تعدادي اس روشهاي سزمايه گذاري:
 .1سشهبيِ گزاسي هستقين خبسجي ( ) F.D.I
 .2سشهبيِ گزاسي غيش هستقين خبسجي () F.P.I
 .3سبخت ،بْشُ بشداسيٍ ،اگزاسي () Build Operate Transfer ( )B.O.T
 .4سبخت ،بْشُ بشداسي ،توللٍ ،اگزاسي ( ) B.O.O.T
 .5سبخت ،بْشُ بشداسي ،تولل () B.O.O
 .6خشيذ ،سبخت ،بْشُ بشداسي ( ) B.B.O
.7سبخت ,اجبسٍُ ,اگزاسي()B.L.T
 .8بيغ هتقببل ( ) Buyback
 .9هطبسمتي هذًي
 .10سٍش ّبي تشميبي ٍ سبيش سٍش ّبي هطبسمت
سٍش هطبسمت هذًي:
ًَع (:) 1
 آٍسدُ ضْشداسي :صهيي +هجَصّبي سبخت (ػَاسؼ ) آٍسدُ سشهبيِ گزاس :مليِ ّضيٌِ ّبي سبختًَع (:) 2
 آٍسدُ ضْشداسي :هجَصّبي سبخت ( ػَاسؼ ) -آٍسدُ سشهبيِ گزاس :صهيي +مليِ ّضيٌِ سبخت

اسصش هجَص ّبي سبخت( ػَاسؼ ) تَسط ضْشداسي ،بشابش ضَابط سٍص هحبسبِ ٍ اػالم هي ضَد.

اسصش صهيي ،يب تَسط ّيئت اسصيببي ضْشداسي ٍ بب تَافق طشفيي ٍ يب بب ًظش مبسضٌبسبى سسوي طشفيي ،اسصيببي هي ضَد.
اسصش ّضيٌِ ّبي سبخت ،يب بب تَافق طشفيي ٍ يب بب ًظش مبسضٌبسبى طشفيي ،اسصيببي هي ضَد.
اسصيببي آٍسدُ ّب ّن هي تَاًذ دس هَقغ ػقذ قشاس داد غَست پزيشد مِ ضيَُ هشسَم آى است ٍ ّن هي تَاًذ پس اص احذاث
پشٍطُ غَست پزيشد.

تعيين سهم الشزكه طزفين:
سْن الطشمِ طشفيي ،بشاسبس اسصش آٍسدُ ّبي طشفيي هحبسبِ هي ضَد.
تخفيفبت :دس بشخي پشٍطُ ّب ،ضْشداسي قسوتي اص سْن الطشمِ خَد سا بِ سشهبيِ گزاس هي بخطذ ( سيبست ّبي تطَيقي بشاي
پشٍطُ ّبي خبظ ).

روش  ( B.O.T:ساخت ،بهزه بزداري ،تحويل )
دس ايي سٍش ،ضْشداسي صهيي خَد سا بػَست هَقت دس اختيبس سشهبيِ گزاس قشاس هي دّذ ٍ مل پشٍطُ تَسط سشهبيِ گزاس
احذاث هي ضَد  .بِ هذت هؼيٌي ،ضْشداسي ٍ سشهبيِ گزاس اص هٌبفغ آى بْشُ بْشهٌذ هي ضًَذ ٍ پس اص اتوبم هطبسمت ،مليِ
اهَال هٌقَل ٍ غيش هٌقَل پشٍطُ ،دس اختيبس شّشداسي خَاّذ بَد .چٌبًچِ قشاس ببضذ پس اص اتوبم دٍساى هطبسمت ،قسوتي اص
ٍسبيل ٍ تجْيضات ،بِ سشهبيِ گزاس تؼلق گيشد ،اسصش ٍسبيل هستْلل ضذُ پيص بيٌي ضذُ ٍ اص هبلغ حجن سشهبيِ گزاس،
مسش خَاّذ ضذ.

متغيز هاي فزمول:
دس آهذ سبالًِ پشٍطُ :پيص بيٌي مليِ دس آهذ ّبي پشٍطُ اػن اص دسآهذّبي اغلي ٍ جٌبي.
ّضيٌِ سبالًِ پشٍطُ  :پيص بيٌي مليِ ّضيٌِ ّب ٍ هخبسج پشٍطُ اػن اص  :پشسٌلي ،استْالك ،هَاد اٍليِ ،بيوِ ،هبليبت ،مسَاست،
سْن ضْشداسي ٍ...
سَد خبلع سبالًِ پشٍطُ :تفبضل دس آهذّب ٍ ّضيٌِ ّبي سبالًِ.
حجن سشهبيِ گزاسي :مليِ ّضيٌِ ّبيي مِ سشهبيِ گزاس جْت احذاث ,تجْيض ٍ ساُ اًذاصي پشٍطُ ،هتقبل هي ضَد.
ضشيب فشهَل( 1/5 :ػذد ثببت مِ بشااسبس تَسم جبهؼِ ،بْشُ ببًني ٍ سبيش آيتن ّب ،بذست آهذُ است ).

فزمول محاسبه دوران مشاركت در روش : B.O.T
طَل دٍساى هطبسمت = ( * 1.5سَد سبالًِ  /آٍسدُ سشهبيِ هراس )
سٍش ( B.O.Tسبخت ،بْشُ بشداسي ،هبلنيت )
دس ايي سٍش ،ضْشداسي صهيي خَد سا بػَست هَقت دس اختيبس سشهبيِ گزاس قشاس هي دّذ ٍ مل پشٍطُ تَسط سشهبيِ گزاس
احذاث هي ضَد .بِ هذت هؼيٌي ،ضْشداسي ٍ سشهبيِ گزاس اص هٌبفغ آى بْشُ هٌذ هي ضًَذ ٍ پس اص اتوبم دٍساى هطبسمت
مليِ اهَال هٌقَل ٍ غيش هٌقَل پشٍطُ ،دس اختيبس سشهبيِ گزاس خَاّذ بَد.
ًحَُ هحبسببت ،هطببِ سٍش  B.O.Tاست بب ايي تفبٍت مِ دس ايي سٍش ،بشاي ضْشداسي ،دٍساى هطبسمت تؼشيف هي ضَد
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