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Abstract

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،341-371 ،)2(31 ،پیاپی  ،05بهار 3455
کسننی ،شننی؛ ابراهیم ن سیدنص نراه؛ و بننییر محمنن،؛ ( .)0011تح؛ی ن میهی ن حق،ی نایتصی؛ تأمینمننیه
پروژهمح،ر تعیین س؛س؛ مراتب بین زنجیره یرار؛ا؛هی و چیهشهی تعیرف و همیهیگ بین آنهنی .مطالعاا میانرشاه ای در
علوم انسانی .001-071 )2(01
شیپی2112-0100 :

 ن،یسیدگین  /؛سترس ب متن کیم مقیه براسیس ی،انین کریتی ،کیمینز

آزا؛ اس .

)

تحلیل ماهیت حقوقیـاقتصادی تأمینمالی پروژهمحور؛ تعیین
سلسلهمراتب بین زنجیره قراردادها و چالش تعارض و هماهنگی
بین آنها*
شادی کسنوی* ،1سیدنصرالله ابراهیمی ،2محمود باقری

3

دریافت9911/50/50 :؛ پذیرش9911/99/90 :

چکیده

تأمینمیه پروژهمح،ر ب عی،ان یک از شی،ههی استقراض ب؛یدمدت از خص،صنییت وین ها برخن،ر؛ار
اس ک الزم آن اعطیء حق نظیرت ؛خیه و کیترل وام؛هیده بر اسیی؛ پروژه اسن  .نقنش پنررنن وام
؛هیده ؛ر مدیری ریسکهی یرار؛ا؛ اسبیب ارتبیط زنجیرها بین اسیی؛ میه و اسنیی؛ پنروژه را انراه
م سیز؛ .حق،ق امتییز وام؛هیده و تعیرض آن بی اص،ل حق،ق یرار؛ا؛هی نن ب وی ه اص نسب ب،؛ن یرار؛ا؛
هی نن و ارتبیط زنجیرها بین اسیی؛ شک جدید برا میهی تأمینمیه پروژهمح،ر ییئ م شن،؛ .اینن
میهی جدید ک ارتبیطیت زنجیرها آن از هحیظ ایتصی؛ تأیید و کیرای ایتصی؛ آن ت،جی شده اسن
نگیرندگین را ب سم شبک یرار؛ا؛ ب عی،ان میهی این ن،ع از تأمین میه میفک از تئ،ر هی حق،ی
سیت س،ق م ؛هد .شییسیی شبک یرار؛ا؛ ک ؛ر هر ؛و نظیم حق،ی سی،ی ال و کنیمنال راهکیرهنیی
برا استفی؛ه از آن ارائ شده اس ب جه ییب؛ی انعطیف بیشتر ک نسب بن حقن،ق یرار؛ا؛هنی ؛ار؛
عیم مهم ؛ر تهی و تیظی اسیی؛ تأمینمیه و رضیی وام؛هیده برا تأمینمیه پنروژههنی سنرمیی بنر
صیع محس،ب م ش،؛.
کلیدواژهها :تأمینمیه پروژهمح،ر ارتبیط زنجیرها اسیی؛ میه و اسیی؛ پروژه س؛س؛ مراتب اسیی؛ پنروژه
شبک یرار؛ا؛
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

این مقیه مستخرج از رسیه ؛کتر بی عی،ان «تح؛ی حق،ی ارتبیط زنجیرها بین اسیی؛ ؛ر تیمین میه پروژهمح،ر بنی تمرکنز
بر صیع نف و گیز» ؛ر حق،ق نف و گیز ؛انشگیه تهران اس .
 .1گروه حق،ق ؛انشکده حق،ق و ع؛،م سییس ؛انشگیه تهران تهران ایران (ن،یسیده مسئ،ل)


 .2گروه حق،ق ؛انشکده حق،ق و ع؛،م سییس ؛انشگیه تهران تهران ایران
 .3گروه حق،ق ؛انشکده حق،ق و ع؛،م سییس ؛انشگیه تهران تهران ایران

 .1مقدمه

تأمین مییبع میه م،ر؛ نییز پروژه یک از اص؛ ترین ع،ام اجرا م،اق پروژه اس و عدم
؛ستییب ب مییبع میه م،ر؛ نییز ا؛ام حییت پروژه را تح تأثیر یرار م ؛هد .بخش عمده
مییبع میه م،ر؛ نییز پروژه از مییبع خیرج از سیزمین کیرارمیی و ب طرق مخت؛ف از جم؛
تأمینمیه پروژهمح،ر ص،رت م پذیر؛(.اشک،ه  )22 0110تأمینمیه پروژهمحن،ر گ،نن
ا از تأمینمیه استقراض اس ک ب جه وج،؛ سیزوکیرهی خیص از میهی وی ها

برخ،ر؛ار اس « .اهرم میه بیال تأمینمیه پروژهمح،ر »1یی ب عبیرت سه حداکثر وام

؛هیده ؛ر تأمین سرمیی از یک طرف و «عدم حق رجن،ع وام؛هینده »2بن ؛اراین بینینین و
سهیمداران پروژه برا بیزپر؛اخ اص و ٔ
بهره وام (یی ؛ر وایع حق رج،ع محدو؛) از سن،
ّ
؛یگر میجر ب مح،ری و تس؛ط وام؛هیده بر اسنیی؛ تنأمین منیه من شن،؛ بن نح ،کن
طراح اسیی؛ تأمین میه و تعهدات وامگیرننده حن،ل خ،اسنت هنی وام؛هینده و شنروط
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میدرج ؛ر یرار؛ا؛ وام طراح و تیظی م ش،؛ .ضمن اییکن وجن،؛ اینن ؛و وی گن بحن
تخصیص صحیح ریسک را ؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر بیش از سییر شنی،ههنی تأمینمنیه
پروژه پررن م سیز؛ .تخصیص صحیح ریسک یعی شییسیی و ارزییب و مدیری هم
3
عییصر ن گین ٔ ریسکهی شییخت شده ؛ر یرار؛ا؛هی زنجینرها بنر اسنیس مندل تفسن
ب نح ،ک ریسک پیشبیی نشدها مت،ج وام؛هیده نش،؛ .این نح،ه از تخصیص ریسنک
مست؛زم ارتبیط زنجیرها بین یرار؛ا؛هی پروژه و ب تبع آن بین بیزیگران تأمینمنیه پنروژه
مح،ر م ش،؛ .بییبراین تأمینمیه پروژهمح،ر متشک از یک سر یرار؛ا؛هی منرتبط بنی
ه اس  .ضمن اییک وج،؛ این ؛و وی گ میجر ب ایجی؛ حق کیتنرل و نظنیرت وام؛هینده
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

از وی گ هی اص؛ تأمینمیه پروژهمح،ر ب معیی عدم حق رج،ع وام؛هیده بن
 .2وی گ عدم حق رج،ع یی
؛ارای بینیین پروژه برا بیزپر؛اخ اص و بهره وام اس ک ؛ر ا؛ام مقیه صرای ب عدم حق رج،ع اشیره م ش،؛.
) ک ب مدیری جیمع ینرار؛ا؛ نسنب بن ع،امن پیچینده بنی ؛رجن عندم یطعین و
 .3مطیبق مدل جیمع تفس (
نیمع؛،م ؛ر حد بیال م پر؛از؛ الزم اس ضمن شییسیی جیمع خطرات مطروح ؛ر م،ضن،عیت حقن،ی و ینرار؛ا؛ آنهنی را
ارزییب کر؛ه و روشهی مدیری جیمع یکپیرچ میینرشت ا و استرات یک را ؛ر یک زنجیرة صفر تنی صند واکنیو و اعمنیل
نمیید .مدل تفس متشک از  1عیصر اس ک عبیرتاند از :عیصر ای عیصر اییور عیصر ایتصی؛ عیصر منیه عیصنر
میهییت عیصر بیزرگین عیصر یرار؛ا؛ عیصر محیط و عیصر حق،ی اس  .برا مطیهع مدل تفس ب مینیبع میتشنر شنده
؛کتر سیدنصراه؛ ابراهیم مراجع ش،؛.

ب عی،ان ثیه بر یرار؛ا؛هی میعقده ؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر اس
ب عی،ان ثیه یرار؛ا؛هی پروژه تح تأثیر این یرار؛ا؛هنی اسن

ب نح ،ک وام؛هینده
همنین چینز کن اصن

نسب ب،؛ن یرار؛ا؛هی را ب عی،ان سی بیی حق،ق یرار؛ا؛هی  -ب وی ه ؛ر حق،ق کنیمنال -بنی
چیهش روب رو م کید.
م،ار؛ ک ب آن اشیره شد نگیرندگین را ب سم میهی حق،ی تأمینمیه پروژهمح،ر
ج؛ب کر؛ه اس  .میهی حق،ی تأمینمیه پروژهمح،ر ؛ر پروژههی سرمیی بر من ت،انند
ه از جینب وام ؛هیده و ه از جینب ؛وه میزبین حیئز اهمی بیشد .از جینب وام؛هیده
از این هحیظ مه اس ک بر حق،ق و تعهدات وام؛هیده ب عی،ان ثیه یرار؛ا؛هنی پنروژه
ٔ
انگیزه وام؛هیده برا ورو؛ ب اینن شنی،ه
تأثیر م گذار؛ .این مسئ؛ خ،؛ ارتبیط مستقیم بی
از تأمینمیه ؛ار؛ .اهمی این شی،ه از تأمینمیه برا ؛وه میزبین از این جه اس ک
ب ؛هی عدم حق رج،ع وام؛هیده ب بینیین پروژه (ک غیهبی ب ص،رت حق رج،ع محدو؛ م -
بیشد) و عدم تضمین بیزپر؛اخ وام از سن ،بینینین و ؛وهن میزبنین انیکت،ر مهمن ؛ر
تأمینمیه پروژههی زیرسیخت برا ؛وه میزبین محس،ب م ش،؛.
بر این اسیس نگیرندگین معتقد ب وج،؛ شبک یرار؛ا؛ ؛ر بین اسیی؛ تأمینمیه پنروژه
مح،ر هستید .شبک ا از یرار؛ا؛هی ک حیص ارتبیط زنجیرها بین اسیی؛ پروژه (ک نتیجن

اش وج،؛ یرار؛ا؛هی مرتبط) و بنین اسنیی؛ منیه و اسنیی؛ پنروژه( 1کن نتیجن اش تنأثیر و

تأثرپذیر وام؛هیده از اسیی؛ پروژه و مدیری چیهش اصن نسنب ب،؛ن یرار؛ا؛هنی) اسن .
بییبراین ؛ر این مقیه ضمن بررس وی گ هی تأمینمیه پروژهمحن،ر ارتبنیط زنجینرها
بین اسیی؛ میه و اسیی؛ پروژه تح؛ی ایتصی؛ شده و تئ،ر هی ایتصی؛ ک ّ
مؤید کنیرای
ایتصی؛ رابط ٔ زنجیرها بین اسیی؛ ؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر هستید بررس م ش،ند .بعد
از اثبیت وج،؛ ارتبیط زنجیرها و کیرای ایتصی؛ این رابط میهی شبک یرار؛ا؛ مزب،ر
م،ر؛ بررس و شییسیی حق،ی یرار م گیر؛ .؛ر این راستی ؛الی؛ را ک نشین م ؛هیند کن
میهی شبک یرار؛ا؛ میفک از بح حق،ق یرار؛ا؛هنی و حقن،ق شنرک هیسن

مطنر

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

1اسیی؛ تأمین میه پنروژهمحن،ر بن ؛و طبقن اسنیی؛ منیه
تفکیک م ش،ند.

و اسنیی؛ پنروژه
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گر؛یده و پس از اثبیت این مسئ؛ ک شبک یرار؛ا؛ ؛ر تئ،ر هنی حقن،ی م،جن،؛ نمن
گیجد ؛یدگیه ؛و نظیم حق،ی کیمنال و سی،ی ال نسب ب این میهی جدید م،ر؛ بررسن
یرار م گیرند .؛ر انتهی این مقیه ب این جمعبید م رسد کن ؛ر صن،رت پنذیرش شنبک
یرار؛ا؛ از س ،نظیمهی حق،ی م ت،ان بی رویکر؛ میعطفتر یرار؛ا؛هی تأمینمنیه
پروژهمح،ر و زنجیره ارتبیط بین اسیی؛ ؛ر این شی،ه از تأمینمیه را طراح کر؛ بن نح،
ک ؛ر نهیی بت،ان وام؛هیدگین را متقیعد نم،؛ تی ب پروژههی زیرسیخت بنر اسنیس روش
تأمینمیه پروژهمح،ر ورو؛ پیدا کیید.
 .2مبانی نظری

تأمینمیه پروژهمح،ر شی،ها از تأمینمیه اس ک ؛ر ییهب سیختیر پروژها تعرینف و
اجرا م ش،؛ (؛هقین  .)11-01 0111این شی،ه از تأمینمیه ب جی تکی بر اعتبنیر و
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ت،انمید ضیمن یی ضیمنهی پروژه (یعی بینیین پروژه یی ؛وه میزبین) اسیسنی تنیبع از
ییب؛ی و ت،انیی پروژه ؛ر برگر؛اندن بده یرار؛ا؛
آن اعیهی ایتصی؛ م بیشد (زهد

بی نرخ متییسب بی ریسکهی ذاتن

.)20 0111

بی وج،؛ متعیرفب،؛ن اصطال واژه تأمینمیه پروژهمح،ر ؛ر مبین نظر تأمینمنیه
تعریف صریح و یین،ن همیهی بی هم ٔ ارکین ؛ر رابط بی اینن اصنطال وجن،؛ نندار؛ .از
؛الی عمده این امر اقدان مرزبید ؛ییق و مشخص بنین سنرمیی گنذار غینرمسنتقی و
تأمین میه پروژهمح،ر از یکس ،و از س ،؛یگر خ؛ط بین ؛و ٔ
واژه «تأمینمیه پروژه» 1و

«تأمینمیه پروژهمح،ر» 2اس  .؛رحیه ک تأمینمیه پروژه هر سنیختیر از تأمینمنیه

جه جذب مییبع میه برا ت،سع پروژه را پ،شش م ؛هد تأمینمیه پروژهمح،ر اشنیره
ب جذب بده بدون حق رج،ع ( یی بی حق رج،ع محدو؛) ب بینینین پنروژه جهن اجنرا
پروژها مشخص ؛ار؛ (اشک،ه و صنبحی  .)21 0110اینن روش کن اصن،ال بن میظن،ر
تأمینمیه طر هی زیربییی از آن بهره گرات م ش،؛ بر پیی استقراض ب؛یدمدت ب،؛ه و از
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

آنجی ک تضمین بیزپر؛اخ اص و ٔ
بهره وام بر پیی جریین ؛رآمند نیشن از اجنرا ینک
پروژه خیص بیی شده مست؛زم ارزییب ؛ییق از ریسکهی تفس؛ م،ج،؛ ؛ر ارایید اجرا
مراح سیخ بهرهبر؛ار و ت،هید ؛رآمد و جریین نقدییگ و همچیین ٔ
نح،ه تخصیص این
ریسکهی بین بینیین پروژه وام؛هیدگین و سییر بخشهی مرتبط بنی آن پنروژه خنیص ننن از
طریق شروط یرار؛ا؛ نن من بیشند (غمنیم  .)211 0121بن ط،ر خالصن ؛ر شنر
وی گ هی تأمینمیه پروژهمح،ر م ت،ان ب م،ار؛ زیر اشیره کر؛:
اهف) تی یی کیسرسی،م از شرک هی خص،ص ب عی،ان بینینین پنروژه شنرک تنک
میظ،ره بی شخصی حق،ی مسنتق ( )SPVرا بن عی،ان شنرک پروژه صنرای بنرا اجنرا و
مدیری پروژه بیی نهی؛ه و بی پر؛اخ سه آور؛ه خ،؛ سنرمیی شنرک پروژه را تنأمین من
نمییید (شرک نیروگیه جی،ب اصفهین )12 0121
ب) رابط شنرک پروژه بنی بنیزیگران پنروژه (از جم؛ن وام؛هینده پیمینکنیر سنیخ
تأمین کییده م،ا؛ اوهی خریندار محصن،ل و ؛وهن میزبنین) از طرینق زنجینره یرار؛ا؛هنی
مفص اهزامآور تعریفشده و رسمی م ییبد

ج) شرک پروژه بی اهرم میه بیالی  1تأمینمیه م ش،؛ (سگت

2

.)22 2117

؛) وام ؛هیدگین پروژه بر ام،ال و ؛ارای بینیین پروژه و ترازنیم آن حق رجن،ع ندارنند (ینی
حق رج،ع محدو؛ ؛ارند) و برا بیزپر؛اخ بده تیهی ب عم؛کر؛ و ؛ارای پنروژه وابسنت

هستید( .ک،پر و حبیب.)11-21 0111 3

همینط،ر ک اشیره شد ؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر برا وام؛هیده ؛ر ازاء سرمیی ا ک بن
پروژه وار؛ م کید حق عیی ؛ر مقیب وامگیرنده و یی حق رجن،ع بن سنهیم؛اران و بینینین
شرک پروژه برا بیزپر؛اخ وام وج،؛ ندار؛ ب عبیرت ؛ییقتر این حق رج،ع محدو؛ ب
م،ار؛ خیص اس

(گت

4

 )100-101 2101بییبراین تکی وام؛هیده برا بیزپر؛اخن

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .1؛رخص،ص ع،ام مؤثر بر نسب وام ب آور؛ه ب کتیب حقوق سرمای گاااری ااار ی در تر او واانون ا وراردادساای سارمای
گااری ب ی؛ ع؛ حیتم و اسمیعی کریمیین صفح  )0110( 0110مراجع ش،؛.
&
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وام صرای ب جریین نقدییگ حیص از اجرا صحیح پروژه و ت،هید محصن،ل و خندمیت و
اهبت حق،ق یرار؛ا؛ مترتب بر آنهی معط،ف اس  .ت،هید محص،ل و متعییبنی ت،هیند ؛رآمند

مست؛زم انعقی؛ یرار؛ا؛هیی از پروژه اس ک معم،ال اعضیء اص؛ اینن زنجینره عمن،؛ 1را
یرار؛ا؛هی زیر تشکی م ؛هید )0 :یرار؛ا؛ سیخ و تجهینزات (معمن،ال بنر مبینی ینک
یرار؛ا؛  EPCییم مقط،ع و ک؛ید ؛ر ؛سن )  )2ینرار؛ا؛ ب؛یدمندت تنأمین من،ا؛ اوهین
 )1یرار؛ا؛ ب؛یدمدت اروش محص،ل و  )0یرار؛ا؛ حفظ و نگهدار (است

2

.)72 2112

همینط،رک اشیره شد ؛ر تأمین میه پروژهمح،ر برا وام؛هیده حق رج،ع ب ؛ارای
سهیمداران وج،؛ ندار؛ ضمن اییک ب جه عدم پتینسی میه شرک

پروژه ؛ارای یب؛

ه وج،؛ ندار؛ ک وثیق وام؛هیده یرار گیر؛ .پس ؛ر وایع وثیق و پشت،ان اص؛ وام؛هینده
اجرا صحیح یرار؛ا؛هی اخیراهذکر و یرار؛ا؛هی ارع آنهی بن عی،ان یرار؛ا؛هنی پنروژه
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اس  .از این رو ب جه اهمی اجرا صحیح یرار؛ا؛هی برا وام؛هیده الزم اس تی وام
ٔ
نح،ه اجرا آنهی و مشخص ٔ اجرای کن الزم اسن بنر
؛هیده بر روند انعقی؛ این یرار؛ا؛هی
اسیس آنهی یرار؛ا؛ اجرای ش،؛ کیترل و نظیرت و ؛خیهن ؛اشنت بیشند تنی از تخصنیص
صحیح ریسک بین بیزیگران اطمییین ؛اشت و ؛ر نهیی ریسک بنر عهنده وام؛هینده بنیی
نمیند .ب این ترتیب مهمترین ابزار یک وام؛هیده ؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر کیترل بر یرار؛ا؛
هیس  .الزم این کیترل وجن،؛ ینرار؛ا؛ وام ؛ر نقنش محن،ر اسن تنی سنییر یرار؛ا؛هنی
تأمینمیه تح تأثیر و ب تبعی از شروط این یرار؛ا؛ نیاذ ش،ند .ب اینترتیب یرار؛ا؛ وام ؛ر
مح،ری یرار؛ا؛هی تأمینمیه مبیی طراح و انعقی؛ سییر اسیی؛ تأمینمیه من بیشند.
برا این میظ،ر شروط ؛ر یرار؛ا؛ وام ؛رج م ش،؛ تی سن؛ط و کیتنرل وام؛هینده بنر سنییر
اسیی؛ تأمینمیه را تضمین کید .از جم؛ن اینن شنروط شنروط محندو؛ کیینده اختینیرات
شرک پروژه نسب ب اسیی؛ تأمینمیه م بیشد 3ک زمیی تعیرض میهی تأمینمیه پروژه
مح،ر بی حق،ق یرار؛ا؛هی و اص نسب ب،؛ن ؛ر یرار؛ا؛هی را ایجی؛ م کید .؛یدگیه غیهب کن
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

.
.

؛رخص،ص تأمینمیه پروژهمح،ر وج،؛ ؛ار؛ این اسن کن ؛ر اینن شنی،ه از تأمینمنیه

شبک ا از یرار؛ا؛هی 1ایجی؛ م ش،؛ ک ریسکهی را یب از آغنیز پنروژه شییسنیی م کییند
(کره و گت و استفین

2

 .)0121-0211 2101؛ر شرایط ک عندم تقنیرن اطالعنیت

وج،؛ ؛ار؛ یرار؛ا؛هیی بی ذ نفعین مخت؛ف از جم؛ تأمینکییده ؛وه میزبنین بینکهنی

خریداران پیمینکیر سیخ و بهرهبر؛ار میعقند م شن،؛ (بنیی،ن و اکسن-020 2100 3،

 )000و هر کدام از این یرار؛ا؛هی ب نح ،طراح م ش،؛ ک ریسنکهی بن بنیزیگر کن
بیشترین ییب؛ی مدیری ریسک را ؛ار؛ میتق ش،؛ .ب این ترتیب ؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر
ب جی مدیری ریسک سهیم  -ک پیسخگ ،عندمیطعی هی پنروژه نیسن  -مندیری
ریسک یرار؛ا؛ – از طریق تح؛ی ارتبیط زنجیرها یرار؛ا؛هی – ؛ر مرکز ت،ج یرار م گینر؛.
(م،هیر .)1 2101 4این وی گ نقط ٔ تمنییز تأمینمنیه پنروژهمحن،ر از سنییر شنی،ههنی
تأمینمیه و ا؛سف ٔ اص؛ گرهخ،ر؛ن وام؛هیده بی یرار؛ا؛هی پروژه و ؛ر نهیی ارتبیط اسیی؛
میه و اسیی؛ پروژه اس  .ب نح ،ک انگیزه وام؛هیده برا ورو؛ ب پنروژه و مبیحن منیه

یرار؛ا؛ وام و اسیی؛ تضمین را تح تأثیر یرار م ؛هد (پ،پ ،و زنگر.)717-721 2112 5
این ارتبیط بین اسیی؛ میه و اسیی؛ پروژه تی حد اس ک اسیی؛ پروژه ن تیهی بنر هزیین هی

گراتن وام (از هحیظ هزیی و حیشی س،؛ )6ب؛ک ؛ر طراح سیختیر منیه پنروژه کنیهش
سطح ریسکهی ییب پیشبیی کیهش هزیی تأمینمنیه و اانزایش اهنرم منیه شنرک
(اازایش نسب بده ب ؛ارای ) نقش ب سزای ایفیء من کییند (کرهن و گتن و اسنتفین
 .)1 2101خالص اییک ارتبیط زنجیرها بین اسیی؛ پروژه (ب هحنیظ تخصنیص صنحیح
ریسک) و بین اسیی؛ میه و اسیی؛ پروژه (ب جه تأثیر ک یرار؛ا؛هی پنروژه بنر سنیختیر
سرمیی ؛ارند) ّ
مؤید تشکی شبک یرار؛ا؛هنی ؛ر تأمینمنیه پنروژهمحن،ر بن عی،ان وی گن
خیص این ن،ع از تأمینمیه هستید.

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

&
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 .3تحلیل اقتصادی شبکه قراردادی در تأمینمالی پروژهمحور

رابط زنجیرها بین اسیی؛ ب وی ه رابط زنجیرها بین اسیی؛ میه و اسیی؛ پروژه ک خنیص
این تکییک از تأمینمیه اس

حیک از شییسیی شبک ا از یرار؛ا؛هنی و س؛سن؛ مراتنب

بین آنهی از س ،ایتصی؛؛اننین ؛ر تأمینمنیه پنروژهمحن،ر اسن  .بینیبراین وجن،؛ شنبک
یرار؛ا؛ بیش از آن ک ریشن حقن،ی ؛اشنت بیشند ریشن ؛ر ایتصنی؛ ؛ار؛ .؛ر واینع نینیز
ایتصی؛ میجر ب ابداع این تکییک از تأمینمیه شده اس  .؛ر این بخش از مقیه ؛ر ابتدا
وج،؛ شبک یرار؛ا؛ از بعد ایتصی؛ و از طریق ارضی هی وتئ،ر هنی ایتصنی؛ بررسن
شده و بی هحیظ این مسئ؛ ک تحقق شبک یرار؛ا؛ ؛ر تأمینمیه پروژهمحن،ر من،ر؛ تأییند
ایتصی؛ ب عی،ان میشیء ظه،ر این تکییک از تأمینمیه اس

آنگیه ؛ر بخش بعد ب بح

حق،ی شبک یرار؛ا؛ ب عی،ان میهی تأمینمیه پروژهمح،ر پر؛اخت م ش،؛.
 .3-1فروض اقتصادی ،مؤید شبکهایبودن قراردادهای تأمینمالی پروژهمحور
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؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر وج،؛ یرار؛ا؛هی پروژه(یرار؛ا؛هی غیر میه ) کن کنیرکر؛ اصن؛
آنهی انتقیل ریسک از بیزیگران ب شرک پروژه اس

مبیح میه پروژه (از جم؛ نرخ سن،؛

مبیح مرب،ط ب وام پروژه و سیختیر سرمیی شرک ) را تح تأثیر یرار م ؛هید و ب اینترتیب
اسیی؛ پروژه بنرخالف سنییر تکییکهنی تأمینمنیه نقنش تعینینکییندها ؛ر تأمینمنیه
پروژهمح،ر ؛اشت و پیی و مبینی معنیمالت را ؛ر اینن نن،ع از تأمینمنیه تشنکی م ؛هیند
ب حد ک ؛ر تأمینمیه پروژهمحن،ر اینن اعتقنی؛ وجن،؛ ؛ار؛ کن اسنیی؛ پنروژه نن تیهنی بنر
هزیی هی گراتن وام (از هحیظ هزیی و حیشی س،؛) ب؛ک بر طراح سنیختیر منیه پنروژه
کیهش سطح ریسکهی ییب پیشبیی کیهش هزیی تأمینمیه و اازایش اهرم میه شرک
(اازایش نسب بده ب ؛ارای ) نقش ب سزای ؛ار؛ (کره و گت و استفین .)1 2101
حق،ق و تعهدات اسیی؛ پروژه تعیین ٔ
کییده راتیر آت جریین نقدییگ پنروژه اسن و هنر
چقدر انعقی؛ یرار؛ا؛هی ب؛یدمدت پروژه (یرار؛ا؛هنی غیرمنیه ) بن ثبنیت ت،هیند جرینین
نقدییگ کمک کید این شبک غیرمیه م ت،اند تأثیر بیشنتر رو شنروط یرار؛ا؛هنی
میه پروژه ؛اشت بیشد خص،صی ؛ر شرایط ک این یرار؛ا؛هی ب ؛رست اجرا شده و بی عدم
نقض خ،؛ تفیوت بین جریین نقندییگ وایعن و جرینین نقندییگ پیشبیین شنده را بن

حدای برسیند چراک ب کیهش ریسکهی وام؛هیده و ؛ر نهیی ریسکهی بینیین پروژه
م انجیمد (هیزار؛ و می؛ر .)2110 1ب این ترتیب وج،؛ اسیی؛ پروژه ک تعیین ٔ
کییده حقن،ق
و تعهدات یرار؛ا؛هی تأمینمیه پروژهمح،ر هستید ب طرز چش گیر ریسک وام؛هینده
را کیهش ؛ا؛ه و میجر ب کیهش نرخ بهره و اازایش اهرم میه (یی ب عبیرت نسب بده بن
؛ارای پروژه) م ش،؛ ( کره و گت و استفین .)1 2101
همچیین تحقیقیت آمیر ک تیکی،ن انجیم شده نیز تأیید بر این مدعی هستید ک ثبیت
جریین نقدییگ و کیهش نیپییدار ؛ر سطح ت،هید جریین نقندییگ م ت،انند بن م،اقین
مذاکره برا نسب بیالتر از بده ب حق،ق سهیمداران کمک کییند .اینن عبنیرت نشنین
م ؛هد ک طراح ؛رس یرار؛ا؛هی پروژه و تح؛ین و تخصنیص ؛رسن ریسنکهنی
تفس؛ ب بینیین پروژه این ت،انیی را ایجی؛ م کید تی شرک پروژه بی هزیی کمتر پنروژه را
ج؛ ،بر؛ه و ؛ه،اپس هی و ریسکهی وام؛هینده را کنیهش ؛هند .بن اینترتیب تأمینمنیه
پروژه مح،ر چیز نیس جز شبک بین یرار؛ا؛هی میه و یرار؛ا؛هی پروژه (کره و گتن
و استفین .)1-2 2101
؛ر تح؛ی ایتصنی؛ روابنط بنین ابعنی؛ مخت؛نف تأمینمنیه پروژهمحن،ر من تن،ان بن
مفروضیت زیر استیی؛ کر؛:
اهف) ارضی اول این اس ک بی تخصنیص مییسنب ریسنک ؛ر یرار؛ا؛هنی غیرمنیه و
تیظی ؛ییق این یرار؛ا؛هی از عدم ثبیت و تزهزل جریین نقدییگ کیست شده و بیعن کنیهش
گسترش و تط،ی وام 2م ش،؛ .؛ر وایع براسیس تئ،ر هزیی ٔ معیمالت ؛ر ایتصی؛ م ت،ان بی
تیظی یرار؛ا؛هی ؛وجینب ا ک جزئییت ؛ر آنهی بن روشنی مشنخص شنده و بنی تخصنیص
مییسب ریسکهی ییب پیشبیی از بروز راتیرهی ارص ط؛بین بیزیگران ج؛ن،گیر کنر؛.
ضمن اییک از آنجیک معم،ال طراین یرار؛ا؛هی ک؛ید خ،؛ بینیین پروژه نیز هستید همنین
ٔ
انگیزه کیا برا حمیی از یرار؛ا؛ را ایجی؛ م کید و چن،ن جرینین نقندییگ کمتنر ؛ر
امر
معرض راتیرهی ارص ط؛بین اس

خن،؛ بیعن اجنرا صنحیح پنروژه و کنیهش سنطح

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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نیپییدار س،؛ اس ک ب سهیمداران تع؛ق م گیر؛ .همچیین طراح صنحیح یرار؛ا؛هنی و

اعمیل شروط 1؛ییق ؛ر یرار؛ا؛ وام م ت،انید از طریق محدو؛ کر؛ن اختییرات مدیریت و بح

جییگزین ؛ارای بیع کیهش هزیی نمیییدگ بین بینیین پروژه و وام؛هیدگین ش،ند ( کره و
گت و استفین  .)01-00 2101ب اینترتیب وج،؛ شروط مییسب و صحیح و طراح ؛ییق
یرار؛ا؛ وام بی تعهدات ک ایجی؛ م کید احتمیل اییک وام؛هیده ؛ر معرض ریسک یرار گیر؛ را

کیهش م ؛هد (برک،یچ و کی  .)711-710 0111 2ضمن اییک ؛ر عم ثیب شده ک هر
چقدر یرار؛ا؛هیی بی ریسنک کمتنر میعقند شن،ند کنیهش حیشنی سن،؛ و متقنیبال کنیهش
هزیی هی وام را ب همراه خ،اهید ؛اش ( کره و گت و استفین .)01-00 2101
ب) ارضی ؛وم ک خ،؛ ارتبیط زنجیره تأمینمیه پروژهمح،ر را ین،ت م بخشند اینن
اس ک اگر طرفهی یرار؛ا؛هی پروژه ب واسط برخ،ر؛ار از سه ؛ر شرک پروژه بین
پروژه نیز بیشید ب واسط کیهش گسترش و یی تط،ین وام هزیین نمیییندگ نینز کنیهش
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م ییبد .؛ر وایع ؛اشتن حق،ق و اختییرات نسب ب بیییمیننده جرینین نقندییگ و کیتنرل
یرار؛ا؛ بر ؛ارای از س ،بیزیگران ک؛ید تأمینمیه پروژهمح،ر انگینزها م شن،؛ تنی
مییاع سهیمداران و اطرافهی یرار؛ا؛هی ه س ،و ه جه گر؛؛.
ج) ارضی س،م آنک ارتبیط یرار؛ا؛هی غیرمیه بی مبیح میه پروژه مرب،ط ب تأثیر
اس ک تسهی صحیح ریسک ؛ر یرار؛ا؛هی غیرمیه از طریق کنیهش سنطح نیپییندار
جریین نقدییگ بر سیختیر سرمیی پروژه م گذار؛ .ب عبیرت ؛یگر هر چقدر ثبیت جریین
نقدییگ و ضریب اطمییین وام؛هیده بیشتر بیشد تمیی ب اازایش نسب بده بن حقن،ق
سهیمداران شرک پروه(بینیین) بیشتر شده و ب همنین نسنب از سنه آور؛ه سنهیم بینینین و
سهیمداران پروژه کیست م ش،؛ .؛ر تحقیق کن ؛ر سنیل  0111منیال؛ انجنیم شنده بن

تفصی ب این م،ض،ع پر؛اخت شده (ایمی )72 0111 3و اثبیت شد ؛ر جیی کن پنروژه از
؛رآمد نیپییدار برخ،ر؛ار اس

بینیین پروژه مجب،ر هسنتید تنی آور؛ه سنهیم را ؛ر سنیختیر

سرمیی اازایش ؛هید .همچیین تحقیق ب عم آمنده ؛ر سنیل 0110منیال؛ نشنین ؛ا؛ کن

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

مقدار وام ک ب پروژه اختصیص ؛ا؛ه م ش،؛ ارتبیط مستقیم بنی مشخصن ؛ارای هنی
تأمین میه (چ ام،ال می؛ و چ ام،ال معی ) ،سطح اختییرات مدیریت و تکی،هن،ژ ؛ر
پننروژه ؛ار؛(جننینت ن و جننینک ن

1

 .)12 0110ازهمننینرو ؛ر یرار؛ا؛هننی تأمینمننیه

پروژهمح،ر تالش م ش،؛ تنی از طرینق کنیهش اختینیرات مندیریت و بن تبنع آن کنیهش
نیپییدار سطح ؛رآمد و هزیی هی ب ثبیت جریین نقدییگ رسید (کره و گت و استفین
 .)01 2101کیهش سطح نیپییدار ؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر از طراحن ؛رسن اسنیی؛
پروژه ص،رت م پذیر؛ .این امر محقق نم ش،؛ مگر از طرینق انعقنی؛ ینرار؛ا؛ سنیخ ینی

( EPCمهیدس تأمین و سیخ ) ب ص،رت ک؛ید ؛ر ؛س  2ب نح ،کن ییمن از یبن
مشخص شده و ؛ر آن پیمینکیر سیخ متعهد ب تح،ی ؛ر زمین مع؛،م و ؛ر سطح اجراین

ک استیندار؛هییش از یب مشخص شده م بیشند .همچینین انعقنی؛ ینرار؛ا؛ تنأمین من،ا؛
اوهی ا ک مشخص هی م،ا؛ اوهی تح،ی؛ ب هحیظ کم و کیف از یب مشخص شنده و
ضمین شدهاند و ؛رنهیی انعقی؛ یرار؛ا؛ اروش محص،ل ؛ر ییهبهیی مینید بر؛اشن ینی
پر؛اخ

3

تی شرک پروژه و وام ؛هیده را نسب ب اروش هم یی بخش از محص،ل بندون

یید و شرط و بی ییمت ک از یب مشخص شده ؛ر یک بیزه زمین مشنخص آسن،؛ه خنیطر
سیز؛ ( .کره و گت و استفین  .)1 2101بییبراین عدم وج،؛ یرار؛ا؛هی ک؛ید پروژه
میجر ب پییین آمدن نسب بده ب حق،ق سهیمداران شده و این ارضی ثیب م شن،؛ کن
ب ؛هی وج،؛ یرار؛ا؛هی ب؛یدمدت پنروژه و نسنب بنده بن حقن،ق سنهیمداران رابطن
مستقیم بین نح،ه طراحن یرار؛ا؛هنی ک؛یند پنروژه و کنیهش سنطح نیپییندار جرینین
نقدییگ پروژه وج،؛ ؛ار؛ ( کره و گت و استفین .)10-11 2101
 .2-3تئوریهای اقتصادی ،معرف شبکه قراردادی در تأمینمالی پروژهمحور

وی؛ییمس،ن 4؛ر مقیه ا کن ؛ر سنیل  0122منیال؛ میتشنر کنر؛ بن هنزوم یکپنیرچگ و
همبستگ بین حیکمی شرکت و تئ،ر میه پر؛اخت و از طریق تئ،ر هزیی معنیمالت
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

.
.
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بی ورو؛ ب بحث میینرشت ا

پ؛ ارتبیط بین تأمینمیه پروژهمح،ر و مبیحن مندیری

پروژه ایجی؛ کر؛ .او معتقد اس ک تأمینمیه شرکت مدرن (تأمینمیه پروژهمح،ر برگرات
از تأمینمیه شرکت مدرن اس ) و حیکمی شرکت ه راستی ب،؛ه و ازاینرو الزم اس تنی
بین آنهی یکپیرچگ وج،؛ ؛اشت بیشد (م،هیر  .)017-000 2107؛ر همین راستی تئن،ر
نمیییدگ میعکس ٔ
کییده ؛و جیب میه و مدیریت تأمینمیه پروژهمح،ر م بیشد (جیسنن
 0121جیسن و مک؛یی

1

 )0171و میهی چید بیزیگر نیز اینن تکیینک را ؛ر معنرض

مبیح چیدالی ا تئ،ر نمیییدگ یرار م ؛هد (ایرل .)110-107 2111 2؛ر وایع ؛ر
تأمینمیه پروژهمح،ر بح هزیی نمیییندگ ؛ر چیندین الین محقنق م شن،؛ :؛ر رابطن
بینیین پروژه بی یکدیگر رابط وام؛هیندگین پنروژه بنی یکندیگر رابطن بنین بینینین پنروژه و
وام؛هیدگین و همچیین ؛ر رابط بین شرک پروژه و ذ نفعین ؛اخ شرک  .از جیب میه ب
جه وی گ ذات و خیص تأمینمیه پروژهمح،ر ؛ر جداسیز پروژه و انگینزه منیه کن
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ب ؛نبیل این مسئ؛ ایجی؛ م ش،؛ ؛ید مثبت ب این ن،ع از تأمینمیه وجن،؛ ؛ار؛ .بن ط،ر
ک ؛هی اص؛ رشد تأمینمیه پروژهمح،ر ؛ر سیختیر سنرمیی گذار شنفیایت اسن کن
نسب ب مسئ؛ نمیییدگ وج،؛ ؛ار؛ ؛رحیه ک ؛ر ؛یگر اشکیل سرمیی گذار این ن،ع از

شفیای وج،؛ ندار؛ (بری؛ ک،پر و حبینب .)27 0111 3؛ر اینن راسنتی تئن،ر هزیین
نمیییدگ متمرکز بر سیختیرسیز هس ک یب از آغیز پروژه انجیم م ش،؛ بندون اییکن

؛انش زیی؛ یی تح؛ی؛ نسب ب آنچ بعد از سرمیی گذار بین نمیییدگین یی نهی؛هنی اتفنیق
م ااتد ؛اشت بیشد (م،هیر  )001 2107چراک تأمینمیه پروژهمح،ر نیز بن ؛نبنیل اینن
اس ک از ابتدا چیرها برا کیهش ریسک بیزیگران پروژه ارائ ؛هد.
تئنن،ر هزیینن معننیمالت ؛ر بننین تئ،ر هننی رایننن میطننق بسننییر از تصننمیمیت
سرمیی گذار را ت،جی م کید (وی؛ییمسن  .)211-211 0171وی؛ییمس،ن اوهین محققن
اس ک تئ،ر هزیی معیمالت را ب سنیختیر منیه و تأمینمنیه پروژهمحن،ر ارتبنیط ؛ا؛ .او
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

.

معتقد اس ک شرک هی بی ایجی؛ سیختیر حیکمیت از معیمالت ؛ر برابر راتیر ارصن ط؛بین
؛وه میزبین حمیی م کیید( 1وی؛ینیمسن،ن  .)111 0122اصن،ال اعمنیل تئن،ر هزیین

معیمالت نسب ب سییر تئ،ر هی رواج بیشتر ؛ار؛ چراک تکی شرک هی بر معیمالت اس

ک ؛ر بیزار انجیم م ؛هید (مینید صی؛رات هیسینسهی و ( )...هییرت .)212 2101 2بی این

وج،؛ ا؛سف تأمینمیه پروژهمح،ر از میطق کیهش هزیی معیمالت پیرو نم کیند و بینینین
پروژه خ،؛ را ؛رگیر حدای سیز هزیی هی معیمالت نم کیید .؛ر وایع ؛ر این تکییک بینیین
نرخ بیال هزیی معیمالت نن ک از پیچیدگ یرار؛ا؛هی میتن م ش،؛ نن و ننرخ بنیال سن،؛ را
پذیرات اند و ؛ر ازاء آن اییده تأمینمیه پروژهمح،ر را ؛ر کیهش ریسک این تکییک م بییید.
نکت مثب این تکییک ؛ر کیترل گستر؛ها اس ک از س ،وام؛هینده نسنب بن پروژههنی

پررسیک اعمیل م ش،؛ (؛ی،ید و هین .)02 2110 3از این رو همنیهیگ کن ؛ر مندیری

ریسننک تأمینمننیه پروژهمحنن،ر از سنن طریننق ت،زیننع ظراینن هننی 4یرار؛ا؛هننی و شننی،ه

ایتصی؛ ناجتمیع  5انجیم م ش،؛ نییزهی کیترل ریسک را برآور؛ه م کید( 6م،هیر 2101
 )211-200و جییگزین بحن اعتبیرسنیج م شن،؛ کن ؛ر سنرمیی گذار هی خنیرج
پرریسک وج،؛ ؛ار؛ (م،هیر .)021 2101
 .4تحلیل حقوقی شبکه قراردادی تأمینمالی پروژهمحور

آنچ تیکی،ن ب آن پر؛اخت شد نتیج را ب این سنم م بنر؛ کن تأمینمنیه پروژهمحن،ر
چیز نیس جز شبک ا از یرار؛ا؛هی شبک یرار؛ا؛ ک ؛ر آن هم یرار؛ا؛هنی از اسنیی؛
میه گرات تی اسیی؛ پروژه ب ه مرتبط رابط ٔ زنجیروار را ایجی؛ م کییند .تعرینف شنبک
ینرار؛ا؛ و تح؛ین میهین حقنن،ی تأمینمننیه پنروژهمحنن،ر بن عی،ان شننبک ینرار؛ا؛
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .1برا شر بشتر ؛ر این خص،ص ب مقیه حسین اشک،ه مراجع ش،؛

 .6برا مطیهع بیشتر رج،ع کیید ب :
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نگیرندگین مقیه را ب این استیتیج رهیم،ن سنیخ کن الزم اسن تنی میهین جدیند ؛ر
حق،ق برا شبک یرار؛ا؛ تأمین میه پروژهمح،ر ب ط،ر مستق و میفک از بح حقن،ق
یرار؛ا؛هی و حق،ق شرک هی تعریف و شییسیی کر؛ .بییبراین بی این بیور ک شبک یرار؛ا؛
؛ر تئ،ر هی حق،ی نم گیجد ؛یدگیه ؛و نظیم حق،ی کیمنال و سنی،ی ال را نسنب بن
این میهی جدید مطر کر؛هاند.
 .1-4جایگاه شبکه قراردادی در بین تئوریهای حقوقی

شبک یرار؛ا؛  1؛ر یرار؛ا؛هی تأمین میه پروژهمح،ر را م ت،ان از طرینق بینین مشخصن آن
اییگ،ن تعریف کر؛ :شبک یرار؛ا؛ میتن از همییر و همکیر بین اارا؛ و بنیزیگران متعند؛
یرار؛ا؛ ک از هحیظ حق،ی مستق از یکدیگر ب،؛ه و برا رسیدن ب یک هدف مشترک گنیم
برم ؛ارند .این شبک هی ویت ب وج،؛ م آیید ک عدمیطعی پروژه و حج سرمیی گذار ؛ر
آن بیال ب،؛ه و ب نتیج حیص از روابنط ینرار؛ا؛ بن تیهیی و بن صن،رت انفنرا؛ ییب؛ین
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

911

دوره  ،31شماره 2
بهار 3011
پیاپی 01

؛سترس وج،؛ نداشت بیشد .؛ر این حیه بی تضمین نظیرت و کیتره همسین و گسنتر؛ه بنر
ک شبک ب ح مسیئ اجرای یرار؛ا؛ پر؛اخت م ش،؛ .؛ر شبک هی یرار؛ا؛ بیشتر تمیی
ب سم یک اعیهی خیص م بیشد .مکینیزم شبک یرار؛ا؛ بییست ب نح ،طراحن شن،؛
ک اعضیء اعتمی؛ کیا برا ارائ ؛انش و اطالعیت بن شنبک و سهی شندن ؛ر ریسنکهنی
تفس؛ را ؛اشت بیشید و بت،اند ارتبیط و ؛ره تییدگ میه و ای شبک را ب همراه ؛اشت بیشد.
هرچ این ؛ره تییدگ بیشتر ش،؛ ارتبیط زنجیرها بنین اعضنیء محک تنر خنروج آنهنی از
شبک پرهزیی تر و ارص برا بروز راتیر ارص ط؛بین کمتر م ش،؛ .ارتبیط و ؛ره تییندگ
بین اجزاء نییز ب حمیی ؛ر برابر بخشهیی از اعیهی پروژه ک ب همییر و اجنرا سنییر
اعضی تکی م ش،؛ را پر رن تر سیخت و نییز ب اصال سیختیر را ک ؛ر آن ب انتخنیب بنین
اجرا یی نقض پر؛اخت م ش،؛ را اازایش م ؛هد همین چیز ک میهین شنبک ینرار؛ا؛ را
برا یرارگراتن ؛ر ح،زه حق،ق یرار؛ا؛هی و تئ،ر نسب ب،؛ن یرار؛ا؛ ب چیهش ؛عن،ت من
کید (کفگ

2

.)2 2100

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

؛ر پیسخ ب این سؤال ک آیی شبک یرار؛ا؛ م ت،اند ؛ر ح،زه حق،ق یرار؛ا؛هی و یی حقن،ق
شرک هی یرار گیر؛ استیبیط م ش،؛ از آنجیک اصن،ال منرز بنین حقن،ق یرار؛ا؛هنی و حقن،ق
شرک هی روشن اس

بییبراین شبک یرار؛ا؛ ؛ر یک میطق خیکستر یرار ؛ار؛ ک تداخ؛

از حق،ق یرار؛ا؛هی و حق،ق شرک هی اس  .چیهش شبک یرار؛ا؛ ؛ر این اسن کن هن از
وی گ هی حق،ق یرار؛ا؛هی و ه از وی گ هی حق،ق شرک هی بهره م بر؛ .شبک ینرار؛ا؛
مست؛زم استفی؛ه از ابزار مدیریت جیمع یکپیرچ و میسج تفسن؛ اسن کن میعکسکیینده
سطح بیالتر از پیچیدگ نسب ب یرار؛ا؛هنی ؛وجینبن هسنتید .شنبک ینرار؛ا؛ تنداخ
یرار؛ا؛هیی اس ک تی حدو؛ اص نسب ب،؛ن ؛ر آنهی رعیی نشده و برا ثیه ایجی؛ حق
شده اس  .شبک یرار؛ا؛ مبتی بر یرار؛ا؛هی ؛وجینب ا اس ک زنجیروار بن هن منرتبط
ب،؛ه (کفگ  )01 2100و ؛ر آن برا ثیه مسئ،هیت اراتر از حق،ق سیت یرار؛ا؛هی و آنچن
؛ر یرار؛ا؛هی معم،ل ؛وجینب وج،؛ ؛ار؛ ؛ر نظر گرات م ش،؛.
ب اینترتیب اوهین چیهش ب نظری س؛س مراتب یرار؛ا؛هی و ب تعیرض مرب،ط م ش،؛
ک بین این نظری و اص نسب ب،؛ن یرار؛ا؛هی رخ م ؛هد .؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر زنجیره
عم،؛ بین اسیی؛ پروژه ب نح ،اس ک این یرار؛ا؛هی کیمال از ه تأثیر م گیرند ب نح،
ک نیاذشدن هر یک از یرار؛ا؛هی تح تأثیر عم؛کر؛ سییر یرار؛ا؛هی پروژه م بیشد .ب این
ترتیب یرار؛ا؛هی ؛ره تییده ؛ر شبک ینرار؛ا؛ بنرخالف اصن نسنب ب،؛ن ؛ر حقن،ق
یرار؛ا؛هی ن ک ؛ر آن نسب ب تأثیر و تأثر هر ینرار؛ا؛ نسنب بن سنییر یرار؛ا؛هنی و ثیهن
محدو؛ی وج،؛ ؛ار؛ ن عم م کیید .؛ر حق،ق شرک هی نینز بنی اییکن مرزهنی شنرک
انعطیف بیشتر ؛ار؛ و این انعطیف بی اازایش کیرای شرک همراه اسن
شرک مست؛زم چیرچ،ب حق،ی اس
عض ،اس

امنی تحقنق ینک

ت،هید کیال و خدمیت غیهبی نییزمیند آور؛ه چیندین

اجرا این اعضیء از ه مستق بن،؛ه و همن بن سنم ینک هندف مشنترک

م روند .این وی گ ت؛،یحی نشین م ؛هد ک تخصنیص ریسنک کن ؛ر اییجنی رواج ؛ار؛
پیسخگ ،تخصیص ریسک ک هدف شبک اس

نم بیشد .؛ر شنبک ینرار؛ا؛ نقنض

هریک از اعضیء امکینپذیر اجرا پروژه را تح تأثیر یرار م ؛هد .بییبراین الزم اسن
تی تخصیص ریسک م،ر؛ ت،ااق اعضیی بیشد کن چ بسنی بن ط،ر مسنتقی طنرف ینرار؛ا؛
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محس،ب نم ش،ند .همینط،ر ک ؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر بن عی،ان ینک شنبک ینرار؛ا؛
تخصیص ریسک اسیی؛ پروژه مست؛زم تأیید وام؛هیده ب عی،ان انر؛ ثنیهث اسن کن طنرف
یرار؛ا؛هی پروژه نم بیشد .ب اینترتیب ح،زه و ؛امی ریسک مشترک ؛ر شنبک ینرار؛ا؛
اراتر از مرز روابط یرار؛ا؛ اس ( .کفگ .)12 2100

1

تعیرض بعد شبک یرار؛ا؛ ب هزوم وج،؛ یرار؛ا؛هی ننییص مربن،ط من شن،؛ .؛ر
تأمینمیه پروژهمح،ر ارتبیط بین ابعی؛ میه و مدیریت مسنت؛زم وجن،؛ یرار؛ا؛هنی منیه
نییص اس (م،هیر  )022 2107ب نح ،ک وی؛ییمس،ن الزم مدیری تأمینمیه پنروژه
مح،ر را ؛ر وج،؛ اختییرات ارص ط؛بین یرار؛ا؛هی نییص و هزیی هنی معنیمالت من
؛اند ک از یب ص،رت گرات اسن (من،هیر  )017 2107بن اعتقنی؛ ایمنی ؛ر تأمینمنیه
پروژهمح،ر ترتیبیت میه را نم ت،ان میفک از سییر ارتبیطیت زنجیرها ؛انسن  .از طران
چ،ن اغ؛ب طراین نم ت،انید هم احتمیالت آییده را پیشبیی کییند و ممکنن اسن ابنزار
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مییسب هجیی یی پ،شش؛ه ریسک نیز وج،؛ نداشت بیشد یرار؛ا؛هنی ننییص از اینن
ییب؛ی برخ،ر؛ار هستید ک ریسک را بین ذ نفعنین تقسنی کییند (ایمنی  )71 0111؛ر
حقیقن بننی وجنن،؛ ارتبننیط تیگیتین بننین ینرار؛ا؛ وام و تضننیمین بیزپر؛اخن بننی ینرار؛ا؛
ٔ
زنجیره اسیی؛ تأمینمیه پروژهمح،ر میجر ب
تح،ی (آفتیک) وج،؛ یرار؛ا؛هی نییص ؛ر
روابط سیختیر بین گسترش و تط،ی وام 2و ع،ام ریسک م ش،؛ تی جنیی کن ریسنک

هی بیی مینده را بین سهیمداران و وام؛هیدگین تقسی کیند (؛ی؛من و هیسن،اهد2111 3
 .)01-01ب این ترتیب چیهش بعند ؛ر پیسنخ بن وجن،؛ یرار؛ا؛هنی ننییص ؛ر شنبک

یرار؛ا؛ م بیشد .معم،ال این یرار؛ا؛هی ؛ر جیی ب کیر م روند ک چیرها ؛ر برابنر عندم
یطعی هی وج،؛ نداشت و ج؛،گیر از بروز راتیرهی ارص ط؛بینن ا کن نیشن از عندم
تقیرن اطالعیت اس

از ؛غدغ هی اجرا محسن،ب م شن،؛ ؛رحیهیکن ینرار گنراتن ؛ر

ییهب شرکت نیز ب عی،ان یک گزیی ارزان و کیرا اصن،ال بنیش از حند ب،روکراسن و ؛ارا
مقررات زائد و ؛س وپیگیر م بیشد .از اینرو شبک هی ب وج،؛ آمدنند تنی پروسن ت،هیند را

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

؛رجیی ک رییب ؛ر بیزار انعطیف بیالی را م ط؛بد و بن ت،اننیی بنیالی بنرا تطنیبق بنی
ش،کهی و تغییرات بیرون احتییج اس

پیسخگ ،بیشید (کفگ .)0 2100

عالوهبر م،ار؛ ا،ق ب ط،ر معم،ل میهی یرار؛ا؛هنی بن اینترتیب اسن کن هرینک از
طراین ب ؛نبیل حداکثرسیز مییاع خ،یش اس

؛رحیه ک ؛ر شرک هدف مشترک بین

طراین شرک کییده ؛نبیل م ش،؛ .بییبراین مرز بین ینرار؛ا؛ و شنرک

؛ر تفنیوت رییبن

(یرار؛ا؛) و همکیر (شرک ) اس (کفگ  .)01 2100یک نگیه ؛ییق ب یرار؛ا؛هی نشین
م ؛هد ک روابط یرار؛ا؛ ؛ر بر؛ارنده ؛و بعد همییر و رییب هستید ؛رحیه ک وج،؛
اهداف و س،؛ مشترک خیرج از بح یرار؛ا؛ و ب حق،ق شرک هی مرب،ط م ش،؛ .بی این
وج،؛ برا م،ایع ک بح شبک هی یرار؛ا؛ بی سطح بیالی از عدم یطعی هنی همنراه
اس

شرک هی گزیی مییسب محس،ب نم ش،ند و ییب؛ی استیی؛ چیدان نندار؛ .؛ر اینن

م،ایع ترجیح ب سم استفی؛ه از سیست یرار؛ا؛ اس ک برا همکنیر و ت،سنع ینک
پروژه مشترک ؛ر ییهب شبک تشکی شده بیشد (کفگ  .)01 2100شبک هی ینرار؛ا؛
تجمع یک سر از اارا؛ برا رسیدن ب یک هدف مشترک اس

پس نتیج گرات م شن،؛

ک وج،؛ هدف مشترک هزومی ب معیی استفی؛ه از مدل شرکت نیس و این هندف م ت،انند
از طریق شبک ا از حق،ق و تعهدات ک ؛ر آن شک گرات اند ؛ر روابط خیص شنبک بنی
اعضییش تخصیص ییبد.
بی ت،ج ب آنچن بینین شند از ینک سن ،حقن،ق یرار؛ا؛هنی بن جهن تمرکنز رو اصن
نسب ب،؛ن اثرات خیرج یرار؛ا؛هی ؛وجینب بر اارا؛ ثیه را ت،جی نم کید .از س ،؛یگر
حق،ق شرک هی نم ت،اند تح؛ی ؛رست از شبک هی یرار؛ا؛ ارائ ؛هد چراک از انعطنیف
کیا

آنط،ر ک الزم میعطفب،؛ن ترتیبیت شبک هی ینرار؛ا؛ اسن

برخن،ر؛ار نیسن

(آمست،ز و تی،بیر .)ix 2111 1؛ر نتیج شبک ینرار؛ا؛ بن ط،ر مسنتقی ؛ر هنیچ ینک از

تئ،ر هی حق،ی نم گیجد و ضرورت ؛ار؛ تی میهی جدید ؛ر حقن،ق بنرا آن تعرینف
ش،؛ .؛رحیه ک بی ورو؛ بح شبک هی ب ؛کترین حق،ی این امکین وج،؛ ؛ار؛ ک سنؤاالت
ب ج،اب ک ؛ر سیهیین متمی؛ برا ؛ا؛گیه و ؛کترین حق،ی ب جه تأکیند بنر نسنب ب،؛ن
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

910
تحلیل ماهیت
حقوقیـاقتصادی
تأمینمالی...

یرار؛ا؛هی ؛ر ؛کترین ب وج،؛ آمده ج،اب ؛ا؛ه ش،؛ ب وی ه سؤال ب جن،اب کن ؛رخصن،ص
اثرات خیرج یک یرار؛ا؛ ؛وجینب بر ثیه ب وج،؛ م آید (آمست،ز و تی،بیر .)xii 2111
 .5مطالعــه تطبیقــی جایگــاه و رواب ـ

شــبکههــای قــراردادی در دو نظــای حقــوقی

سیویلال و کامنال
 .1-5نظای حقوقی فرانسه

؛ر نظیم حقن،ی ارانسن از اصنطال  Groups de contractsینی Ensemble contractual

برا معرا یرار؛ا؛هی مرتبط استفی؛ه م ش،؛ ک ب معیی یکپیرچگ یرار؛ا؛ اسن  .بنی اینن
وج،؛ ؛ر این نظیم حق،ی سیختیر یرار؛ا؛هی مرتبط هحیظ نشده و چ،ن ب یرار؛ا؛ ب عی،ان یک
سیختیر واحد نگریست م ش،؛ شییسیی شبک یرار؛ا؛ مست؛زم یکسنر بنیزنگر هنی اسن
(کفگ  .)011 2100از نگیه ؛کترین حق،ق ارانس یرار؛ا؛هی مرتبط و ؛ر ه تییده بنی آثنیر
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حق،ی همراه هستید ک ؛ر ا؛ام تح ؛و عی،ان :اثر حق،ی یرار؛ا؛هی مرتبط بر همدیگر و اثر
حق،ی یرار؛ا؛هی مرتبط بر طراین یرار؛ا؛هی بررس م ش،ند.
الف) اثر حقوقی قراردادهای مرتبط بر همدیگر :؛ر رابطن بنی آثنیر حقن،ی یرار؛ا؛هنی
مرتبط بر سییر یرار؛ا؛هی پروژه مهمترین اثر حق،ی بح تفسیر اینن یرار؛ا؛هیسن کن
الزم اس هر یرار؛ا؛ ب عی،ان بخش از کن ؛ر راسنتی سنییر یرار؛ا؛هنی شنبک تفسنیر
م ش،؛ تی ؛ر نهیی یرار؛ا؛هی ب سم یک هدف مشترک س،ق پیندا من کیند .بنرا اینن
میظ،ر الزم اس تی اثر حق،ی این ؛یدگیه ؛ر ؛و م،ر؛ ارزییب یرار؛ا؛هی و اسخ یرار؛ا؛هی ب
تفکیک تح؛ی ش،؛.
 .3ارزیابی قراردادها .؛ر رابط بی ارزییب یرار؛ا؛هی استفی؛ه از یرار؛ا؛هی مرتبط میجر
ب این م ش،؛ ک تح؛ی شروط یرار؛ا؛ ینک ینرار؛ا؛ براسنیس سنییر یرار؛ا؛هنی شنبک
ص،رت گیر؛ .ب عی،ان مثیل ؛ر تح؛ی اعتبیر یک یرار؛ا؛ ؛ر شبک برا اییک حت االمکین
از بطالن یرار؛ا؛ ج؛،گیر ش،؛ یرار؛ا؛هی مرتبط بر مبیی سییر یرار؛ا؛هی تح؛ی م ش،؛.
ب اینترتیب یرار؛ا؛ ک ممکن اس براسنیس شنروط میندرج ؛ر خن،؛ ینرار؛ا؛ غیرنیانذ
محس،ب ش،؛ م ت،اند براسیس سییر یرار؛ا؛هنی شنبک نیانذ بیشند .؛ر اینن خصن،ص

م ت،ان ب بح پییینب،؛ن ییم یرار؛ا؛ اشیره کر؛ .ب م،جب حقن،ق ارانسن بنرا اییکن
یرار؛ا؛ اروش نیاذ بیشد بییست از ییم معق،ه برخ،ر؛ار بیشد .حیل ممکن اس چیین
یرار؛ا؛ ک ب م،جب عدم وج،؛ چیین شرط ییبن بطنالن اسن

ویتن ؛ر ینک شنبک

یرار؛ا؛ یرار م گیر؛ نیاذ بیی بمیند صرای ب این ؛هی ک یرار؛ا؛ اروش بخش از شبک
یرار؛ا؛ اس ک ؛ر آن سبب تعهدات اروشیده مشخص اس (کفگ  .)070 2100؛ر
تأمینمیه پروژهمح،ر این اثر حق،ی م ت،اند نقش پر رنگن ؛ر حمیین از وام؛هینده ؛ر
راستی اطمییین از عدم اسخ یرا؛ا؛هی پروژه کن نقنش وثیقن بنرا بیزپر؛اخن وام وام
؛هیده را ایفی م کیید ؛اشت بیشد .همین رویکر؛ ؛ر شروط ینرار؛ا؛ نینز بن کیر من رو؛
ب اینترتیب ک یک شرط یرار؛ا؛ م ت،اند ییب اعمیل بر یرار؛ا؛ ؛یگنر بیشند کن ؛ر آن
یرار؛ا؛ ب این شرط اشیره نشده اس  .این م،یعی صرای ؛ر جیی ییبن اعمنیل اسن کن
یرار؛ا؛هی بنی هن هیینک بن،؛ه و ینک کن را تشنکی ؛هیند .همچینین از مثنیلهنی راینن
؛راینخص،ص شرط ؛اور اس ک ؛ر یک از یرار؛ا؛هی شبک مقنرر شنده حنیل اینن
شرط ییب؛ی اعمیل بر سییر یرار؛ا؛هی مرتبط را نیز ؛ار؛ (ب؛یک.)717 0117 1

 .2فسخ قرارداها .؛کترین حق،ی ارانس ؛ر یرار؛ا؛هی مرتبط بی ه معتقد بن سنرای
اسخ از یرار؛ا؛ ب سییر یرار؛ا؛هی شبک هستید .؛ر وایع تی مدتهی نظیم حق،ی ارانسن
نسب ب ییب؛ی اسخ یرار؛ا؛هی ؛ر پ یک یرار؛ا؛ بی چیهش روب رو ب،؛ تنی اییکن ؛ر سنیل
 2111؛راینخص،ص ب اجمیع رسیدند .بی این مضم،ن ک ؛ر یک شبک یرار؛ا؛ بطنالن
یی اسخ یک یرار؛ا؛ میجر ب « »caducite؛ر سییر یرار؛ا؛هی م ش،؛ 2.این اصطال ترجم
؛ییق ندار؛ .ن،ع از ابطیل محس،ب شده و ؛ر جیی ییب؛ی اعمیل ؛ار؛ کن عیصنر کن
الزم اعتبیر یک یرار؛ا؛ اس ب ؛هی خیص اثر خ،؛ را ؛ر ط،ل اجنرا ینرار؛ا؛ از ؛سن
؛ا؛ه اس  .؛هی خیص ؛ر اییجی وج،؛ و اجرا یرار؛ا؛هیی هستید ک الزم وجن،؛ شنبک
یرار؛ا؛ محس،ب م ش،ند (کفگ  )070 2100و اثر حق،ی ب واسط ارتبیط زنجیرها
بین اسیی؛ ؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر محقق م ش،؛ ب نحن ،کن بن جهن پنیشننراتن
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .2برا اطالعیت بیشتر رج،ع ش،؛ ب  :کفگ

2110ب .070
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زنجیره عم،؛ یرار؛ا؛هی پروژه طبنق برنیمن ٔ از یبن تعیینشنده بقین یرار؛ا؛هنی ییب؛ین
اجرای خ،؛ را از ؛س م ؛هید.
ب) اثر حقوقی قراردادهای مرتبط بـر رـرفین قراردادهـا .؛ره پیچیندگ و ارتبنیط بنین
یرار؛ا؛هی این اختییر را برا ثیه یرار؛ا؛ ایجی؛ م کید ک ب استیی؛ یرار؛ا؛ ؛یگر حق را
ب اجرا بگذار؛ .ب این ترتیب یک یرار؛ا؛ میجر ب ایجی؛ آثیر برا شخص ثیه م ش،؛ و
این امر استثییی بر اص نسب ب،؛ن یرار؛ا؛هی م بیشد .؛ر تأمینمنیه پروژهمحن،ر نینز وام
؛هیده ب عی،ان ثیه یرار؛ا؛هی پروژه از حق،ی نسنب بن یرار؛ا؛هنی پنروژه برخن،ر؛ار
بیشد .؛و ن،ع حق برا وام؛هیده ب عی،ان ثیه یرار؛ا؛ م ت،اند ایجنی؛ شن،؛ :حنق ا؛عنی
خسیرت و حق مستقی جبران خسیرت.
 .3حق ادعای خسارت .؛رخص،ص حق ک برا ثیه نسب ب ا؛عی خسنیرت بن
وج،؛ م آید الزم ب ت،ضیح اس ک این اتفیق ؛ر جیی محقق م ش،؛ ک ثیهن از عندم
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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انجیم تعهد و اجرا یرار؛ا؛ خسیرت ببیید و ؛رحیه خ،اهین جبران خسیرت بیشد ک هیچ
گ،ن یرار؛ا؛ بین خسیرت؛یده و خسیرتزنیده وج،؛ ندار؛ .مسئ؛ این اسن کن آینی انر؛
خسیرت ؛یده ؛ر نب،؛ رابط یرار؛ا؛ م ت،اند بیب نقض یرار؛ا؛ بین ؛و طرف ؛یگر ا؛عی
خسیرت کید؟ پیسخ این سؤال ب این بستگ ؛ار؛ ک آیی یرار؛ا؛ مطروح و ثیه زیین؛ینده
؛ر رابط یک شبک یرار؛ا؛ یرار ؛ارند یی خیر؟ .شبک یرار؛ا؛ اینن حنق را بنرا طنراین
ب وج،؛ م آور؛ ک بر ع؛ی طرف یرار؛ا؛ ک م،جب خسیرت شده ا؛عی خسیرت کیید
؛رحیه ک ؛ر حیه معمن،ل صنرای م تن،ان از طرینق حقن،ق مسنئ،هی مندن ا؛عنی
خسیرت کر؛ .؛ا؛گیههی ارانس چیین اثر حق،ی را برا یرار؛ا؛هی مرتبط ییئن هسنتید و
هدف از شییسیی این حق ایجی؛ تسنهیالت جبنران خسنیرت از طرینق ا؛عنی خسنیرت
مستقی نسب ب شخص مسئ،ل و ایجی؛ تسهیالت برا اثبیت نقنض اسن  .بن اینترتیب
الزم ن ایجننی؛ حننق ب نرا ثیه ن ؛ر روابننط ی نرار؛ا؛ وجنن،؛ زنجیننره ی نرار؛ا؛ م بیشنند

(کرل .)01 2100 1این مسئ؛ ؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر کن از وی گن عندم حنق ارجنیع
برخ،ر؛ار اس

م ت،اند انگیزه ییب تیم؛ برا ورو؛ وام؛هیده ب پروژه بیشد.

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .2حق مستقی جبران خسیرت .حق مستقی جبران خسیرت و یی ب عبیرت «»action directe
ب این معیی ک حق مستق؛ برا ثیهث کن مندع ذ نفنع بن،؛ن ؛ر ینرار؛ا؛ اسن ایجنی؛
م ش،؛ (ایبریزی ،کفگ

1

 .)077 2100؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر از طرینق تعهندات وام

گیرنده ؛ر یرار؛ا؛هی بیم ا کن میعقند من شن،؛ اینن حنق بنرا وام؛هینده تأمینمنیه
پروژهمح،ر ؛ر نظر گرات م ش،؛ .همچیین وام؛هیده نسنب بن بنیزیگران پنروژه و ؛وهن

میزبین از طریق انعقی؛ یرار؛ا؛ مستقی  2این خ،است را عم؛ من سنیز؛ ؛رحیه کن اگنر

معتقد ب تحقق شبک ؛ر تأمینمیه پروژهمح،ر بیشی نییز بن انعقنی؛ یرار؛ا؛هنی مسنتقی
ک رن تر م ش،؛.
از آنچ نسب ب نظیم حق،ی ارانس بیین شد م ت،ان استیبیط کر؛ ک یک رژی واحند
ج،ابگ ،شبک یرار؛ا؛ نیس  .اهبت ک بیید ب یطعی هنی حقن،ی بنرا حن مسنیئ
شبک هی رسید امی شبک هی یرار؛ا؛ مست؛زم ابزار و راهح؛ میعطنف هسنتید و اینن بن
جه پیچیدگ و تی،ع و چیدگینگ اس ک ؛ر شبک هی یرار؛ا؛ وج،؛ ؛ار؛ .بینیبراین
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ضمن اییک مقرراتگذار هی م ت،انید نتیج معک،س ؛اشت و میجر بن تشن،یق بنیزیگران
چیرچ،ب برا طراح یک شبک یرار؛ا؛ ؛ر نظر گرات م ش،؛ مه اس کن میعطنف
بیشد .؛ر همین راستی پدر ع؛ حق،ق ارانس معتقد اس ک گیه الزم اس تنی ؛ر وضنع

ی،انین خسیس ب خرج ؛ا؛ (پرتیهیز.)0122 3
 .2-5نظای حقوقی انگلیس

تح؛ی حق،ی م،ض،ع ک وج،؛ش ؛ر نظیم حقن،ی بن رسنمی شنییخت نشنده امنر
؛ش،ار اس  .؛ر حق،ق انگ؛یس ه شبک هی ینرار؛ا؛ چن تحن اینن ننیم چن تحن
نیمهی ؛یگر ب رسمی شییخت نشدهاند و ب تبع آن یین،ن ؛ر این زمیی وضع نشده اس .
اییک چرا برخالف سییر نظیمهی حق،ی نظیم حق،ق انگ؛یس کمتر ب اینن پدینده جدیند
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

تن ؛ا؛ه ریش ؛ر تعصب ؛ار؛ کن ؛کتنرین حقن،ق انگ؛نیس نسنب بن اصن نسنب ب،؛ن
یرار؛ا؛هی ییئ هستید .؛ر حق،ق انگ؛یس ریش اص نسب ب،؛ن یرار؛ا؛هی ب اص حیکمی
ارا؛ه (آزا؛ یرار؛ا؛ ) برم گر؛؛ .حیل سؤاه ک مطر م شن،؛ اینن اسن کن رویکنر؛
حق،ق انگ؛یس نسب ب اص نسب ب،؛ن یرار؛ا؛هی و حق بیزنگر مجد؛ نسب ب روابنط
بیزیگران شبک یرار؛ا؛ ک اص،ال اراتر از اص نسب ب،؛ن اعمیل م ش،؛ چیسن ؟ چنرا
حق،ق انگ؛یس تمیی؛ ب ایجی؛ حقن،ق ینرار؛ا؛ اراتنر از اصن نسنب ب،؛ن نندار؛ و اینن
رویکر؛ چ تأثیر بر مسئ،هی مدن مبتین بنر تقصنیر اراتنر از اصن نسنب ب،؛ن ؛ار؛؟
ّ
(ویتیکر .)2 2100 1اییک حق،ق انگ؛یس تی چ حد معتقد ب ترتب آثیر حق،ی یرار؛ا؛ بر
ثیه م بیشد و اییک آیی این نظیم حق،ی ثیه یرار؛ا؛ را محق الزماالجراشدن تعهندات
یرار؛ا؛ م ؛اند همین چیزیس ک تح اص نسب ب،؛ن یرار؛ا؛هی از تحمی تعهندات
از س ،ثیه ج؛،گیر م کید .؛ر این خص،ص الزم ب ت،ضیح اس ک حق،ق انگ؛نیس
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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نگیه بسییر مضیق ب بح شییسیی حق برا ثیه یرار؛ا؛ ؛ار؛ و این میطق را ب واسنط
ارتبیط تیگیتی ؛کترین اص نسب ب،؛ن یرار؛اهی بی ؛کترین ع،ضین ت،جی م کید .بن اینن
معیی ک عدم شییسیی حق برا ثیه یرار؛ا؛ از این مسئ؛ نشیت م گیر؛ ک ثیه

ع،ض

؛ر برابر آنچ ؛رییا م کید پر؛اخ نکر؛ه اسن (اسنمی  .)07 0117 2؛رخصن،ص
؛کترین ع،ضین الزم ب ت،ضیح اس ک این ؛کترین ؛ر نظیم حق،ق انگ؛یس هسنت اصن؛
مفیهی ینرار؛ا؛ را تشنکی م ؛هند .؛کتنرین ع،ضنین معتقند اسن کن ینرار؛ا؛ صنرای
م،ااق نیم ا نیس ک ؛ر آن تراض طنراین میجنر بن ایجنی؛ تعهند شنده بیشند ب؛کن
برخالف آنچ ؛ر بسییر از نظیمهی حق،ی رواج ؛ار؛ وج،؛ یصد طنراین شنرط کنیا
برا ایجی؛ تعهد نم بیشد .از نگیه این ؛کترین یرار؛ا؛ ن،ع چینن زن اسن کن بنی هفنظ
ع،ضین معیی حق،ی ییات اس (را صی؛ره ؛ر پرونده کر ع؛ی میسنی.)012 0271 3

اثر حق،ی این ؛یدگیه نسب ب یرار؛ا؛ اص نسب ب،؛ن یرار؛ا؛هیس ک ب استیی؛ آن ینک
ار؛ صرای ؛ر ص،رت از یرار؛ا؛ سن،؛ م بنر؛ کن ؛ر ازاء آن ع،ضن پر؛اخن کنر؛ه بیشند.
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

بییبراین ثیهث ک ع،ض ؛ر ازاء یرار؛ا؛ پر؛اخ نکر؛ه استحقیی نسب ب مییاع ینرار؛ا؛
ندار؛ (کفگ  .)020 2100بی این اوصیف این سنؤال بنیی م مینند کن چنرا ؛ر حقن،ق
کیمنال م،ار؛ پیش بیی نشده ک ب طراین یرار؛ا؛ اجیزه ؛هد کن خ،؛خ،اسنت ؛ر ینرار؛ا؛
برا ثیه حق ییئ ش،ند .؛ر وایعین ؛ر اینن رابطن چیهشهنیی نینز بن وج،؛ آمنده و

پروندههی متعد؛ مطر شدند .1؛ر نهیی این ضنرورت احسنیس شند کن بنین اصن

نسب ب،؛ن و ع،ضین و یصد طراین برا ییئ شدن حق بنرا ثیهن تعنی؛ل ایجنی؛ شن،؛.
ب اینترتیب ک ارم سیت یرار؛ا؛ ب همین ترتیب سیبق بنیی بمینند و صنرای ؛ر یرار؛ا؛هنی
خیص

سیختیر یرار؛ا؛ نسب ب اص نسب ب،؛ن یرار؛ا؛هی سیختیرسیز مجد؛ شن،؛.

برا این میظ،ر یک سر از یرار؛ا؛هی متمییز شدند ب ایننح ،ک ؛ر روابط طراین ترتیبیت
یرار؛ا؛ چیدطرا (این م،ر؛ شیم روابط شنبک ینرار؛ا؛ نینز م شن،؛) بن شنی،ه خن،؛
مقرراتگذار اطراف یرار؛ا؛ ؛ر کییر ی،انین و مقررات سیختیرسیز مجند؛ شن،؛ .حنیل
؛کترین حق،ق انگ؛یس برا شییسیی حق،ق یرار؛ا؛ اراتر از اص نسب ب،؛ن ؛و مکنینیزم
پیشیهی؛ ؛ا؛ند ک از طریق آنهی طراین یرار؛ا؛ وج،؛ حق برا ثیه را ب رسمی بشییسنید.
راهح سیت انعقی؛ یرار؛ا؛ مستقی م بیشد و این استدالل ک اگر این یرار؛ا؛ میعقد نش،؛
ب این معییس ک طبق اص آزا؛ یرار؛ا؛ طراین یصد برا ایجنی؛ روابنط ینرار؛ا؛
نداشت اند .راهح ؛وم انعقی؛ ینرار؛ا؛ بن نح ،اسن کن ؛ر آن بنرا ثیهن وجن،؛ حنق
پیشبیی شده بیشد (کفگن  .)021-020 2100بن م،جب ینین،ن کن ؛ر سنیل 0111
میال؛ ؛ر انگ؛یس تص،یب شد این یین،ن ب طراین این اختییر را م ؛هند کن ؛ر ینرار؛ا؛
میعقده بین خ،؛ حق برا ثیه ییئ ش،ند .بییبراین سنرای اثنر حقن،ی بن ثیهن ؛ر
نتیج یصد طراین و ت؛،یحی بی محدو؛ کر؛ن اثر ؛کترین ع،ضین امکینپذیر اس  .اهبت الزم
ب ذکر اس ک این یین،ن حت ؛رجیی ک یرار؛ا؛ مییاع برا ثیه ییئن م شن،؛ نینز ؛ر
تضی؛ بی ؛کترین ع،ضین نیس

چرا ک همچیین یرار؛ا؛ بین طنراین ؛ر ازاء ع،ضنین میعقند

م ش،؛ وه نییز نیسن کن ثیهن ؛ر ازاء سن،؛ کن م بنر؛ ع،ضن پر؛اخن کیند.
ب م،جب یین،ن مذک،ر ثیه از حق،ی نسب ب یرار؛ا؛ برخ،ر؛ار اس

چ بن اینن امنر

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .1برا بررس بیشتر این ؛ست از پروندههی رجم،ع کیید ب  :کفگ .022 2100
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مستقیمی ؛ر یرار؛ا؛ اشیره شده بیشد یی شرط ؛ر یرار؛ا؛ بیشد ک برخ،ر؛ار از ینک سنر
مییاع از س ،ثیه را تأیید کر؛ه بیشد .این حق برا ثیه ؛ر نظر گرات م ش،؛ مگر اییک
یریی ا ؛ر یرار؛ا؛ ؛ال بر عدم یصد طراین برا الزماالجرا شدن حق،ق ثیه وج،؛ ؛اشنت
بیشد .ب اینترتی ب رویکر؛ انگ؛یس ؛ر خص،ص تح؛ی؛ن کن ؛کتنرین حقن،ی نسنب بن
روابط حق،ی طراین ؛ر شبک هی یرار؛ا؛ ارائ م ؛هید ب یین،ن  0111برم گر؛؛ .این
یین،ن بی بیزنگر ک ؛ر برخ،ر؛ بی اص نسب ب،؛ن یرار؛ا؛هی ارائ ؛ا؛ استثییئ بر این اصن
ییئ شده ک این استثییء ب م،ار؛ ک طراین یصد خ،؛ ب ایجی؛ حق برا ثیهن را اظهنیر
کر؛هاند ن یی حدای یصد خ،؛ بر ییئ نشدن حق برا ثیه را اظهیر نکر؛ه بیشید ن محندو؛
م ش،؛ (کفگ .)011 2100
 .6نتیجه
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تأمینمیه پروژهمح،ر ب جه ؛و وی گ اهرم میه بیال یی ب عبنیرت سنه حنداکثر وام
؛هیده ؛ر تأمین سرمیی از یک س ،و عدم حق رج،ع برا بیزپر؛اخن وام از سن ،؛یگنر
مست؛زم حق نظیرت و کیترل وام؛هیده بر اسیی؛ تأمینمیه م بیشد .ضرورت شییسیی اینن
حق ب ؛هی تکی وام؛هیده بر جریین نقدییگ اس ک نتیج ٔ اجرا صحیح اسیی؛ پروژه م
بیشد .؛امی این حق تی حد اس ک سییر اسیی؛ تأمینمنیه کنیمال تح تنأثیر و تنأثر وام
؛هیده ب عی،ان ثیه یرار؛ا؛ م بیشید .این وی گ نقط تمییز تأمینمنیه پنروژهمحن،ر از
سییر شی،ههی تأمینمیه و ا؛سف اص؛ ارتبیط زنجیرها بین اسیی؛ میه و اسیی؛ پروژه م
بیشد .تأمینمیه پروژهمح،ر الزم همس،ی و نی ب هندف واحند را از مندیری ریسنک
سهیم ؛ر سییر شی،ههی تأمینمیه ب سم مدیری ریسکهی یرار؛ا؛ هدای م کید.
مدیری ریسک مست؛زم تخصیص صحیح ریسک و وج،؛ رابطن زنجینرها عمن،؛ بنین
اسیی؛ پروژه اس ب نح ،ک عم؛کر؛ هر ینرار؛ا؛ تح تنأثیر عم؛کنر؛ سنییر یرار؛ا؛هنی
پروژه یرار م گیر؛ .این رابط ٔ زنجیرها ک تحقنق آن ؛ر بررسن هی میندان من،ر؛ تأییند
ایتصی؛؛انین وایع شده و کیرای ایتصی؛ آن اثبیت و ت،جی شده میهین تأمینمنیه را بن
سم شبک یرار؛ا؛ س،ق م ؛هد .میهیت ک ؛ر آن برا شخص ثیه حقن،ی اراتنر از

حق،ق سیت یرار؛ا؛هی ب رسمی شییخت م ش،؛ و تی حدو؛ بی اص نسب ب،؛ن یرار؛ا؛هی
؛ر تعیرض اس  .این میهی جدید(شبک یرار؛ا؛ ) کن طن شنرایط از سن ،؛و نظنیم
کیمنال و سی،ی ال م،ر؛ شییسیی یرار گرات م ت،اند نقش ب سزای ؛ر تهی و تیظی اسیی؛
تأمینمیه ؛اشت بیشد ب ط،ر ک ؛ر نهیی بی وج،؛ عدم حق رج،ع محدو؛ ؛ارای بینینین
پروژه وام ؛هیده از آس،؛گ خیطر بیشتر نسب ب کیترل و نظیرت بنر یرار؛ا؛هنی پنروژه
ب عی،ان اص؛ ترین وثیق بیزپر؛اخ وام برخ،ر؛ار بیشند انگینزها کن من ت،انند کمنک
شییین برا جذب مییبع میه پروژههی سرمیی بر صیع محس،ب ش،؛.
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