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ويژه کارکنان شهرداريها ،دهیاريها و شوراهايهاي اسالمی شهر و روستا

عوامل مشارکت
عوامل مشارکت عبارتاند از اشخاصي که با شراکت هم پروژه را به انجام ميرسانند بهعبارتديگر عوامل مشارکت
همآنطرفين مشارکت يا طرفين قرارداد ميباشند.
همواره مشارکت بين دو طرف انجام ميپذيرد و اصوالً عقد قرارداد بين سه يا چهار طرف (سهجانبه يا بيشتر) داراي
اشکال حقوقي و اجرايي است فلذا قرارداد مشارکت فقط بين دو شخص که ممکن است اين دو شخص هرکدام
تعداد بيشتري را نيز شامل شود منعقد ميشود.
در تفاهمنامهها يا قراردادهايي که طرفين قرارداد همگي دولتي باشند عقد قرارداد چندجانبه مشکل چنداني ايجاد
نمينمايد ولي در قراردادهاي مشارکتي بين شهرداريها و بخش خصوصي حتماً ميبايست طرفين مشارکت دو
طرف باشند نه بيشتر.

شماره 13

مشارکت مدني
در سالهاي بين دهه  1۹۷۰و  1۹۸۰ميالدي،
بسياري از کشورها با مشکالت بدهيهاي
باالي بخش عمومي روبهرو بودند و از طرفي
فشار براي گسترش زيرساختها و تأسيسات
زيربنايي روزبهروز بيشتر ميشد ،دولتها به
فکر تشويق بخش خصوصي (که معموالً در
ايجاد زيرساختها دخالتي نداشت) براي ورود
به اين صنايع افتادند ،صنايعي نظير
کارخانههاي توليد برق که معموالً در انحصار
بخش دولتي بود.
اولين برنامه براي ايجاد چنين قراردادهايي در
دولت محافظهکار بريتانيا در سال  1۹۹2تحت
عنوان PFIبراي تشويق برنامههاي
مشارکت عمومي-خصوصي ايجاد شد .اين
برنامه بيشتر روي کاهش نياز بخش عمومي براي استقراض تمرکز کرده بود .در استراليا بسياري از دولتهاي ايالتي
برنامههايي براي مشارکت عمومي -خصوصي بر اساس PFIآغاز کردند .در کشورهاي پيشرفته تحت عناوين مختلف
مدلهاي مختلف براي مشارکت عمومي و خصوصي به وجود آمده است.
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موارد استفاده از قرارداد مشارکت مدني
بهطورکلي موارد استفاده از قرارداد مشارکت مدني در فعاليتهاي خدماتي ،صادرات کاال ،توليد کاال ،فروش محصوالت،
واردات کاال و ماشينآالت ،بازرگاني ،ساخت مسکن بهصورت انفرادي ،انبوهسازي و … است.
مبناي حقوقي قرارداد مشارکت مدني
بعد از قرارداد مشارکت مدني ،شرکتهاي مدني تشکيل خواهند شد .از ماده  5۷1قانون مدني به بعد به شرکتها
پرداختهشده است .در اين ماده شرکتها به دودسته مدني و تجاري تقسيم ميشوند .در اين قانون بيانشده است که
شرکتهاي تجاري از قانون تجارت تبعيت ميکنند و داراي شخصيت حقوقي هستند.
همچنين شرکتهاي مدني از قانون مدني تبعيت ميکنند و شخصيت حقوقي نخواهند داشت .اموال اين شرکتها
ميتواند اموال منقول و يا غيرمنقول باشد .تشکيل شرکتهاي مدني از طريق قرارداد مشارکت مدني بوده و ميتواند
موضوعات مختلفي به همراه داشته باشد.

شماره 13

از دههها پيش بسياري از صاحبنظران بر اين عقيده بودهاند که دولت بهتنهايي نبايد و نميتواند توليدکننده همه
کاالهاي عمومي نظير زيرساختها باشد ،بلکه بايد بکوشد به بهترين شکل به ايجاد زمينه براي استفاده از ظرفيتهاي
هر دو بخش عمومي و خصوصي در توليد اين کاالها بپردازد .در سالهاي گذشته با زيادشدن بدهيهاي بخش عمومي،
اهميت استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي بيشازپيش نمايان شده است و امروزه مشارکت عمومي -خصوصي براي
استفاده بهينه و مناسب از مهارتها ،تواناييها و منابع موجود در هر دو بخش به وجود آمده است و روزبهروز از ايرادات
آن کاسته ميشود و انواع و اقسام روشهاي آن بهتر و بهتر ميشوند.
نکتهاي که امروزه در دنيا موردبحث است ،سطح دخالت هر بخش در پروژهها ،ميزان اختيارات و مسئوليتها است،
درحاليکه در کشورهاي درحالتوسعه نظير ايران هنوز مشارکت عمومي -خصوصي بحثي نسبتاً ناشناخته و يا حداقل
کمکاربرد است .گرچه ايران در حوزه انرژي با چنين مسائلي آشنايي دارد ،اما سازمانهايي نظير شهرداريها با توجه به
کمبود شديد منابع مالي و ضعف مديريتي در اجراي پروژههاي بزرگ زيربنايي نياز بيشتري براي ورود به اين مباحث
دارند.
کسبوکارهاي نوپا و تازه تأسيس گاهي اوقات براي توسعه کار خود نياز به دريافت کمک و وامدارند .يکي از راههاي
تزريق کمک به اين کسبوکارها مشارکت مدني است .قرارداد مشارکت مدني قراردادي است که در آن اشخاص حقيقي
و يا حقوقي سرمايه خود را بهصورت سهم الشرکه غير نقدي يا نقدي و بهصورت مشاع و براي انجام کاري معين براي
يک مدت محدود بهمنظور انتفاع بر طبق قرارداد قرار ميدهند.
در اين اينجا قصد داريم قرارداد مشارکت مدني را بهطور کامل بازکرده و در مورد سند مشارکت مدني ،عقد مشارکت
مدني و انواع مشارکت مدني بيشتر بحث کنيم.
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