 

طرحی که کمترین قیمت مبنا را داشته باشد برنده است.

7(روش یکسان سازی طراحی ها

مورد  را  ها  آن  ها  طرح  دریافت  از  بعد  کارفرما  روش  این  در 
با  کردن  برای هماهنگ  را  زمانی  پیمانکار  و  داده  قرار  بررسی 
اهداف پروژه می دهد. بعد از هماهنگ طرح ها با اهداف پروژه 

کمترین قیمت پیشنهادی مال ك انتخاب است]5[. با توجه به 
روشهای ارائه شده در باال  روش شماره 4 در شرایطی که امکان 
تغییر مقادیر کار وجود داشته باشد روش مناسبی نخواهد بود و 

در روشهای دیگر کارفرما بایستی از توان مالی و تجربی و 
فنی پیمانکار مطمئن شود و در رزومه پیمانکار به انجام 
کار مشابه توجه ویژه ای نماید تا در صورت ایجاد تغییرات 
در انجام قرارداد با مشکالت کمتری روبرو شود چالشها و 
موانع پیش روی پیمانکاران که با تغییرات در مقادر کار 
زیر  عوامل  به  می توان  کند  پیدا  بیشتری  نمود  می تواند 

اشاره نمود:

بعضا  و  پیمانکار  کنترل  از  خارج  که  شرایطی  1(وجود 
دال ر  تبدیل  نرخ  یا  و  ارز  نرخ  تغییر  مانند  کارفرماست، 
افزایش ناگهانی قیمت فوال د مس در دو سال  یا  به یورو 
گذشته، هزینه ها زیاد را به پیمانکاران تحمیل می کند و 
ریسک آنها را افزایش می دهد.. -کارفرما روی تمام نقشه 
با  ها نظر می دهد، در صورتی که مسئولیت 100 درصد 
پیمانکار است و این موجب اتال ف وقت، هزینه و اختال ف 

نظر می شود.
کیفیت،  بر  در  اقتضا  تحریم  و  خارجی  روابط  2(مساله 
هزینه در زمان انجام پروژه تاثیر منفی دارند. و محدود به 

خرید از تعداد اندکی هستیم.
3(بدلیل بوروکراسی کارفرما تصمیم گیری سخت و زمان 

بر است.
4(درك درستی از قرارداد از سمت کارفرما وجود ندارد و 

ما را وارد قانون عمل می کنند.
هم  جهانی  عرف  با  و  است  آمیز  تحکم  قرارداد  5(مفاد 
خوانی ندارد. در قراردادها خارجی جریمه تاخیر دو طرفه 
در حالیکه در ایران در صورت تاخیر کارفرما فقط قرارداد 

تمدید می شود.
6(عدم حمایت از بخش خصوصی: مثال  قانون کار یکطرفه 
و جانب کارگرایی می گیرد و در صورت شفافیت شکایت 

مدیر عامل باید پاسخگو باشد. 
7(سود بانکی بیش از سود پروژه است.

هرچند که مشکالت مدیریتی قراردادهای EPCبیش از 
از  باال   در  ذکر شده  موارد  ولی  می باشد  ذکر شده  موارد 
مشکالت مدیریتی است که با اعمال ماده 49 نمود بیشتر 

خواهد داشت.

10-نتیجه گیری

تصویب قانون برای این نوع پروژه ها می تواند بسیار مناسب 
باشد، یعنی تعریف و تصویب قانونی که به طور کلی موارد 
 BOT قوانین  در  که  همان طور  شود،  شامل  را  فوق 
کشورهای دیگر نیز آمده است، می تواند کمک بزرگی در 
کشور  در  قراردادها  نوع  این  از  استفاده  رشد  به  رو  روند 
محسوب شود. ولی به دلیل تنوع پروژه هایی که می توانند 
به این روش اجرا شوند و ویژگی های خاص هر یک به نظر 
می رسد الزم است نهادها و وزارتخانه های مختلف با رعایت 
این قانون اقدام به تهیه آیین نامه اجرایی آن با توجه به 

ویژگی پروژه ها در بخش مربوطه خود بنمایند.
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اینکه در ماده 49 نشریه5490 میزان مجاز تغییر  .با توجه به 
در مقادیر کار مشخص و پیمانکار قبل از انجام کار در قرارداد 
با این مسئله برخورد کرده و جای اعتراض برای خود نخواهد 
می گردد  راستا  این  در  مشکل  ایجاد  باعث  آنچه  ولی  داشت 
پیچیدگی قراردادهای  EPC بواسطه عوامل متعدد و متنوع 
دخیل در انجام پروژه می باشد که این امر موجب ایجاد مشکالت 
و  شرایط  که  گردید  خواهد  بینی  پیش  قابل  غیر  و  ناشناخته 
واسطه  به  کار  اجرایی  روند  در  نیز  کشور  داخلی  سیاستهای 
قرارداد  با  مرتبط  خدمتهای  و  تجهیزات  از  قسمتهایی  تامین 
در  اهمیت  حائز  نکته  داشت  خواهد  بسزایی  تاثیر  آن  در  نیز 
انجام قرارداد و کاهش  اینجا این است که به منظور کمک به 
امور  انجام  در  پیمانکار  و  کارفرما  بایستی  مابین  فی  اختالفات 
همکاری ال زم را معمول نمایند بطوری که با برگذاری جلسات 
مشترك و دوره ای مشکالت پیش رو را مورد بررسی قرارداده 
طرفین  از  کدام  هر  در  موجود  های  پتانسیل  به  توجه  با  و 
نسبت به بررسی دقیق تغییرات احتمالی در روند و میزان کار 
اساس چهارچوب  بر  بتوانند  تا  و کامل رسیده  توافق جامع  به 
تعیین  کیفیت  با  را  قرارداد  موضوع  قرارداد  در  شده  تعیین 
شده و در مدت زمان تعیین شده در آن جامع عمل بپوشانند.
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