روش های تامین مالی شهزداری
تامین منابع مالی شهزداری ها
أزٚس ٜشٟزٞا ٘مش ٕٟٔی در تٛسعه ٝالصاعادب تعز هٟعا ٜدار٘عای ٚمعا

ٔعا ز ت شعٟزب رعزًاب تع ٝتٛسعهٝ

س زساختٞاب شٟزب  ٚارائ ٝخأات ٔحاٚد ٕ٘ی ٌزددی ىعی اس ٔٛوعٛهات ٟٔعٓ وع ٝتا دعصی در دسعصٛر وعار
ٔا زاٖ شٟزب لزار ٌیزد رًع ٔٛا٘ع رشا الصاادب  ٚشٙاخت ًزرتٞا ٔ ٚش تٞاب الصاادب شٟز  ٚدسصیاتی تٝ
اًك رٚشٗ آ ٙا ٜالصاادب شٟز ٔیتاشای
تی شه شٟزٞا ی ٔیتٛا٘ٙا در ا ٗ أز ًٔٛك تاشٙا ؤ ٝش تٞاب رلعاتصی خعٛد را شٙاسعا ی وعزد ٚ ٜتیییعزات
الصاادب را ارس اتی وٙٙعا  ٚا٘هغعاال مسْ را تع ٙٔ ٝعٛر گاسع ٍ ٛی تع ٝتیییعزات الصاعادب دارا تاشعٙای تعااْٚ
خأترسا٘ی در شٟز ٘یاسٔٙا تأیٗ ٔٙاتع ٔاِی واًی  ٚگا اار استی ىی اس ٔهضالت اساسی در خاعٛ
تأیٗ ٔاِی شٟزداربٞا در وشٛر ٔا ا ٗ است ؤ ٝصاسفا٘ٞ ٝیچ ٌا ٜراتغٝاب ٔیاٖ ٚمعا

٘ عاْ

ٔدعلِٛیت ٙٔ ٚعاتع

تزلزار ٘شإٞ ٚ ٜیش ٝتالش تز ا ٗ تٛد ٜتا ٔٛوٛع تأیٗ ٔاِی شٟزداربٞا در چارچٛتی خارج اس الصااد  ٚت ش
هٕٔٛی تهییٗ تىّی ٌزددی
اس جّٕ ٝا ٗ رٚش ٞا ت ٝتهز

رٚاتظ اًشا ش سزٔا  ٝاجصٕاهی  ٚواٞش ٞش ٞ ٝٙاب شٟزدارب تٕزوش سدا ی در

ٔٙاسثات ٔاِی دِٚت  ٚشٟزدارب ٞا تدٟیُ دسصزسی ت ٝتاسارٞاب سزٔا  ٚ ٝاٚراق لزوع ٝاًعشا ش تعٛاٖ تعاِمٜٛ
در اًت ٚاْ ا جاد ا٘ضثاط  ٚشفاًیت ٔاِی در شٟزدار ٟا تٛسه ٝالصاادب شٟزٞا در رٚاتظ ٔٙغمی تا شٟزدارب ٚ
ا جاد تدصز ً ٚضاب أٗ تزاب سزٔا ٌٝذاراٖ گزٚصٜٞاب تٛسه ٝشٟزب  ٚتشىیُ ٟ٘اد ٔاِی ٔدصمُ ٔیتٛاٖ اشارٜ
وزدی در ا ٗ ٔدیز تٛج ٝت ٝأز ًزًٙٞساسب تا تٟزٌٜیزب اس سزٔا  ٝاجصٕاهی شٟز٘ٚااٖ اس عز عك اهصٕادسعاسب
وزٚرب استی در شزا ظ ٔٙاسة سزٔا ٌٝذارب در س زساختٞاب هٕٔٛی ٔا٘ٙا ا جاد ٔهاتز حُٕ ٘ ٚمُ هٕٔٛی
تاس اًت  ٚدًع گدٕا٘ا ویفیت ٔحیغی ا ٕٙی شٟزب سالٔت هٕٔٛی اثزٌذار ٔیتاشای
انتشار اولین اوراق مشارکت شهزداری در ايزان
ىی اس اٞااال الصاادب ٔ ٟٓدِٚتٞاب ٔحّی  ٚشٟزداربٞا در سزاسز د٘یا ا ٗ است و ٝتصٛا٘ٙا اس جٟت تأیٗ ٔاِی
تا حا ٕٔىٗ اس دِٚت ٔدصمُ تاشٙای تا ا تٛج ٝداشت و ٝشٟزداربٞا ت ٝسثة ٘ٛع ٞش ٙعٞٝعا ی وع ٝدار٘عا اغّعة
٘یاسٔٙا جذب سزٔا ٞٝاب ه یٕی تزاب راٜا٘ااسب گزٚصٜٞاب شٟزب ٞدصٙای عثیهصا اٌز لزار تاشا و ٝا ٗ حجٓ لاتُ
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تٛج ٝسزٔا  ٝتا ٖٚدر اًت وٕهٞاب دِٚصی تأیٗ شٛد ىی اس ٟٔٓتز ٗ راٜٞا اسصفادٔ ٜدصمیٓ ا غیزٔدصمیٓ اس
گس ا٘ااسٞاب شٟز٘ٚااٖ استی
ت ٝا ٗ تزتیعة تعاسار هزوع ٝاٚراق لزوعٔ ٚ ٝشعاروت تعاسار تدعیار گزرلعاتصی اسعت  ٚهزوعٝوٙٙعاٌاٖ ٔ صّع

اس

س زٔجٕٛهٞٝاب ٔ صّ دِٚت ّٔی  ٚدِٚتٞاب ٔحّی ٌزًص ٝتا وٕپعا٘یٞعاب ٔهصثعز الصاعادب ٔعیوٛشعٙا وعٝ
خز ااراٖ تاِم ٜٛرا تزغیة وٙٙا تا ٔیشاٖ ٞز چ ٝتیشصزب اس اٚراق لزو ٝآ٘اٖ را خز عاارب وٙٙعا  ٚتع ٝا ععٗ تزتیعة
تصٛا٘ٙا اس ٔشا اب ٔ صّ ٘اشی اس لزض ٌزًصٗ ٔدصمیٓ  ٚتا ٖٚدخاِت ٚاسغٞٝاب ٔاِی  ٚتا٘هٞا تٟزٜٙٔا ٌزد٘ای
تاِصثع ٞز چ ٝهزو ٝوٙٙا ٜاٚراق لزو ٝسٛد تامتزب را گیشٟٙاد ٕ٘ا ا سٛاتك رٚشٗ  ٚاهصثار س ادتزب در گزداخت تٝ
ٔٛلع ٔثاِغ سزرسیا ٘ ٚیش وٛگٗٞاب تٟز ٜداشص ٝتاشا ٕٞ ٚچٙیٗ س زساختٞاب ٌدصزدٜتز ٚشفاالتزب تزاب خز ا ٚ
ًزٚش اٚراق ٔذوٛر در تاسار ثا٘ ٝ ٛگیش اس تار خ سزرسیا ٚجٛد داشعص ٝتاشعا اسعصمثاَ شعٟز٘ٚااٖ اس خز عا اٚراق
ٔزتٛع ٝتیشصز خٛاٞا تٛد  ٚدر ٘صیج ٝهزو ٝوٙٙا ٜا ٗ اٚراق خٛاٞا تٛا٘دت ٔیشاٖ تیشصزب اس ا ٗ اٚراق را تفزٚشا ٚ
ٔٙاتع ٔاِی تیشصزب را اس ا ٗ عز ك ًزا ٓٞساسدی
اِٚیٗ تز٘أ ٝا٘صشار اٚراق ٔشاروت شٟزدارب ٞا در ا زاٖ تهعا اس ا٘معالب اس سعٛب شعٟزدارب تٟعزاٖ  ٚتعا ٞعاال
٘ٛساسب تاًت ٞاب ًزسٛد ٜدر لاِة گزٚصٛ٘ ٜاب رٛرت ٌزًت؛ ا٘صشار ا ٗ اٚراق ت ٝرغٓ ا زادات  ٚاشعىامتی وعٝ
داشت تثا ُ ت ٝتجزت ٝاب تدیار خٛب تزاب وشٛر  ٚآغاسٌز اسصفاد ٜاس ا ٗ رٚش تأیٗ ٔاِی تزاب شٟزدارب ٞا
در وشٛر شای در ساَ  78شٟزدارب ٔشٟا تا ا٘صشار اٚراق ٔشاروت تزاب تأیٗ ٔٙعاتع ٔعاِی تعزاب گعزٚصٞ ٜعاب
هٕزا٘ی خٛد ٔجادا شٟزدارب ٞا را ٚارد ا ٗ حٛس ٜوزد  ٚاس آٖ ساَ ت ٝتها ٞز ساَ تهااد شٟزدارب ٞعاب ٘اشعز
اٚراق ٔشاروت شٟزب در ا زاٖ تیش اس ساَ لثُ ٔی شٛدی
تاسیس بانک اختصاصی و صندوقهای مشتزک سزمايهگذاری
ىی د ٍز اس ًزرتٞاب ٔارٖ ٔاِی و ٝدر د٘یاب تاسارٞاب ٔاِی گیشزًص ٝتًٚ ٝعٛر  ٚتعٝرعٛرت وارآٔعا تٛسعظ
شٟزداربٞا  ٚدِٚتٞاب ٔحّی تزاب تأٔیٗ ٔٙاتع ٔاِی وارآٔا ٔٛرد اسصفاد ٜلزار ٔیٌیزد تاسیس رٙاٚقٞعاب
ٔشصزن سزٔا ٌٝذارب استی
شٟزدارب ٞا هال ٜٚتز تاسیس تا٘هٞاب خاٛری تزاب ًزإٛ٘ ٓٞدٖ ساسٚوارٞاب ٔٙاسة اسعصمزاض اس سیدعصٓ
تاسار گٔ َٛیتٛا٘ٙا رٙاٚقٞاب سزٔا ٌٝذارب ٔصهاد ٔ ٚصٛٙهی تا تٛج ٝت ٝتٛٙع ٔیااٖٞعاب درآٔعاٞاب داخّعی
ساسٔاٖٞاب خٛد تاسیس وٙٙای در ا زاٖ رٙاٚقٞاب سزٔا ٌٝذارب تا درآٔا ثاتت ٔ ٚصییز چٙا ساِی است وعٝ
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ٌدصزش لاتُ تٛجٟی اًص ٝاست  ٚشٟزداربٞاب وال٘شٟزٞاب وشٛر ٔیتٛا٘ٙا اس ا ٗ ٟ٘ادٞاب ٔاِی ت ٝسعِٟٛت
تٟز ٜتثز٘ای
اوراق مشارکت
رٚشٞاب ٔزسٔ ٚ ْٛهِٕٛی و ٝشٟزداربٞا تزاب تأیٗ ٔٙاتع ٔاِی ٔٛرد ٘یاسشاٖ تزاب تٛسعه ٝس زسعاختٞعاب
شٟزب در اخصیار دار٘ا دچار ٔحاٚد تٞاب سیاسی  ٚاجصٕاهی تدیارب است ٔعلال شعٟزداربٞعا ٕ٘عیتٛا٘ٙعا
هٛارض ٔ ٚاِیات شٟزب را تٞ ٝز ا٘ااس ٜو٘ ٝیاس دار٘ا تامتثز٘ا  ٚاس عزال د ٍز رد ٞاب تٛدج ٝاب و ٝدِٚت در
اخصیار شٟزدارب ٔیٌذارد ٔ ٓٞحاٚد استی در وشٛرٞاب گیشزًص ٝرٚشٞاب ٘ٙ ٛی تزاب تأیٗ ٔاِی گزٚصٜٞاب
شٟزب تٚ ٝجٛد آٔا ٜاست ىی اس ٔهَٕٛتز ٗ رٚشٞاب تأیٗ ٔاِی شٟزب در جٟاٖ وع ٝدر ا عزاٖ ٞعٓ ععی
چٙاساَ اخیز ٔمثِٛیت ٔ ٚحثٛتیت تام ی اًص ٝاست ا٘صشار اٚراق لزو ٝشٟزب ا ٕٞا٘غٛر و ٝدر ا زاٖ ٘أیاٜ
ٔی شٛد اٚراق ٔشاروت شٟزداربٞا استی
گا  ٚ ٝاساس اولز رٚشٞاب ٘ ٗ ٛتأیٗ ٔاِی دخاِت ت ش خاٛری ٔ ٚزدْ  ٚاسصفاد ٜاس مزًیتٞاب ٔٛجٛد در
خٛد جأه ٝاست؛ ٌفصیٓ و ٝىی اس ا ٗ رٚشٞا ا٘صشار اٚراق لزو ٝشٟزب است؛ در اولز وشٛرٞاب تٛسه ٝاًصٝ
ا٘صشار اٚراق لزو ٝشٟزب تثا ُ ت ٝرٝ ٚاب هادب ٔ ٚهٕ َٛتزاب تأیٗ ٔاِی گزٚصٜٞاب شٟزب شا ٜاستی
نکاتی کاربزدی پیزامون اوراق مشارکت شهزداری ها
أزٚس ٜتشريتز شاٖ  ٚغیزٔصٕزوش شاٖ شٟزٞا تاهث اًشا ش ٔدِٚٛیت دِٚتٞاب ٔحّی  ٚشعٟزداربٞعا تعزاب
تأیٗ ٔاِی خأات  ٚس زساختٞاب شٟزب شا ٜاست  ٚاس ٕٞیٗ ر ٚاست و ٝساسٔاٖٞاب ٔ صّع شعٟزب ٞعز
رٚس ٜتا وٕه ٔص اایٗ حٛسٔ ٜاِی ت ٝا جاد رٚشٞا  ٚاتشارٞاب جا ا تزاب تأیٗ ٔاِی گزٚصٜٞاب شٟزب ٔعی-
گزداس٘ا؛
ًمظ در شزق آسیا ت ٕیٗٞاب خیّی ٔحاً  ٝوارا٘٘ ٝیاس ت ٝتیش اس ٞشار ٔیّیارد دمر تزاب ا جاد س زساختٞاب
شٟزب در ه د ٝٞآ ٙا ٜرا ٘شاٖ ٔیدٞای در ا زاٖ  ٚد ٍز وشٛرٞاب در حاَ تٛسه ٝاس ه عزال سزهت تٛسهٝ
شٟزب تدیار تامست  ٚاس عزال د ٍز شٟزداربٞا تیش اس وشٛرٞاب تٛسعه ٝاًصع ٝاس ِحعاػ تٙیعٔ ٝعاِی دچعار
وهفٙا  ٚاٌز در ا ٗ وشٛرٞا رٚشٞاب ٘ٙ ٛی تزاب تأیٗ ٔاِی شٟزب اتعااع ٘شعٛد رٚس تع ٝرٚس همعة ٔا٘عاٌی
شٟزب در آٟ٘ا تیشصز ٔی شٛدی
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تعزيف اوراق قزضه شهزی
اٚراق لزو ٝشٟزب ارغالحا اِصشأی است و ٝدِٚتٞاب ٔحّی ًزٔا٘ااربٞعا شعٟزداربٞعا  ٚد ٍعز ٔٛسدعات
ٔحّی  ٚشٟزب تزاب تأیٗ ٔاِی گزٚصٜٞاب ساخت  ٚساس اس ٔاارس  ٚتیٕارسصاٖٞعا ٌزًصع ٝتعا آب ً ٚاوعالب ٚ
تشرٌزاٜٞا ٔٙصشز ٔیوٙٙا؛ ا ٗ گزٚصٜٞا ٔهٕٛمدر وشٛرب ٔلُ آٔز ىا تا ا ًٛا ا هٕٔٛی داشص ٝتاشعٙا تعا اجعاسٜ
ا٘صشار تیاتٙای
در ا زاٖ اٚراق ٔشاروت تزاب ٘ٛساسب تاًتٞاب ًزسٛد ٜتهز

شا  ٚشزط ارّی تزاب در اًت ٔجعٛس ا٘صشعار اس

تا٘ه ٔزوشب داشصٗ تٛجیًٙ ٝی  ٚالصاادب تٛد أا اخیزا ا٘صشعار ا عٗ اٚراق تع ٝشعزط داشعصٗ تٛجیعًٙ ٝعی ٚ
الصاادب تزاب  ٕٝٞگزٚصٜٞاب شٟزب ٕٔىٗ در ٘ ز ٌزًص ٝشا ٜاستی
استفاده اس اوراق مشارکت شهزی در ايزان
عزاحی اتشار ٔاِی اسالٔی ٔهادَ »اٚراق لزو «ٝهٙی اٚراق ٔشعاروت سٔیٙع ٝرا تعزاب ٌدعصزش اسعصفاد ٜاس اٚراق
ٔشاروت در ا زاٖ ًزا ٓٞساخص ٝاستی ٕٞچٙیٗ تز عثك لا٘ ٖٛا٘صشار اٚراق ٔشاروت  ٓٞدِٚت ٟ٘ ٓٞادٞاب هٕٔٛی
غیزدِٚصی  ٓٞ ٚشزوتٞاب خاٛری ٔیتٛا٘ٙا جٟت تأیٗ اهصثار اجزاب عزحٞاب سزٔا ٌٝذارب خعٛد تعز اسعاس
آ یٗ٘أٞٝاب ٔٛجٛد الااْ ت ٝا٘صشار ً ٚزٚش اٚراق ٔشاروت ٕ٘ا ٙا  ٚت ٝا ٗ تزتیة شعزا ظ تعزاب اسعصفاد ٜاس»اٚراق
ٔشاروت شٟزب« تٛسظ شٟزداربٞاب ا زاٖ وأال ٟٔیا استی تا ا ٗ ٚجٛد تا ت ٝأزٚس ا٘صشار اٚراق ٔشاروت شعٟزب
در ا زاٖ تدیار ٘اچیش تٛد ٚ ٜاٌز اٚراق ٔشاروت ٔٙصشزشا ٜتٛسظ شٟزداربٞاب تٟزاٖ ٔ ٚشعٟا را در ٘ عز ٍ٘یعز ٓ
اٚراق ٔشاروت شٟزب ٔٙصشز ٜتٛسظ سا ز شٟزداربٞاب وشٛر ٘شد ه ت ٝرفز تٛد ٜاستی
٘ىص ٝجاِة تٛج ٝآ٘ى ٝاِٚیٗ تز٘أ ٝا٘صشار اٚراق ٔشاروت در ا زاٖ تها اس ا٘مالب اس سٛب شٟزدارب تٟزاٖ  ٚتا ٞعاال
٘ٛساسب تاًتٞاب ًزسٛد(ٜدر چارچٛب گزٚصٛ٘ ٜاب) رٛرت ٌزًص ٝاستی تا ا ٗ اٚراال عزح اٚراق ٔشعاروت گعزٚصٜ
٘ٛاب اِٚیٗ تجزت ٝا زا٘ی در تأیٗ ٔاِی گزٚصٜٞاب شٟزب تٛسظ اٚراق ٔشاروت ٔحدٛب ٔعیشعا  ٚدر ٘صیجع ٝوعٓ
تجزتٍی ٔا ز ت شٟزب در ا ٗ سٔی ٝٙتاهث ا جاد ٔشىالتی در ٔا ز ت ٔاِی گزٚصٛ٘ ٜاب ٌشتی ت ٝا ٗ تزتیة تزٚس
تی٘ ٕیٞا ی در گزداخت تهٟاات ٔاِی شٟزدارب ٘دثت ت ٝخز ااراٖ اٚراق ٔشاروت گعزٚص٘ ٜعٛاب تاهعث شعا وعٝ
ا٘صشار اٚراق ٔشاروت شٟزب تٛسظ شٟزداربٞا تا ٔات ٘دثصا س ادب ت ٝحاشی ٝرا٘ا ٜشٛدی
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