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چکیده
تأمین مالی پروژهای یکی از ابزارهای مهم و کااربردی در کشاررهای ترساه یافتا و درحاا ترساه اسات و ب ایاری از
پروژههای مترسط و بزرگمقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی میشرند .متأسفان این رویکارد با صارر واعهای
در کشرر ما نتران ت راه ب جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم ترفیق ضهف شناخت و تبیین الزاماا و ابهااد ایان شایره
میباشد .با ترج ب پریایی بازار سرمای و ابزارهای نرظهرری نظیر صندوق سرمای گذاری خصرصی ب نحر اح ان مایتارا
از رویکرد تأمین مالی پروژهای در این ساختارها بهرهگیری نمرد و منابع و حمایتهای سرمای گذارا نهادی و بانکی و غیاره
را در عالب این ساختار و با رویکرد تأمین مالی پروژهای ساما دهی نمارد .بادین منظارر در ایان پاووه

تاشش شاد ضامن

شناخت بهتر مرضرع ،با بررسی ن بتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی و اخذ نظرا خبرگا ب طراحی مد باا اساتفاده از
روش تحلیل مضمر صرر گیرد و با سنج

و بازآرایی این عرامل ماد عملیااتی با کاارگیری صاندوق سارمای گاذاری

خصرصی جهت پیادهسازی تأمین مالی پروژهای از فاز مطالهاتی و گزین

طرح تا مراحل ارزیابی و کارشناسای و در نهایات

تکمیل و بهرهبرداری و اعما سیاست خروج صندوق سرمای گذاری خصرصی از شرکت استخراج گردید.
کلیدواژهها :صندوق سرمای گذاری خصرصی؛ تأمین ماالی؛ تاأمین ماالی پاروژهای؛ ابزارهاای تاأمین ماالی؛ تحلیال
مضمر .
طبقهبندی G31, G32, G21, Z12 :JEL
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Ehsanzakernia@gmail.com
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مقدمه
دغدغ امروز بنگاههای اعتصادی تأمین مالی برای پاروژههاای در دسات اجارای آ هاا اسات.
منابع مالی مانند خر در شریا های اعتصادی است و بدو منابع پروژهها عاادر با شاروع با کاار
نخراهند برد .پروژههای نیم تمام هم در صرر اتمام منابع مالی عادر نخراهند ب حیا خرد ادام
دهند؛ بنابراین در کنار مطالها فنی و مالی ،روش و دان

ب کارگیری انراع روشهای تأمین مالی

در تخصیص بهین منابع امری ضروری است .ب یاری از پروژههای مرلد و سردآور ب طرق مختلف
درگیر چال های م یر تأمین مالی و ورود منابع ه تند و در مقابل ب علات عادم تخصایص مناابع
ب صرر ساختاریافت  ،منابع عظیمی وارد طرحهای غیرعابلترجی شده و اتشف میگردد.
منابع مالی و اعتباری داخلی و بینالمللی ب یاری برای اجرای پروژههاای دارای مزیات رعاابتی
کشرر خصرصاً صنایع گ ترده نفت و گاز ب صرر بالقره وجرد دارد و طبیهتاً یک امر کلیدی در
راه نیل ب اهداف برنام ریزیشده کشرر ب ترسازی و ت هیل در ب کارگیری این منابع اسات .یاک
گام اولیا در ایان راساتا شاناخت و آگااهی از فنار و روشهاای رایاج در عرصا باینالمللای و
برمیسازی آ ها با ب کارگیری این روشها در عالبهایی است ک عبشً در کشرر تجرب شده است
ک این مقال ب این مهم خراهد پرداخت.
تأمین مالی پروژه یکی از روشهای تأمین مالی است ک طی سا هاای اخیار با یاک روش و
الگری مهم جذب منابع پرلی و سرمای گذاری برای فهالیتهای اعتصادی در سراسر جهاا تبادیل
شده است ولی متأسفان در کشرر ما دان

و اهتمام ب کارگیری تأمین مالی پاروژهای آ چناا کا

الزم است نبرده است.
تأمین مالی پروژهای یک فرایند است ک میترا آ را در عالبهای گرنااگر با کارب ات.
صندوق سرمای گذاری خصرصی یکی از ساختارهای ب کار گرفت شده در ایرا است ک میترا
از ساختار آ با رویکرد تأمین مالی پروژهای برای پیادهسازی این شیره مهم و راهبردی در کشارر
استفاده نمرد .در این پووه

مدلی عملیاتی طراحی شده تا بترا با استفاده از پتان یلهای صندوق

سرمای گذاری خصرصی ،تأمین مالی پروژهای را پیادهسازی کرد.
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ادبیات و مبانی نظری پژوهش
تأمین مالی
تأمین مالی ب فرایند تمرکز منابع مالی یا سرمای ای با صارر میاا ماد و بلندماد اطاشق
میگردد (شبانی.)010۱ ،
تأمین مالی ساختاریافته
تأمین مالی ساختاریافت یک ابزار مهندسی مالی عابلانهطاف است ب این مهنی ک تکنیکهای
ب کاررفت تأمین مالی ب ویوه زمانی ک نیازمندیهای بانی 0یاا مالاک 2یاک دارایای در ارتباا باا
تأمین وج  ،نقدشرندگی ،انتقا ری ک و غیره ،با محصرال یاا ابزارهاای مرجارد و در دساترس
مرتفع نمایشارند .ازایانرو ،بارای بارآورده سااختن ایان نیازمنادیهاا ،الزم اسات محصارال و
تکنیکهای مرجرد مهندسی شرند تا از این طریق ب یک محصر یا یک فرایند سفارشی 1تبادیل
گردنااد (فباارزی و همکااارا  .)00 :0130 ،تااأمین مااالی ساااختاریافت یکاای از پیچیاادهتاارین و
چال برانگیزترین حرزهها در مهماری مالی جهانی است و جمعبندی راهبردی مح رس برای آ
ب هما اندازه پیچیده است (اینگر والتر.)250۱ ،0
تأمین مالی پروژهای
تأمین مالی پروژهای ب بدهی بدو حق رجرع یا با حق رجرع محدود اشاره دارد ،ازاینرو با
مفهرم تأمین بدهی پروژهای میباشد (پرلیر .)0330 ،پیشبرد تأمین ماالی پاروژهای حتای با ارزش
داراییهایی ک ضمانتکنندگا ب عنرا وثیق در اختیار تاأمینکننادگا عارار مایدهناد ب اتگی
ندارد بلک اساساً تابهی از ترانایی پروژه برای بازپرداخت تههدا منهقد شده است (گاتی.)2550 ،
تأمین مالی یک واحد اعتصادی ب گرن ای ک در آ وامدهنده ب جریانا نقدی ناشی از عملیاا
واحد اعتصادی و دیگر داراییهای واحد اعتصادی ب عنرا تضامین بازپرداخات وام پاروژه ترجا
1. Originator
2. Owner
3. Tailor-made
4. Ingo Walter
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مینماید .در حقیقت این روش ،روش تأمین مالی غیر ترازنام ای متکی بر مزیات عملیااتی پاروژه
است (هیبتی و احمدی.)31 :0100 ،
تأمین مالی پروژه ب طررکلی برای اشاره ب یک ساختار تأمین مالی م تقل یاا محادود اساتفاده
میشرد ک در آ بدهی ،حقرق صاحبا سهام و افزای

اعتبار برای ساختوساز و بهارهبارداری،

یا تأمین مالی مجدد در یک صنهت سرمای بر ترکیب مایشارند (فایات .)255۱ ،ارزیاابی اعتباار و
شرایط بدهی مهمرالً بر اساس پی بینیهای جریا نقدی پروژه در تضاد با ارزش اعتباری حامیاا
مالی و ارزش واعهی داراییهای پروژه ه تند؛ بنابراین پی بینی در عالب تکنیکهای تاأمین ماالی
پروژه عرار دارد .تأمین مالی پروژه ،هم از طریق بدهی و هم حقرق صاحبا سهام باید برای پرش
تمام هزین های مربر ب ترسه پروژه و همچنین نیازهای سرمای در گردش کافی باشاد؛ بناابراین
ری کهای مالی پروژه ب یار خاص ه تند و ضروری است ک تاأمینکننادگا مناابع ماالی مانناد
بانکهای تجاری ،شرکتهای تأمین سرمای  ،پیمانکارا عمرمی ،پیمانکارا فرعی ،شارکتهاای
بیم و .این ری کها را ارزیابی کنند و با ترج ب آ تصمیمگیری نمایند ،زیرا هم آ ها در یک
ساختار ب همپیرست شکل میگیرند (فایت.)255۱ ،
بازیگران اصلی در تأمین مالی پروژهای
 .0حامیا پروژه(0بریلی و همکارا . )033۱ ،
 .2شرکت پروژه( 2شریفی.)2۱ :2550 ،1
 .1دولت میزبا  0و در اغلب مرارد شرکتهای دولتی (عبیداهلل.)103 :0130 ،.
 .0پیمانکارا ( 0عبیداهلل)130 :0130 ،
 .0متخصصین حقرعی
 .۱مشاور مالی ،0ح ابداری و مدیریت ری ک
1. Project sponsers
2. Project Company
3. Sharifi
4. Host Government
5. Contractors
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 .3مشاور فنی

2

 .0وامدهندگا تجاری ،1بانکها و نهادهای سرمای گذاری (عبیداهلل.)135 :0130 ،
 .3عامل امنیت یا تضامین :0عامل تضامین ،جهت نگهداری تضامین و حفظ عرایاد آ هاا با
نفع وامدهندگا در ساختار تهریف میشرد.
 .05بهرهبردار( 0عبیداهلل.)132 :0130 ،
 .00کاربرا یا خریدارا محصرال ( ۱عبیداهلل.)132 :0130 ،
 .02عرض کنندگا  3و تأمینکنندگا مراد اولی
 .01مؤس ا و آژانسهای اعتبارسنجی

0

 .00مؤس ا بیم ای (هافمن.)2550 ،
صندوق سرمایهگذاری
در فرهنگ مهین صندوق ب این صرر ترجم شده ک در یک فرهنگ خاص ،چندین مهنی
از این کلم مرردبحث واعع میشرد ،مانند محال دریافات و پرداخات پار و نهاادی کا م ائر
پرداخت م اتمر حقارق بازنش اتگی مایباشاد (مهاین .)01۱1 ،منظارر از صاندوق در ایان مقالا ،
صندوق سرمای گذاری است ،محل انباشت و تجهیز مناابع ماالی بارای سارمای گاذاری کا لزومااً
دارای ساااختار ،سااازوکار و شخص ایت حقاارعی مه این باشااد .عاارانین و مقااررا و ادبی اا مااالی
کشررهای مختلف تهاریف زیادی از صندوقهای سرمای گذاری ارائ نمردهاند ک مهمرالً از نظار
اصر و اهداف مشترک تفاو چندانی ندارند .در دانشنام اینرست پدیا 3در تهریف صندوقهای

1. financial advisor
2. technical consultant
3. Commercial Lenders
4. Security Agent
5. Operator
6. Offtaker/Output purchaser
7. Suppliers
8. Rating Agencies
9. Investopedia
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مذکرر آورده است« :یک مجمرع سارمای گاذاری کا از محال وجاره جماعآوریشاده ترساط
تهدادی از سرمای گذارا برای سرمای گذاری در اوراق بهادار مانند سهام ،اوراق عرض  ،ابزارهاای
بازار پر و داراییهای مشاب تأسیس شده است ».یکی از اصلیترین مزیات هاای ایان وجاره ایان
است ک سرمای گذارا کرچک ب مدیریت حرف ای ،سبد متنرعی از سهم ها ،اوراق عرض و سایر
اوراق بهادار دسترسی دارند ک دسترسی ب آ ها مهمرالً با سارمای علیال امکاا پاذیر نی ات ،هار
سهام دار متناسب با سهام خرد سرد یا زیا میکند و واحادهای صاندوق یاا ساهام صاادر شاده را
میترا ب طارر مرسارم بار اسااس ارزش خاالص دارایای خریاداری نمارد .منباع رشاد و ترساه
صندوقهای سرمای گذاری در جها را میترا شرکتهای مادیریت سارمای گاذاری در ایااال
متحده و در انگل تا دان ت.
صندوق سرمایهگذاری خصوصی
صندوقهای سرمای خصرصی ،دست ای از صندوقهای سرمای گذاری جایگزین ه تند ک ب
0

طرر سنتی سرمای را در داراییهای غیر نقدشرنده شرکت ها سرمای گاذاری مایکنناد (شاارفمن ،
 .)2525صندوقهای سرمای گذاری خصرصی علیرغم مغفار ماناد در داخال ایارا  ،در ساط
جها رشد ب یار خربی داشت اند .ب گرن ای ک بازار  PE2در طر دو ده گذشت رشد چشمگیری
داشت است .سرمای جهانی  PEاز حدود  11میلیارد دالر در سا  0330ب اوج  ۱00میلیارد دالر در
سا  2550افزای

یافت است .در سا  250۱نیز  003میلیارد دالر ترسط صندوقهای  PEتجهیز و

سرمای گذاری شده است (باین و کمپانی.)2500 ،1
صندوق سرمای گذاری خصرصی ب طررکلی ب عنارا یاک ماد سارمای گاذاری غیرم اتقیم
مهرفی میگردد ک ب مرجب آ سرمای گذارا از طریق یک واسط سرمای گذاری میکنند .ایان
وجره برای یک دوره مشخص (مهمرالً  05سا ) جمعآوری میشارند و ترساط ترافقناما ای باین
سرمای گذارا (شرکای محدود) و اصر صندوق (شرکای عمرمی) کنتر میشارند کا ماهیات
1. Jason Scharfman
2. Private equity
3. Bain and Company
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فهالیتهای صندوق ،تق یم سرد و غیره را مشخص میکند (عزیزی.)2503 ،
بازار سرمای گذاری خصرصی یک منبع مهم سرمای برای شرکتهای نرپا ،شرکتهای باازار
مترسط خصرصی ،شرکتهای در بحرا مالی و شرکتهای عمرمی است ک ب دنبا تأمین مالی
ه تند .در طر پانزده سا گذشت  ،این بازار ،ساریعتارین باازار در حاا رشاد بارای تاأمین ماالی
شرکتها برده است ک در مقای

با سایر بازارها از عبیل سهام عمرمی و بازارهاای اوراقعرضا و

بازار بدهی خصرصی ،از اهمیت زیادی برخرردار برده است (جررج دبلیر.)2500 ،0
در ابتدای تأسیس صندوق ،سرمای گذارا نهادی تههدی بدو بردج و سرمای ن بت ب شرکا
محدودی میپذیرند ،شرکایی ک در طر عمر صندوق جذب میشارند .از نظار سارمای گاذارا ،
وجره میترانند ب صرر مرسرم (ب طرریک هم سرمای گذارا با شرایط برابار سارمای گاذاری
میکنند) یا نامتقار (ب طرریک سرمای گذارا مختلف شارایط مختلاف دارناد) سارمای گاذاری
شرد (متریک و یاسردا.)2502 ،
همااا گرن ا ک ا بی اا شااد صااندوقهااای ساارمای گااذاری خصرص ای اغلااب در شاارکتهااا
سرمای گذاری میکنند ک ب عنرا شرکتهای پررتفری نامیده میشرند .این پررتفاری با وسایل
سرمای آورده شده ترسط شرکای سرمای گذار ( )LPتأمین مالی میشرد .هامچناین ممکان اسات
ع متی از آ ب وسیل بدهی تأمین مالی گاردد .در ایان پاووه

با ع امت تاأمین ماالی از طریاق

 equityیا هما آورده سرمای ترسط شرکای سرمای گذاری پرداخت میشرد.
ارکان صندوق سرمایهگذاری خصوصی
صندوق سرمای گذاری خصرصی با یک شرکت تخصصی و حرف ای ویوه مدیریت میشرد و
ترسه مییابد .ب طرر مهمر یک شرکت  PEمجمرع ای مجزا از صاندوقهاای سارمای گاذاری
خصرصی را مدیریت کرده و تشش میکند هر  1الی  0سا پسازاینک صندوقهای عبلی ب طرر
کامل سرمای گذاری شدند ،صندوق جدیدی ایجاد کند (متریک و یاسردا.)2502 ،
این شرکت ک متشکل از متخصصینی در اجرای اساتراتویهاای سارمای گاذاری خطار پاذیر،
1. GEORGE W

21

نشریه علمی پژوهشهای راهبردی بودجه و مالی ،سال دوم ،شماره  ،3پاییز 0011

رشدی و یا خرید های تملیکی 0میباشد ،سرمای یک یا خانراده ای از صندوق های سرمای گاذاری
خصرصی را جمع آوری کرده و ب این صندوق ها از طریق دو شخصیت حقرعی مجازا اماا واب ات
یهنی شریک مدیریتی و مدیر سرمای گذاری ،ارائ مشااوره مایدهاد .شارکت  PEمهمارالً تماامی
پ تهای کلیدی و سمتهای تصمیمگیری در بخ

شریک مدیریتی و مدیر سارمای گاذاری در

تمامی صندوقهایی ک خردش تأسیس میکند را در اختیار میگیرد .تأسیس ایان شخصایتهاای
حقرعی مجزا ،شرکت  PEرا از تههدا مربار با صاندوق  PEو یاا ادعاهاایی کا بار علیا آ
صندوق انجام میشرد مصر نگ

میدارد.

شرکای سرمای گذار ): (LPسرمای گذارا بخ

عمدهای از سارمای ی صاندوق خصرصای را

تأمین میکنند .شرکای سرمای گذار صرفاً ب عنرا سرمای گاذارا غیرفهاا مشاارکت مایکنناد و
تههاادا هرکاادام نیاز ب ا اناادازه ساارمای ای اساات کا ب ا صااندوق متههااد شاادهانااد .ایان ناارع از
سرمای گذارا شامل صندوقهای بازنش تگی خصرصی و عمرمی ،خیریا هاا ،بیما هاا ،باناکهاا،
شرکتها ،افراد ثروتمند و فراصاندوقهاا 2مایشارد .فقاط سارمای گاذار ه اتند و نمایترانناد در
عملیا روزان و یا مدیریت صندوق و یا شرکتهاایی کا در آ هاا سارمای گاذاری شاده اسات
دخالاات کننااد مگاار اینک ا خطاار از دساات داد م اائرلیت محدودشااا را بپذیرنااد .ای ان ناارع از
سرمای گذارا ب طرر حقرعی متههدند ک سرمای الزم برای سرمای گذاری را در هنگاام فراخارا
صندوق پرداخت کنند و در مقابل سهمی از سرمای صندوق را در هنگام انجام یک خاروج مرفاق
از سرمای گذاریهای صندوق دریافت کنند .نرع شخصیت صندوق هم سهام خااص یاا م ائرلیت
محدود است .بیشتر صندوقهای سرمای گذاری خصرصی با صارر مشاارکت محادود تشاکیل
میگردند و با شرایط مندرج در عرارداد مشارکت محدود 1اداره میشرند (کاپش .)2550 ،
شریک مدیریتی ): (GPشریک مدیریتی یک صندوق ب طرر عماده م ائر هما جنبا هاای
مرتبط با مدیریت صندوق است و نرعی از م ئرلیت امانتداری و مترلیگری را بر عهده دارد ک
1. Buyout
2. Fund of Funds
)3. limited partnership agreement (LPA
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در نتیج عملکردش در صاندوق تنهاا بایاد در جهات مناافع سارمای گاذارا صاندوق باشاد .ایان
شریک ،فراخرا واریز سرمای تههد شده ترسط شارکای سارمای گاذار را انجاام مایدهاد و هما
سرمای گذاریها و خروج از سرمای گاذاریهاای صاندوق را در راساتای وکاالتی کا با مرجاب
عرارداد مشارکت محدود در اختیار دارد انجام میدهد .شاریک مادیریتی ممکان اسات بهضای از
وظایف مدیریت را ب «مدیر سرمای گذاری» و یا ب کمیت سرمای گذاری شرکت  PEتفریض کند،
اما درهرحا م ئرلیت بدهیها و تههدا صندوق کامشً و ب تنهایی بر عهده وی اسات و با طارر
عااراردادی ملاازم اساات ک ا ساارمای صااندوق را در راسااتای وکااالتی ک ا از ساارمای گااذارا دارد
سرمای

گذاری نمایاد .شاریک مادیریتی و هماینطارر شارکا و متخصصاین کلیادی شارکت PE

متههدند بخشی از سارمای صاندوق را تاأمین کنناد ،از ایان طریاق مناافع ایشاا باا مناافع شارکای
سرمای گذار گره میخررد .سهم شریک مدیریتی از کل سرمای ی تضمین شاده صاندوق مهمارالً
بین  0تا  0درصد است و ب ندر

از  05درصد تجاوز میکند.

مدیر سرمای گذاری :در عمل این مدیر سارمای گاذاری اسات کا عملیاا روزماره صاندوق
خصرصی را مدیریت میکند .این مدیر سرمای گذاری است ک فرصتهای سرمای گذاری باالقره
را ارزیابی کرده و خدما مشاورهای را ب شرکتهای مرجارد در سابد سارمای گاذاری صاندوق
ارائ میدهد و فرایند ح ابرسای و گازارشدهای صاندوق را مادیریت مایکناد و در مقابال ایان
خدما کارمزد مدیریت از صندوق میگیرد .کاارمزد مادیریت مهمارالً حادود  0٫0تاا  2درصاد
سرمای تههد شده در طر دوره سرمای گذاری صندوق است و در پایاا دوره سارمای گاذاری بار
اساس میزا سرمای گذاری انجام شده دوباره محاسب شده و ممکن است ب نرخ پایین تاری کاسات
شرد.

شرکتهای مرجرد در سبد سرمای گذاری :صندوق در طر عمار خاردش ،ممکان اسات در
شرکت های محدودی سرمای گذاری کند ک بین  05تا  00عدد ب طارر مترساط خراهاد بارد کا
تشکیلدهنده سبد سرمای گذاری صندوق است .ترانایی یک شرکت  PEبرای فروش ساهام

در

این شرکتها با یک میزا عابل ترجا سارد و بهاد از سا تاا هفات ساا دوره نگهداشات آ هاا،
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تهیینکننده مرفقیت و یا شک ت آ

صندوق خراهد برد.

عوامل اصلی اثرگذار بر تأمین مالی پروژهای موفق
عرامل اصلی اثرگذار بر تأمین مالی پروژهای در مقال ذاکرنیا و همکارا ( )0133ب شرح ذیل
برشماری شده است و لذا در مد پووه

حاضر نیز باید پرش

داده شرند.

 .0شرایط عانرنی و مقرراتی (هافمن )0330 ،و تنظیم روابط عراردادی عری و الزامآور (مرناا،
)2505
 .2ثبا سیاسی و اعتصادی (هافمن)0330 ،
 .1ساختار مالی عری (مرنا)2505 ،
0

 .0ترج ب چرخ عمر و مد سازی جریانا نقدی و برنام ریزی ماالی دعیاق پاروژه (نراعای،
)0130
 .0سنج

و مدیریت ری ک (جیمز)0۱0 ،2552 ،

 .۱امکا سنجی و ترجی اعتصادی عری (دیمز)20 ،255۱ ،
 .3مدیریت و تدارک پروژه و هماهنگی ارکا (نراعی و جمالی)0100 ،
 .0تبیین مد سرمای گذاری مناسب و جذاب (امینزاده و آعابابایی)0131 ،
 .3ضرور رعایت اصر و ضابط های شرعی (مرسریا )0135 ،
 .05تقریت نق

حاکمیت شرکتی بانکها در تأمین مالی پروژهای و نظار نزدیک بانک بار

فرایند اجرایی شرکت (استی و مگین ر )2551 ،2

پیشینه پژوهش
کشتیبا  ،حدادی و فکری ( )0100در مقال «تأمین مالی پروژه محرر از نگاه بانکهای ایرانی،
فرصت یا تهدید» ب بررسی نق

نظام بانکی در اجرای پروژههای زیرساختی در عالب تأمین ماالی

پروژه محرر پرداخت اند.
1. Financial Planing
2. Esty and Megginson
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صال آبادی و سهدآبادی ( )0130در مقال ای با عنارا «ساازوکار عملیااتی ماد تاأمین ماالی
پروژه هاای پیمانکااری ترساط اوراق سافارش سااخت (صاکرک استصاناع)» با بررسای ابهااد و
پتان یلهای این ابزار جهت بهرهگیری در تأمین مالی پروژهای پرداخت اند.
مرساریا و حاادادی ( )0132در مقالا ای تحاات عناارا «تاأمین مااالی پااروژه محاارر با وسایل
صکرک استصناع در صنهت نفت» با استفاده از روش ترصایفی-تحلیلای با امکاا سانجی تاأمین
پروژههای نفتی با استفاده از انتشار صکرک استصناع پرداخت اند.
اشهریر عمیزاده و همکارا ( )0130در مقال ای با عنرا «بررسی مقای ای روش تأمین مالی
پروژههای انرژی بر اساس تلفیق اوراق استصناع -عرارداد  BLTاوراق استصاناع» با ارائا راهکاار
عملیاتی جهت تأمین مالی پروژههای بزرگمقیاس حرزه انرژی پرداخت اند.
تقری ( )013۱در رسال دکتری خرد با عنرا طراحی روش تأمین مالی ساختاریافت پروژههای
زیربنایی حمل ونقل با لحاظ راهکارهای ارتقاء سط اعتباری متناسب با آمرزههاای فقا امامیا باا
ب کارگیری روش تحقیق اجتهاد چندمرحل ای و متناسب با عرانین و مقررا ناظر بر سرمای گذاری
در حرزه زیربناهای حملونقل ،ب شناسایی ابزارها و روشهای تأمین مالی مناسب برای طرحهاای
زیربنایی حملونقل پرداخت است.
کارگر مطلق ( )013۱در رسال دکتری خرد با عنرا امکا سنجی و الزاما فقهی ،حقارعی و
اعتصادی شیره تأمین مالی پروژه محرر در عراردادهای باالدستی صنهت نفت و گاز ب بررسی شیره
تأمین مالی پروژه محرر با بهرهگیری از پتان یلهای بازار پر و سرمای و شرکتها و صندوقهای
سرمای گذاری پرداخت و مناسبترین مد عراردادی جهت اجرای این شیره را مد مشاارکت در
ترلید شناسایی کرده است و الزاما فقهی و شرعی آ را بیا کرده است.
ع کری و همکارا ( )013۱نیز در مقال با عنرا «تأمین مالی پروژههای زیرساختی بار مبناای
الگری ت هیم ری ک از طریق انتشار صکرک استصناع ترسط دولت» ب تبیین مد و پتان یل های
صکرک استصناع جهت بهرهگیری در تأمین مالی پروژهای پرداخت اند.
اشکره ( )0133در رسال دکتری خرد با عنرا الگری حاکمیت طرح متناسب باا رویکردهاای
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تأمین مالی مرردکاوی طرحهای باالدستی صنهت نفت ایرا بر اساس چهار رویکرد تأمین مالی باا
بررسی پروژههای نفتی جنرب کشرر و مصاحب با مدیرا تأمین مالی این پروژهها با روش نظریا
دادهبنیاد ب تبیین ابهاد حاکمیتی و الزاما زیرساختی تأمین مالی پروژهای در ایرا میپردازند.
ذاکرنیا ( )0055در رسال دکتری خرد با عنرا طراحی مد عملیاتی تأمین ماالی پاروژهای در
نظام بانکی جمهرری اسشمی ایرا ضمن بررسی جامع ابهاد مؤثر بر تحقاق تاأمین ماالی پاروژهای
مد عملیاتی تأمین مالی پروژهای را در کشرر ارائ مینماید.
مطالها خارجی فراوانای نیاز در حارزهی تاأمین ماالی پاروژهای و صاندوق سارمای گاذاری
خصرصی ب صرر جداگان انجام پذیرفت است.
ی کرب ( )2552در کتاب اصر تأمین ماالی پاروژهای ،0پاس از تبیاین مفااهیم و تهااریف و
مبانی تأمین مالی پروژهای با ارائ مثا های عملی ب تبیین ابهاد اجرایی و عملی این شیره میپردازد.
فبرزی و همکارا  ،)255۱( 2در کتاب مقدم ای بر تأمین مالی ساختاریافت  1ب مهرفای چی اتی
تااأمین مااالی ساااختاریافت و ارائ ا نکااا فن ای و عملی ااتی در خصاارص فراینااد تباادیل ب ا اوراق
بهادارسازی داراییها میپردازند در این کتاب تأمین مالی پاروژهای با عنارا یکای از روشهاای
پرکاربرد تأمین مالی سااختاریافت با خصارص در ساط پاروژههاای کاش و زیرسااختی مهرفای
میگردد.
کتاب ویلی تا  )2553( 0تحت عنرا اصر تأمین مالی پاروژهای و سااختاریافت یاک کتااب
مقدماتی است ک تأمین مالی پروژه را از دیدگاه یک مادیر پاروژه ماررد بررسای عارار مایدهاد.
رویکرد این کتاب کاربردی و مح رس و درعینحا دعیق است و کتاب را ب ایار عابال خراناد
میسازد.
فارستر و کالپ ( )2505در مقال «تکنیکهای تأمین مالی سااختاریافت در تاأمین ماالی پاروژه

1. Principle of Project Finance
2. Frank J. Fabozzi, Henry A. Davis, and Moorad Choudhry
3. Introduction to Structured Finance
4. Willie tan

11

مدل عملیاتی بهکارگیری صندوق سرمایهگذاری خصوصی جهت پیادهسازی تأمین مالی پروژهای

محرر نفت و گاز »0در ابتدا ب بررسی نق

و حجم صنهت نفت و گاز در بازار تأمین مالی پاروژه

محرر دنیا و نیز بیا انراع روشهای تأمین مالی پرداخت است.
کیر و همکارا ( )2500نیز در مقال ای با عنارا «پاروژههاای سااخت بهارهبارداری و انتقاا :
انگیزهها و کارایی »2ب بررسی انگیزهها و منافع مادی متفاو ارکا عراردادهای BOTو تاأثیر آ
بر کارایی پروژهها پرداخت اند.
جا دوار ( )2500در کتاب تأمین مالی پاروژهای باینالملال تجاارب اجرایای و عاانر  1ساهی
نمرده است تحلیل جدیدی از حقرق و عملیا تأمین مالی بینالمللی پروژه محرر ارائ دهد.
هاینز و همکارا ( )2502نیز در پووهشی با عنارا «ری اک سیاسای ،تاأمین ماالی پاروژهای و
مشارکت بانکهای ترسه ای در وامهای سندیکایی »0با مطالها  ۱0کشارر جهاا با ایان نتیجا
رسیدند ک هرچقدر میزا ری اک سیاسای بیشاتر شارد میازا تاأمین ماالی پاروژهای باا عاملیات
بانکهای ترسه ای بیشتر میشرد.
جان ر شارفمن ( )2525در کتاب عملیا سرمای گذاری جایگزین ب بررسای صاندوقهاای
سرمای گذاری جایگزین ک در ده اخیر مررد عشع ی ب یاری از سرمای گاذارا باردهاناد ،مانناد
صندوقهای پرششی و صندوق سرمای گذاری خصرصی میپاردازد و سااختار و ارکاا صاندوق
سرمای گذاری خصرصی را ب صرر کامل تشری میکند.
جرآ ساچارد در مقال خرد با عنرا «صندوقهای سرمای گذاری خصرصی گزین

شاده در

چین» ب بررسی ساختارهای صندوق سرمای گذاری در چین و همچنین عملکرد آ ها میپاردازد و
این صندوقها را در عرص جذب منابع در ردههای برتر مهرفی میکند.
گرگرری برو  )2503( 0در مقال ای تحت عنرا «آیا صندوقهای سرمای گاذاری خصرصای
بااازدهی گاازارش شااده را دسااتکاااری م ایکننااد » بااا بررس ای بااازده گاازارش شااده ترسااط در
1. Structured Financing Techniques in Oil and Gas Project Finance
2. BOT projects: Incentives and Efficiency
3. International project finance law and practice
4. Political risk, project ﬁnance, and the participation of development banks in syndicated
lending
5. Gregory W. Brown1, Oleg R. Gredil, Steven N. Kaplan
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صندوقهای سرمای گذاری خصرصی و افزای

سرمای این صندوق ک سرمای گذارا متههاد با

انجام آ ه تند یکی از مرضرعا مهم در خصرص صندوق سرمای گاذاری خصرصای را ماررد
واکاوی عرار میدهد.
اک اال برشاانر )250۱( 0در مقال ا خاارد بااا عناارا «بررس ای تهاااد نقاادینگی صااندوقهااای
سرمای گذاری خصرصی» باهدف ارائ یک نظری جدید از پی بینی تهاد نقدینگی صندوقهاای
سهام خصرصی و بررسی پیامدهای عیمتگذاری دارایی آ است.
فری اد محماادی ( )2520در کتاااب مهرف ای تااأمین مااالی پااروژهای در زیرساااخت اناارژیهااای
تجدیدپذیر ب ارائ نمای کلی از تمام فرایند داخلای تاأمین ماالی پاروژه با افارادی کا تخصاص
غیرمالی دارند؛ مانند مهندسین میدانی یا وکشی درگیر در پروژههای تجدیدپذیر مایپاردازد .ایان
کتاب جزئیا

هر جنب از تأمین مالی پروژه را ن از دیدگاه آکادمیک ،بلکا از دیادگاه تجربا و

دنیای واعهی ارائ میدهد.
از مجمرع یافت های تحقیقا داخلی و خارجی انجامشده در زمینا تاأمین ماالی پاروژهای در
تقریت ادبیا
پووه

پووه

حاضر و مفهرمشناسی جهات اساتخراج ماد عملیااتی اساتفاده مایشارد.

حاضر ب ارائ مد عملیاتی ب کارگیری رویکرد تاأمین ماالی پاروژهای در صاندوقهاای

سرمای گذاری خصرصی میپردازد .الزم ب ذکر است پرداختن ب این مرضرع از این زاوی اعدامی
بدیع برده و تا کنر در تحقیقا

گذشت ب آ پرداخت نشده است و بهرهگیری از رویکرد تاأمین

مالی پروژهای و کنار گذاشتن دیدگاه سنتی در مراحل مختلاف سارمای گاذاری در صاندوقهاای
سرمای گذاری خصرصی ،ترکیبی نرآوران و کاربردی در عرص سرمای گذاری میباشد.

روش پژوهش
این پووه

بر اساس ماهیت تحقیقی با رویکارد کیفای و از نارع تحلیال مضامر بارده و بار

اساس هدف از نرع تحقیقا کاربردی  -ترسه ای است .علمرو مرضرعی تحقیق در حرزه تاأمین
1. Axel Buchner
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مالی پروژهای در بازار سرمای ایرا است .با علات ماهیات تخصصای مرضارع تحقیاق و نیااز با
اشراف و تخصص باال در افرادی ک از آ ها اخذ نظر صرر میگیرد ایان تحقیاق دارای جامها
آماری کش نبرده و فقط جامه آماری خبرگانی دارد کا دارای تخصاص و صاشحیت ویاوه در
حرزه تأمین مالی پروژهای باشند .نمرن گیری نیز ب طریق غیرتصاادفی و انتخاابی با روش گلرلا
برفی صرر خراهد پذیرفت .ب دلیل بدیع برد مرضرع و نبرد دادههای تاریخی و تجربای عبلای
ن بت ب مرضرع پووه

الزم برد از روشهای کیفی و ب طرر مشخص از روش تحلیل مضامر

استفاده شرد تا از د ادبیا و تجربیا مشاب بترا یک مد جدید اساتخراج نمارد /مزیاتهاای
روشهای کیفی و سنج

خرد مؤلف ب جای مؤلف های کمی جایگزین باعاث تارجی روشهاای

کیفی در این تحقیق شده است.
تحلیل جمعیتشناختی خبرگان
ویوگیهای جمهیتشناختی افرادی ک عشوه بر تحلیل متر ادبیا از نظرا آ ها با منظارر
استخراج مد عملیاتی ب کارگیری صندوق سرمای گذاری خصرصی جهت پیادهسازی تأمین مالی
پروژهای با استفاده از روش تحلیل مضمر استفاده شده است عبار اسات از داشاتن حاداعل 05
سابق مدیریتی در سط مدیریت عالی در شبک بانکی کشرر یاا ساابق مادیریتی در حارزه تاأمین
مالی بینالملل یا داشتن مدرک دکتری تخصصای یاا کارشناسای ارشاد در حارزه علارم ماالی یاا
اعتصادی با حداعل  00سا ساابق کااری و از لحااظ جن ایت ،میازا تحصایش و میازا سارابق
اجرایی در نظام پرلی و مالی و سرمای ای کشرر و نرع فهالیت آ ها بدینصرر است .در مجمرع
نظرا  10نفر خبره اخذ گردید ک  1نفر از خبرگا ز و  12نفر مرد مایباشاند 25 .نفار مادرک
تحصیلی دکتری  02نفر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و  1نفر کارشناسی در رشت های مالی و
اعتصاد و رشت های مرتبط داشتند .ب لحاظ سرابق کاری  0نفر سابق کاری بای

از  15ساا و 00

نفر سابق بین  15-25سا و  ۱نفر سابق بین  25-00سا و  0نفر ساابق کمتار از  00ساا داشاتند.
این افراد از مدیرا ارشد شرکتهای فها سرمای گذاری و نهادهای مالی بازار سرمای  ،بانکها و
اساتید دانشگاه و متخصصین حرزه تأمین مالی داخلی و بینالملل کشرر انتخاب شدهاند.
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روش تحلیل دادهها
تحلیل مضمون

0

تحلیل مضمر شیرهای در روش پووه

کیفی است ک بر شناسایی ،تحلیل و تف ایر الگاری

مهانی دادههای کیفی تمرکز دارد .از این روش میترا ب خربی برای شناخت الگرهای مرجرد در
دادههای کیفی استفاده کرد .تحلیل مضمر روشی برای شناسایی و تحلیل الگرهای مهانی در یک
مجمرع داده است .این روش ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکناده را با
دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند (براو و کشرک.)255۱ ،2
مراحل تحلیل مضمون
روشهای مختلفی برای تحلیل مضمر وجرد دارد ک هر یک از آ ها ،فرایندهای خاصای را
دنبا میکند .در این بخ  ،فرایند تحلیل مضمر در عالب س مرحل  ،شا

گاام و بی ات اعادام

مهرفی میشرد .فرایند کامل تحلیل مضمر را میترا ب س مرحل کاش تق ایم نمارد :تجزیا و
ترصیف متن ،تشری و تف یر متن ،و ادغام و یکپارچ کارد مجادد ماتن .درحاالیکا هما ایان
مراحل با تف یر و تحلیل همراه است اما در هر مرحل از تحلیل ،سط بااالتری از انتازاع با دسات
میآید (آترید استرلینگ.)2550 ،1

جدو  .0فرایند گامب گام تحلیل مضمر و تحلیل شبک مضامین
مرحله
تجزیه و توصیف
متن

اقدام

گام

مکتوب کردن دادهها (در صورت لزوم)

 .۱آشنا شدن با متن

مطالعه اولیه و مطالعه مجدد دادهها
1. Thematic analysis
2. Braun, V. and Clarke
3. Attride-Stirling
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مرحله

اقدام

گام

نوشتن ایدههای اولیه
 .۲ایجاد کدهای اولیه و

پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه قالب مضامین
تفکیک متن به بخشهای کوچکتر

کدگذاری

کدگذاری ویژگیهای جالب دادهها
تطبیق دادن کدها با قالب مضامین

 .3جستوجو و شناخت

استخراج مضامین از بخشهای کدگذاشته متن

مضامین

پاالیش و بازبینی مضامین
بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج
مرتب کردن مضامین
انتخاب مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر

 .4ترسیم شبکه مضامین

ترسیم نقشه (های) مضامین

تشریح و تفسیر متن

اصالح و تأیید شبکه (های) مضامین
تعریف و نامگذاری مضامین

 .5تحلیل شبکه مضامین

توصیف و توضیح شبکه مضامین
تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صریح آن

ترکیب و ادغام متن

 .6تدوین گزارش

استخراج نمونههای جالب دادهها
مرتبط کردن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی نظری
نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیلها

الزم ب ترضی است ک برخی مضامین سازما دهنده دارای چندالی مضمر پای ه اتند کا
تحت عنرا مضامین پای مقدماتی تهریف شدهاند .0همچنین طی چندین مرحلا ارزیاابی و پاای
 .0در مد های سنتی تحلیل مضمر مهمارالً سا الیا تحلیال وجارد دارد (مضامر پایا  ،مضامر ساازما دهناده و
مضمر فراگیر) ولی گاهی برخی الی ها خرد ممکن است از زیر الی ها و مضامین خردتری تشاکیل شاده باشاند مثال
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کدها مضامین اصلی و فرعی در مقای

با یکدیگر جابجا و جانمایی شدهاند تا در نهایت بتارا با

استقرایی جامع در خصرص ارکا الگر و جانمایی هر مضمر و ن بت مضامین با یکدیگر دسات
یابیم.
جدو  .2ارتبا الی های مختلف مضامین استخراج شده

مضمون

مضمون

مضمون

مضمون پایه

مضمون پایه

مضمون پایه

فراگیر

سازمان دهنده

پایه

مقدماتی سطح ۱

مقدماتی سطح ۲

مقدماتی سطح 3

ب بیا دیگر با تحلیل متن مصاحب ها و متن ادبیا پاووه

مفااهیم و مضاامین کلیادی مادنظر

خبرگا ترسط پووهشگر استخراج میگردند .سپس مضامین همسنخ در کنار یکدیگر عرار گرفتا
و با هم ادغام میشرند و مفهرم کلیتر و سط عامتر را تشاکیل مایدهناد و با هماین ترتیاب در
خصرص مفاهیم الی های باالتر نیز عمل میشرد تا ب مضامین سازما دهنده و در نهایت مضاامین
فراگیر دست پیدا کنیم و در واعع مضامین فراگیر ک عامترین مفاهیم و دربرگیرناده کلیا مفااهیم
زیرشاخ خرد ه تند استخراج گردند .ب عنارا مثاا ممکان اسات یکای از خبرگاا با ری اک
عملیاتی بپردازد ،خبره دیگر ب ری ک نقدینگی و مثشً متن ادبیاا پاووه

با ری اک اعتبااری

اشاره کند .این مفاهیم مضامین پای ه تند ک وعتای در کناار هام عارار گیرناد ضارور بارآورد
ری ک را نشا میدهند و مضمر عامتری ب اسم برآورد ری ک را استخراج میکنناد .مضامر
برآورد ری ک در کنار مضمر ارزیابی اعتصادی و همچنین ارزیابی حقرعی و عاراردادی و ...کا
ممکن است از د مضامین دیگر استخراج شده باشند یک مضمر کلیتر و الی عامتار با عنارا
مثا ضرور ارزیابی جامع طرح را تشکیل میدهند و ب همین منرا ادام میدهیم تا عاملتارین
و جامعترین مضامین ک از آ ها ب عنرا مضمر فراگیر نام برده میشرد استخراج شرند.

پووه

حاضر ک مضامین در بهضی مرارد از تجمیع چند زیر الی حاصل شدهاند.
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شبکه مضامین:
شبک مضامین بر اساس یکروی مشخص ،مضامین مد را نظاممند میکند سپس این مضامین
ب صرر نقش های شبک وب رسم میشرند ک در آ مضامین برج ت هر یک از این سا ساط
همراه با روابط میا آ ها نشا داده میشرد.

شکل  .0ساختار یک شبک مضامین (عابدی جهفری و همکارا )21 :0135 ،

اعتباربخشی و روایی:
اعتبارپذیری ب واعهی برد ترصایفهاا و یافتا هاای پاووه
درج ی اعتمااد ب واعهی برد یافت ها برای شرکتکنندگا پاووه
پاووه

در آ انجاام شاده است (حریری.)۱۱ :0100 ،
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اعتبار درونی (بازبینی و مقایسه مستمر):
بدین مهنی ک ب منظرر اطمینا از ثباا و ان اجام کدگاذاری ،در طای فرایناد جماعآوری و
تحلیل داده و پس از کدگذاری تمام دادهها ،کدگذاری مررد بازنگری عرار میگیرد و این فرایند
تا زمانی ک مقرل ها ب یک نتیج رضایتبخشی منتهی گردد ،ادام پیادا مایکناد و مارارد مشااب
ادغام و مبهم اصشح میشرند (عباسزاده.)21 :0130 ،
اعتبار بیرونی (روش دلفی):
بدین مهنی ک پووهشگر ،نتایج تحلیل خرد را در اختیار پاسخدهندگا عرار میدهد و از آ ها
میخراهد تا درباره میزا همخرانی و تناسب میا تفاسیر وی و تجارب خردشا  ،اظهارنظر کنناد.
چنین کاری ،این فرصت را در اختیار پاسخدهندگا عرار میدهد تا ب طرر جادیتار و عاریتاری
درباره م ائل مطرح شده ،اظهارنظر کند .البت  ،پووهشگر باید ب طرر واض و شفاف ،نتایج تحلیل
خرد را همراه با فرایناد دساتیابی با آ  ،بارای پاساخدهنادگا ترضای دهاد (عابادی جهفاری و
همکارا .)0135 ،
در پووه

حاضر ابتدا با بازبینی و مقای

م تمر ب اعتبار درونی دست یافتیم و پاس از آ باا

ارائ نتایج تحلیل ب مصاحب شرندگا  ،اعتبار بیرونی آ مررد تأیید عرار گرفت.

فرایند اجرایی و تجزیهوتحلیل دادهها
دادههای حاصل از مصاحب ها تایپ و پیاادهساازی شاده و پاس از پیاادهساازی ،با هریاک از
مصاحب ها کد مصاحب داده شد .درمجمرع 00 ،مصاحب با  10مصاحب شرنده انجام شد و درنهایت
تمامی مصاحب ها تحلیل شد .در انتخاب مصاحب شرندگا ضمن رعایات اصال ح اسایت نظاری،
سهی شده است اصل تنرع نیز رعایت شرد؛ یهنی مصاحب شارندگا در هماۀ طیافهاای احتماالی
آشنا با مرضرع پووه
مرکزی و بخ
جمعآوری دان

حضرر داشت باشند از سطرح مختلف بانک گرفت تا بازار سرمای و بانک

خصرصی و حرزه تأمین مالی بینالملل تاا از ایان رهگاذر اطمیناا ن ابی جهات
مرجرد در کشرر در مرضرع پووه
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کیفی ترسط خرد پووهشگر جمعآوری ،تحلیل و تف یر شده و دادههای کیفی جمعآوریشاده از
مصاحب ها با استفاده از کدگذاری باز ،انتخابی و نظری تحلیل شاده اسات .تجزیا وتحلیال دادههاا
ترسط نرمافزار تحلیل کیفی دادهها ( MAXQDAن خ  )2500انجام شده است.
کدگذاری باز ،نخ تین مرحل از مراحل کدگذاری است و با مهناای دعیاقتار ،سانگ بناای
تحلیل را تشکیل میدهد و ب همین دلیل اهمیت و ح اسایت بااالیی دارد .پووهشاگر در انتخااب
کدهای بیشتر ترجیحاً از واژههای متن استفاده کرده و دلیل آ نیز ،ترج ب بافت زبانی متن است.
پووهشگر فرایند یادشده را تا اتمام متر ادام میدهد (استراوس و کرربین .)35-30 :2500 ،0پس
از هر مصاحب فرایند کدگذاری انجام شده و با اشاباع نظاری و تکارار در کادهای جدیاد فرایناد
جمعآوری دادهها مترعف گردید .با ترج با روش تحقیاق کا تحلیال مضامر ه ات کادهای
ب دستآمده از تحلیل مصاحب ها و تحلیل ادبیا پووه

در مجمرع حادود  2020کادباز جهات

تحلیل استخراج گردید.
در مرحل کدگذاری انتخابی دادههای پراکنده حاصل از کدگذاری بااز کناار یکادیگر عارار
گرفت و باعث ظهرر مضامین سازما دهنده میشرند .مضامین سازما دهنده ،هماا ایادۀ مفهارمی
است ک کدهایی ک با هم ارتبا و مشابهت دارند یکجا گرد هم میآورد (سالدنا.)2500 ،
الزم ب ترضی است ک برخی مضامین سازما دهنده دارای چندالی مضمر پای ه اتند کا
تحت عنرا مضامین پای مقدماتی تهریف شدهاند .همچنین طی چنادین مرحلا ارزیاابی و پاای
کدها مضامین اصلی و فرعی در مقای

با یکدیگر جابجا و جانمایی شدهاند تا در نهایت بتارا با

استقرایی جامع در خصرص ارکا مد و جانمایی هر مضمر و ن بت مضامین با یکدیگر دسات
یابیم .در مرحل بهد با بررسای مرشاکافان و تجزیا وتحلیال مضاامین ساازما دهناده با اساتخراج
مضامین فراگیر از در مضامین سازما دهنده میپردازیم.
بر اساس تحلیل انجام در مجمرع چهار مضمر فراگیر و  00مضامر ساازما دهناده و 0005

1. Sturuess and Corbin
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مضمر پای و پای مقدماتی استخراج شد.0
جدو  .1مضامین سازما دهنده و فراگیر ظهرر یافت در جریا تحقیق
مضامین فراگیر

مضامین سازماندهنده
شرکای محدود

شرکای صندوق

شرکای عمومی
کمیته ارزیابی و کارشناسی
کمیته نظارت و کنترل بر تکمیل و بهرهبرداری

اجزای شرکت مدیریتی

کمیته تأمین مالی
ابالغ سیاستها ،اولویتها و پیششرطهای مدنظر صندوق
برگزاری جلسه معارفه طرح
دریافت گزارش مطالعات اقتصادی به فراخور نیاز پروژه

ابعاد کارشناسی با رویکرد تأمین
مالی پروژهای

مطالعات کامل توسط امین صندوق (طرح توجهی ،مدیریت ریسک ،مدیریت
پروژه و غیره)
تهیه گزارشهای جمعبندی کمیته ارزیابی و کارشناسی صندوق
انجام تعهدات و پرداخت سود دورهای
نظارت دقیق و نزدیک شامل گذاشتن عضو هیئتمدیره و مدیر مالی در
شرکت و بهکارگیری ناظر فنی امین
مدیریت فروش و بهرهبرداری از طریق گزارشگیری دقیق ،قراردادهای

بهرهبرداری تا زمان اعمال

سهجانبه یا انبار تحت کلید محصوالت

سیاست خروج

راهاندازی بازار ثانویه واحدهای صندوق
اعمال سیاست خروج (موفق یا ناموفق)

 .0الزم ب ذکر است ک ب علت محدودیتهای حجمی مقال امکا ارائ جداو و تحلیل دادههای خرد مقدور نبارد و
در صرر نیاز از طریق ایمیل در خدمت عشع مندا جهت ارائ اطشعا تکمیلی ه تیم.
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ترسیم شبکه مضامین:
در این مرحل  ،با مراجه ب مضامین استخراج شده و باازبینی کلای آ هاا کا آیاا باا یکادیگر
ارتبا و ان جام کافی را دارند یا خیر بررسیها انجام شده و پس از اصشح برخی رابط ها ،شابک
مضامین ب شکل زیر ترسیم گردید 0در نهایت در عالب روش دلفی مد استخراج شده ب خبرگا
ارائ گردید و مررد تائید واعع شد.

 .0الزم ب ترضی ک مد اصلی دارای ابهاد و الی های شک ت شده بیشتری است ک ب علت محدودیت فضاای ارائا
امکا ارائ آ در مقال مقدور نی ت و عشع مندا میترانند با صارر پ ات الکترونیکای باا نری اندگا در تمااس
باشند.
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شکل  .2ساختار شبک مضامین مد تأمین مالی پروژهای در عالب صندوق سرمای گذاری خصرصی
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نتایج و یافتههای پژوهش
در تبیین الگری عملیاتی و تحلیل شبک مضامین باید گفت ک این مرحل از پاووه  ،پاس از
اتمام کدگذاریهای و فرایند تحلیل مضمر و ترسیم شبک مضامین انجام شد .در مرحلا ابتادای
شکلگیری صندوق سرمای گذاری خصرصی ،شرکای محدود ( )LPرکان تاأمین ماالی صاندوق
ه تند ک باید با آگاهی از ری کهاای ایان صاندوق اعادام با سارمای گاذاری نمایناد؛ بناابراین
سرمای گذاری در این صندوق ک ماهیتاً پرری ک است تنها باید از سری افرادی صرر گیرد ک
منابع مالی کافی برای پذیرش چنین ری کی را دارند .در هایچ مقطهای نیااز فارری با نقاد کارد
سرمای گذاری صرر گرفت در این صندوق را نداشت باشند .بر اسااس اصار سارمای گاذاری با
دلی ال ماهی ات ری ااکی ای ان صااندوق ،ساارمای گااذاری نبای اد بخ ا

اصاالی ساابد ساارمای گااذاری

سرمای گذار را تشکیل دهد .با ترج ب میزا بااالی ری اک صاندوق سارمای گاذاری خصرصای
اشخاصی چر سرمای گذارا نهادی و بنیادی ،شرکتهای سرمای گذاری ،صندوقها بازنش تگی
و سایر اشخاص حقیقی ثروتمند و گروه هدف آگاه ب ری کهای مرجرد ،برای سارمای گاذاری
در این صندوق پیشنهاد میشرند.
ارکا صندوق سرمای گذاری خصرصی در مرحل ابتدایی شاامل شارکای محادود و شارکت
مدیریتی تشکیل میشرد .در پیادهسازی تأمین مالی پروژهای در ایان عالاب ،مادیر سارمای گاذاری
برای انتخاب مرردهای سرمای گذاری نق
نق

اساسی را ایفا میکند .مدیر سرمای گذاری برای ایفای

و تههدا خرد نیازمند کمیت های تخصصی در زیرمجمرع ی خرد اسات .در ماد طراحای

شده این کمیت ها شامل ارزیابی و کارشناسی ،واحد نظار و تکمیل و واحد تأمین مالی است.
مدیر سرمای گذاری پی شر های الزم جهتپذیرش اولی را تهیین میکند .این پی شر هاا
ک منطبق بر اهداف و مرضرع صندوق سرمای گذاری خصرصی ه ت و مطابقت کامل با ساختار
تأمین مالی پروژهای دارد ،عبار اند از :انطباق با اولریتهای مرضرعی صندوق ،داشتن حمایت و
اولریت حاکمیتی ،جانمایی مناسب و  ...پسازاین مرحل واحد سرمای گذاری اعدام ب شناساایی و
انتخاب گزین های سرمای گذاری میکناد در پاروژههاایی کا  :دارای پیشارفت فیزیکای مناساب،
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دارای طرح ترسه  ،حائز شرایط بالفهل یا بالقره پذیرش در بازار سرمای  ،ک بوکار دارای ترجی
فنی ،اعتصادی و مالی ،دارای مطالها جامع مدیریت ری ک و مدیریت پروژه و ...باشد.
پس از پاالی

اولی  ،پروژه ب کمیت ارزیابی و کارشناسی منتقل مایگاردد .کمیتا ارزیاابی و

کارشناسی ب بررسی ابهاد مختلف پروژه میپردازد .ابهاد مطالهاتی ک این کمیت ملزم ب بررسای و
مطاله دربارهی آ است عباار اسات از :ابهااد حقارعی ،مطالهاا مربار با مادیریت پاروژه،
مطالها امکا سنجی و ارائ طرح ترجیهی جامع ،برنام ریزی ماالی و اعتصاادی ،مطالهاا فنای و
تکنرلرژی و غیره ک صاحب طرح الزم است آ هاا را ترساط مشااور اماین مهرفای شاده ترساط
صندوق تهی و ارائ نمایاد .کمیتا ارزیاابی و کارشناسای بارای مطالهاا خارد نیازمناد دادههاای
تخصصی جامع با عابلیت اتکا است .گردآوری این دادهها نیز اماری تخصصای اسات کا نیازمناد
واحد مجزای ارزشگذاری تحتنظر کمیت ارزیابی و کارشناسی است .ع مت سارمای گاذاری و
ارزشگذاری مرظف ب گردآوری استهشما فنی و مالی و اهلیات سانجی اسات .هامچناین ایان
ع مت میبای ت ب بررسی مدارک و م تندا و مجرزا بپردازد .ارزشگذاری و ترافق بر سار
مد ارزشگذاری مطلرب و تهیین شرایط نظارتی و مادیریت ری اک (تاأمین خارراک ،تأییدیا
فروش و  )...از دیگر وظایف این واحد مهم زیرمجمرع کمیت ارزیابی و کارشناسی است.
در زمین پرش

ری کهای برشماری شده در مطالها طارح الزم اسات از طریاق ابزارهاای

گرناگر ب فراخرر مرضرع پروژه استفاده گردد .اخذ انراع تضامین مانند ح ن انجام کار و غیاره
از پیمانکارا  ،تنظیم عراردادهای الزامآور حقرعی و در محدودیت مالی و انتقا مالکیتی و استفاده
از انراع عالبهای حقرعی جهت پرش

ری کهای تأمین و فروش و غیره نیاز الزم اسات مادنظر

عرار گیرد .احیای عانر جبرا خ ار های ارزی ناشی از اعاداما دولات و همچناین اساتفاده از
بیم و مشتقا مالی جهت پرش

ری کها نیز در این حرزه عرار میگیرد ک بایاد مررداساتفاده

عرار گیرد.
با ترج ب پذیرش سط ن بتاً باالی ری ک در این شیره تاأمین ماالی الزم اسات طارح دارای
مد سرمای گذاری با شاخصهای مالی و اعتصادی جذاب باشد و سی تم کنتر و نظار مناساب
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جهت رصد تکمیل و بهرهبرداری از طرح پی بینی و م تقر شرد .تأسایس شارکت پاروژه و اخاذ
سهام ممتاز و گذاشتن عضر هیئتمدیره با امضای ثابات و کلیادی و منصارب کارد مادیر ماالی
پروژه ترسط صندوق ازایندست میباشاد .همچناین الزم اسات صاندوق از نزدیاک بار پیشارفت
پروژه نظار داشت باشد ولی با تق یم بهین وظایف در هیئتمدیره مانع و خللی در اماررا فنای
پروژه ایجاد نکند و تمرکز صندوق بر نظار و راهبری کش باشد و امررا فنای و تخصصای را
ب شریک واگاذار کناد .اعاداماتی نظیار تهیاین پااداش و مکاانیزم انگیزشای افازای

بهارهوری و

ب کارگیری تکنرلرژی مناسب بر اساس نظر مشاورا فنی اماین و تفکیاک باانی از تایم سااخت و
تفکیک تیم ساخت از بهرهبردار نیز در صرر لزوم الزم است انجام شرد.
پس از گذر از مرحل پی

از تأمین مالی طرحها (ارزیابی ،گزین

و تهیین شرایط) ب مرحلا

تأمین مالی و ساخت وارد میشریم .در این مرحل  ،واحد نظار و راهبری شرکتهای پررتفاری
و واحد تأمین مالی مأمرریتهای اصلی را ایفا میکنند .وظایف واحد نظار و راهبری عبار اند
از:
 تأمین کامل شرو تهیین شده ترسط مشاورین صندوق نظیر الی نس و تکنرلرژی و ...
 ب کارگیری سازندگا از وندور مررد تأیید و عراردادهایی نظیر کلید در دست و ...
 عرارداد نظار و تأمین و نگهداری با مشاورین امین صندوق و سی تم ح ابداری و کنتر
پروژه
 مشارکت نام محکم ،اخذ امضای ثابت ،تهیین مدیر مالی و ح ابرس ،حق جایگزینی و...
 رعایت مشحظا راهبردی و الزاما حاکمیت شرکتی در تنظیم روابط طرفین و انگیزش
کافی
 مشاوره در خصرص امرر حقرعی صندوق
 اظهارنظر در خصرص عراردادهای همکاری میا صندوق و سایر ارکا
 واحد تأمین مالی ب دو طریق اعدام میکند:
 :EQUITY تههد اولیا و ثانریا شارکای صاندوق تههادا مالکاا اولیا شارکت باا

11

نشریه علمی پژوهشهای راهبردی بودجه و مالی ،سال دوم ،شماره  ،3پاییز 0011

رویکرد تأمین مالی پروژهای
 :DEBT تأمین مالی و اخذ انراع اعتبارا و ت هیش و انتشاار اوراق بهاادار باا رویکارد
سنتی (غیر تأمین مالی پروژهای) و البت با مشاوره و تائید شرکت مدیریتی.
مرحل آخر مرحل بهرهبرداری و خروج است .در این مرحل دو حالت متصرر است:
 .0تحقق مرفقت آمیز اهداف شرکت و صندوق (خروج مرفق) :در ایان صارر با اشاکا
زیر تکمیل و بهرهبرداری صرر میپذیرد:
 انتقا سهم صندوق ب یک صندوق سرمای گذاری خصرصی دیگر
 فروش ب یک شخص حقیقی یا حقرعی مرتبط
 واگذاری و پذیرش شرکت در بررس یا فرابررس
 .2عدم تحقق اهداف شرکت و صندوق (خروج نامرفق):
 انتقا سهم صندوق در شرکت ب شخصی ثالث در صرر وجرد
 طبق مقررا عانر تجار شرکت منحل میشرد.

جمعبندی و نتیجهگیری
در این پووه

سهی کردیم مد عملیااتی با کاارگیری صاندوق سارمای گاذاری خصرصای

جهت پیادهسازی تأمین مالی کارشناسی با رویکرد تأمین مالی پروژهای و در نهایت بهرهبرداری تاا
زما اعما سیاست خروج نحر مرفق یا غیر مرفق است ک البت هر یاک از ابهااد نیازمناد شارح و
ب ط مقتضی است ک در این مقال ب صرر ب یار مختصر برشماری گردیدند.

منابع
آذر ،عادل و رجبزاده ،علی .)۱331( ،تصمیمگیری کاربردی :رویکرد  ،MADMتهران ،نگاه دانش.
آراستهخو ،محمد ( .)۱33۱فرهنگ اصطالحات علمی– اجتماعی ،تهران ،چاپخش.
اشعریون قمی زاده ،فرزانه؛ تاجمیر ریاحی ،حامد ( ،)۲1۱4بررسی مقایسهای روش تأمین مالی پروژههای انرژی بر
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اساس تلفیق اوراق استصناع  -قرارداد  BLTو اوراق استصناع مستقل ،مجله علمی و پژوهشی تحقیقات مالی
اسالمی.۱36-۱51 ,)۲(3 ،
اشکوه ،حسین؛ صبحیه ،محمدحسین؛ زرگرپور ،حمید و زرآبادیپور،سعید (« ،)۱333بررسی چالشهای تأمین مالی
پروژههای نیروگاهی در مشارکت دولتی خصوصی» ،دومین کنفرانس بینالمللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
تهران ،مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.۱1 -۱ ،۱333 ،
اشکوه حسین ( ،)۱311الگوی حاکمیت طرح متناسب با رویکردهای تأمین مالی مورد کاوی طرحهای باالدستی صنعت
نفت ایران بر اساس  4رویکرد تأمین مالی ،پایاننامه دکتری تهران گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه
تربیت مدرس.
اصغرپور ،محمدجواد ( .)۱333تصمیمگیری چندمعیاره ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
امین زاده ،الهام و آقابابایی دهکردی ،پیمان ( .)۱313بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع
متقابل .مجله حقوقی دادگستری.۲1-1 ،)31(13 ،
بازرگان ،عباس و سرمد ،زهره ( .)۱331روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،تهران ،انتشارات آگاه.
تقوی ،سیدعلی؛ عبده تبریزی ،حسین؛ لطیفی ،میثم و فاضلیان ،محسن ( ،)۱316طراحی روش تأمین مالی ساختاریافته
پروژههای زیربنایی حملونقل با لحاظ راهکارهای ارتقاء سطح اعتباری متناسب با آموزههای فقه امامیه،پایاننامه
دکتری ،گروه مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه امام صادق(ع).
حدادی ،جواد ( ،)۱311بررسی تأمین مالی پروژه محور در بخش باالدستی نفت با تأکید بر ابزارهای اسالمی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،گروه هنر تهران :دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس.
حریــری ،نجــال ( ،)۱335اصــول و روشهای پژوهش کیفی ،تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی
خاکی ،غالمرضا ( ،)۱334روش تحقیق با رویکردی بهپایاننامه نویسی ،تهران ،انتشارات بازتاب.
خزائنی ،گرشاسب ،احمدی ،لوزا ( ،)۱334مدیریت ریسک در پروژههای کالن با رویکرد  ،BOTدومین کنفرانس
بینالمللی مدیریت پروژه ،تهران.
خلیلی شورینی ،سیاوش ( ،)۱336روشهای تحقیق در علوم انسانی ،تهران ،انتشارات یادواره کتاب.
داناییفرد ،حسن و الوانی ،سید مهدی و آذر ،عادل ( .)۱333روششناسی پژوهش کمی در مدیریت رویکردی جامع،
تهران ،انتشارات اشراقی.
دالور ،علی( ،)۱335روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ،انتشارات دانش محام.
دهقانی ،تورج ( ،)۱313سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژههای نفت و گاز ،تهران :مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی.
ذاکرنیا ،احسان؛ صالح آبادی ،علی و حسن زاده سروستانی ،حسین ( ،)۱411طراحی مدل عملیاتی تأمین مالی پروژهای
در نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران .گروه مدیریت مالی .دانشکده مدیریت .پایاننامه دکتری دانشگاه امام
صادق(ع).
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شبانی ،محمد ( ،)۱336بازارهای مالی و پولی بین المللی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
صالح آبادی ،علی و سعدآبادی ،معصومه ( ،)۱31۱سازوکار عملیاتی مدل تامین مالی پروژه های پیمانکاری توسط
اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) ،پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران ،تهران
عابدی جعفری ،حسن؛ تسلیمی ،محمدسعید؛ فقیهی ،ابوالحسن و شیخ زاده ،محمد ( ،)۱311تحلیل مضمون و شبکه
مضامین :روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در دادههای کیفی .دو فصلنامه اندیشه مدیریت
راهبردی ،شماره .۱13-۱5۱ . ۱1
عباس زاده ،محمد( ،)۱31۱تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی .مجله جامعه شناسی کاربردی سال بیست و
سوم .شماره پیاپی ( ،45شماره اول).
عبیداهلل ،محمد ( ،)۱331مهندسی مالی اسالمی .ترجمه مسلم بمانپور و سجاد سیفلو .تهران :انتشارات دانشگاه امام
صادق علیهالسالم.
عسکری ،محمدمهدی؛ کریمی ریزی ،مجید و مصطفوی ثانی ،علی ( ،)۱316تأمین مالی پروژههای زیرساختی بر مبنای
الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت .مجله تحقیقات مالی اسالمی ،شماره .۱3
غفاری ،امیرحسین  ،فطانت ،محمد و شعبانی ،احمد ( ،)۱314طراحی الگوی مطلوب تأمین مالی ساختار یافته در
صنعت پتروشیمی ایران سازگار با فقه .گروه مالیو دانشکده مدیریت .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق
علیهالسالم.
غنیزاده ،بهرام ،و بارانی ،زینب( ،)۱314روشهای تأمین مالی در بنگاههای اقتصادی .مجله :حسابدار رسمی،)۱۱( ۲1 ،
)61 - 51
فبوزی ،فرانک؛ دیویس ،هنری و چودری ،مراد ( ،)۱31۱دانش مالی ساختار یافته .ترجمه میثم احمدوند و جواد میثاقی
فاروجی .تهران :انتشارات چالش.
کارگر مطلق ،احمد؛ صادقی شاهدانی ،مهدی؛ منظور ،مهدی؛ موسویان ،سید عباس و فیروزمند ،محمود رضا (،)۱316
امکانسنجی و الزامات فقهی ،حقوقی و اقتصادی شیوه تأمین مالی پروژه محور در قراردادهای باالدستی صنعت
نفت و گاز .پایان نامه دکتری ،گروه اقتصاد .دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
کشتیبان ،یاسر؛ حدادی ،جواد؛ فکری ،امیر و حدادی ،محمود ( ،)۱333تأمین مالی پروژه محور از نگاه بانکهای ایرانی
فرصت یا تهدید .دومین کنفرانس بینالمللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران ،تهران :مرکز مطالعات تکنولوژی
دانشگاه صنعتی شریف.411-31۱ ،
معین ،محمد ( ،)۱363فرهنگ فارسی .تهران :انتشارات امیر کبیر
موسویان ،سیدعباس و سروش ،ابوذر( ،)۱311آسیب شناسی فقهی ،اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران.
مجله علمی پژوهشی بورس اوراق بهادار ،دوره  ،4شماره . 61 - ۲1 ،۱4
موسویان ،سید عباس و حدادی ،جواد ( ،)۱31۲تأمین مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع در صنعت نفت.
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.۱۱1 -11 ،51  شماره،۱3  سال،فصلنامه اقتصاد اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
. ارائه در اولین همایش مدیریت پروژه، سیر تحول تأمین مالی پروژههای نفت و گاز،)۱33۱(  مهرداد،نراقی
 گروه مالی و سرمایه، توسط دانشگاه صنعتی شریف، پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران،)۱31۱(  مهرداد،نراقی
.گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف
، مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بینالمللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران،)۱333(  داود، مهرداد و جمالی،نراقی
. مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف:تهران
. نگاه دانش: تهران، داور ونوس و حجتاهلل گودرزی، مدیریتریسک،)۱33۲(  ریچارد، چسترآرتور و هاینز،ویلیامز
 فصلنامه، بررسی تکنیکهای تامین مالی پروژه محور در تأمین مالی اسالمی،)۱333(  موسی، و احمدی، فرشاد،هیبتی
.34  ش، پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی- علمی
 انتشارات: تهران. ترجمه طهماسب مظاهری و امیرحسین توکلی. اصول تأمین مالی طرحها،)۱331(  ای آر،یسکومب
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Abstract
Project financing is one of the most important and practical instruments in
developed and developing countries and many medium and large scale projects in
the world are implemented by using this approach. Unfortunately, this approach has
not really been able to Be implemented in Iran our country, and one of the main
reasons for this failure is the lack of knowledge and explanation of the requirements
and dimensions of this method. Due to the dynamics of the capital market and
emerging tools such as the private Equity fund, the project financing approach can
be effectively used in these structures and the resources and supports of institutional
and banking investors, etc. be used within the framework of this structure and
project financing approach.
For this purpose, in this study, while better understanding the issue, a relatively
comprehensive review of internal and external scientific sources and obtaining
expert opinions to design the model using thematic analysis method and by
measuring and rearranging these factors, The operational model of using a private
Equity fund to implement project financing In order to implement project financing
in Iran, from the study and project selection phase to the evaluation, and finally the
completion, operation and implementation of the private investment fund exit policy
from the company were extracted.
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Instruments, Theme Analysis Method
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