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امور نظام فني

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور



الغ هدف از ابالغهدف از ا



ریزی و نظارت راهبردی  معاونت برنامه
نا( ان یا ریزی سازمان مدیریت و برنامه(جمهورریيس

حفظ توان نظام اجرایی به منظور ) سابق
، با مالحظه شرایط جدید ثبت سفارش کشورک

ها و  ضرورت عبور از محدودیتواردات کاال و 
، بخشنامه نحوه جبرانهای اعمالیتحریم

های فاقد تعدیلآثار تغيير قيمت ارز در پيمان پ ر رز ر لر
جهت جبران نظامند را در ) تغيير قيمت ارز(

در ارز قيمت سابقه کم و افزایششدید آثار افزایش شدید و کم سابقه قيمت ارز در  آثار
های اجرایی،  ، به دستگاه١١/١٠/١٣٩١

نمود ابالغ پيمانکاران و مشاور . مهندسان مشاور و پيمانکاران ابالغ نمود.مهندسان



حوزه شمول بخشنامه 



1351مصوب قانون برنامه و بودجه) 23(ماده 
 كلي اصول همچنين استانداردها و معيارها تعيين براي سازمان -  23 ماده

 اي نامه آئين عمراني طرحهاي به مربوط قراردادهاي عمومي شرايط و اي نامه آئين عمراني طرحهاي به مربوط قراردادهاي عمومي شرايط و
 به الزم دستورالعمل آن براساس وزيران هيئت تصويب از پس و وتهيه

 به موظف اجرائي دستگاههاي و نمايد مي ابالغ اجرائي دستگاههاي
باشند مي آن رعايت

آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني  
اد  ع  ه) 23(ض د ه   نا 1352  قان 

 عمومي شرايط و كلي اصول همچنين و استانداردها و معيارها ـ  1 ماده     
1352مصوب  -قانون برنامه و بودجه) 23(موضوع ماده 

 و برنامه قانون )23( ماده موضوع عمراني طرحهاي به مربوط قراردادهاي
 محدوديتي آنكه بدون و خالصه طور به مراجعه سهولت نظر از كشور بودجه
جاد د ا ا دها ن تاندا ا ا ها ا ان ط د ع د نا .مي شود ناميده عمراني طرحهاي اجرايي استانداردهاي نمايد ايجاد ش



آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني   ادامه
1352مصوب  -قانون برنامه و بودجه) 23(موضوع ماده 

نظام منظور از تعيين استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني ايجاد يك  ـ 3ماده 
حها  اي اين ط اي ب ددفن و اج ن گ :است به نحوي كه هدفهاي زي تأم

1352مصوب  -قانون برنامه و بودجه) 23(موضوع ماده 

:است به نحوي كه هدفهاي زير تأمين گرددفني و اجرايي براي اين طرحها 
.الف ـ باال بردن كيفيت اجرايي طرحها         
يب ـ دقيق تر و گوياتر نمودن اسناد و مدارك و مشخصات و نقشه هاي          و و ر و ن و ر وي و ر يق ب
.اجرايي
.پ ـ كاهش هزينه هاي اجرايي         
.ت ـ جلوگيري از صرف هزينه هاي زائد        

.ث ـ استفاده بهتر و مؤثرتر از نيروي انساني موجود         
ه نقشه ها و مشخصات دش انجام مطالعات و ته دن گ يعت ك ج  س .ج ـ سريعتر كردن گردش انجام مطالعات و تهيه نقشه ها و مشخصات        

چ ـ احتراز از تهيه مكرر نقشه ها و مشخصات و جزئياتي كه ممكن است به          
.صورت تيپ قابل تهيه باشد ب هي بل يپ ور

.ح ـ يكنواخت نمودن رويه هاي اجرايي         
خ ـ فراهم نمودن زمينه و شرايط الزم براي توليد انبوه        

M  P d i )  )Mass Production) ملزومات و مصالح و اجزاء ساختماني مورد نياز طرحها.



آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني   ادامه
1352مصوب  -قانون برنامه و بودجه) 23(موضوع ماده 

:به شرح زير تقسيم مي شودسه گروه دستورالعملهاي موضوع اين آيين نامه به  ـ 7ماده 

1352مصوب  -قانون برنامه و بودجه) 23(موضوع ماده 

دستورالعملهايي كه رعايت كامل مفاد آن از طرف دستگاههاي اجرايي و گروه اول   ـ 1بند 
نظير فرم ضمانت نامه ها، فرم ( مهندسان مشاور و پيمانكاران و عوامل ديگر ضروري است 

).پيمانها، استانداردهاي فني، تجزيه واحد بها و غيره

دستورالعملهايي كه به طور كلي و براي موارد عادي تهيه مي گردد و گروه دوم  ـ 2بند  ومب ورو ر ي هي ي ر و ي بر و ي ور ب يي ه ور
برحسب مورد دستگاههاي اجرايي و مهندسان مشاور و پيمانكاران و عوامل ديگر مي توانند  

به تشخيص خود مفاد دستورالعمل تعيين شده تغيير داده و آن را با شرايط خاص كار مورد نظر 
د  ا با توجه به كا مو هاي آن  ا العمل و يا ضوابط و مع ول كه د دستو حدود قابل ق و درحدود قابل قبولي كه در دستورالعمل و يا ضوابط و معيارهاي آن را با توجه به كار مورد و د

نظير حق الزحمه مهندسان مشاور و شرايط عمومي پيمان و مشخصات  (نظر تطبيق دهند 
).عمومي و غيره

دستورالعملهايي است كه به عنوان راهنمايي و ارشاد دستگاههاي اجرايي گروه سوم ـ 3بند 
و مؤسسات مشاور و پيمانكاران و ساير عوامل تهيه مي شود و رعايت مفاد آن درصورتي كه  

.دستگاههاي اجرايي و مؤسسات مشاور، روشهاي بهتري داشته باشند اجباري نيست ي ري جب ب ري به ي ه رو ور ؤ و يي جر ي ه



قانون برنامه چهارم
ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه 

رم چه بر ون

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي       
ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريورماه يكهزار و سيصد ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريورماه يكهزار و سيصد 
و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و 
رسيدگي مجمع تشخيص مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد 

مجلس شوراي اسالمي واصل  16/7/1383مورخ  66911/96مجمع طي نامه شماره 
.گردد گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي

رئيس  جمهور  ـ سيدمحمد خاتمي



قانون برنامه چهارم
ري  محاسبات عمومي  قانون « )4( ماده  موضوع  دولتي  شركتهاي  و مؤسسات  وزارتخانه ها، كليه ـ 160 ماده  يوؤوز ه ير وعو يونو و ب
  يا منفرداً آنها سهام  و سرمايه )%50( درصد پنجاه  از بيش  كه  شركتهائي  ساير و »1/6/1366 مصوب  كشور،
  و اعتباري  مؤسسات  و بانكها به استثناي  ، دولتي شركتهاي  و دولتي  مؤسسات  وزارتخانه ها، به  مشتركاً

  و قوانين  شمول  كه  دولتي  مؤسسات  و شركتها همچنين  و باشند داشته  تعلق  ، قانوني بيمه  شركتهاي 
  شركتهاي  و ايران  نفت  ملي  شركت  : ازجمله  ، است نام  تصريح  يا  ذكر مستلزم آنها، به  عمومي  مقررات 

  شركتهاي  و ايران  صنايع  نوسازي  و گسترش  سازمان  آنها، تابعه  شركتهاي  و وزارت نفت  به  وابسته  تابعه 
  مشمول  ، مربوط موارد در تابعه  شركتهاي  و ايران  معدني  صنايع  و معادن  نوسازي  و توسعه  سازمان  ، تابعه

.مي باشند قانون  اين  مقررات 

قانون محاسبات عمومي كشور
د و يا    4اده  كت ايجاد ش ت ش ن به ص شخص است كه با اجازه قان ان  كت دولت واحد ساز ش شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا   - 4ماده 

به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و  
هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري  . درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد 50بيش از 

شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است ،  شركتهاي دولت ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولت است ،  
.شركت دولتي تلقي مي شود

شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاي   -تبصره 
اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر اين قانون شركت  اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر اين قانون شركت  

.دولتي شناخته نمي شوند



قانون برنامه چهارم

دولت  موظف  است  به منظور افزايش  كارآمدي  و اثربخشي  طرحها و پروژه هاي  سرمايه گذاري  با  ـ 31ماده  
، متناسب  با شرايط اقتصادي  و اجتماعي  و اقليمي  كشور،   رويكرد نتيجه گرا و دستيابي  به  سيستم  كنترل  كيفي، متناسب  با شرايط اقتصادي  و اجتماعي  و اقليمي  كشور،   رويكرد نتيجه گرا و دستيابي  به  سيستم  كنترل  كيفي

نظام  فني  و اجرايي  كشور و اجراي  آن  در تمامي  دستگاههاي   ، نسبت به  تدوين   تا پايان  سال  اول  برنامه  چهارم
:به شرح  ذيل  اقدام  نمايداين  قانون  ) 160(موضوع  ماده  

، اجرا و بهره برداري  پروژه ها و طرحها   ، كيفيت  و زمان  را در تمامي  مراحل  طراحي الف  ـ نظام  كنترل  هزينه زي رل يم ر ل ر ي ر ر ن ز و ي هي ر و پروژ ري بر بهر و جر
، ايجاد   ، نظير طرح  و ساخت  كليد دردست  و مديريت  طرح  با ارائه  برنامه  مشخص و بهره مندي  از روش هاي  نوين

.از طرح ها مستقر كند%) 40(و در حداقل  چهل  درصد 
وينب  ـ با هدف  افزايش  ايمني  بناها و استحكام  ساخت  و سازها، نسبت به  ترويج  فرهنگ  بهسازي  و تدوين    و زي به ر رويج ب ب ز و م و ب ي ي يش ز ب ب

، مقررات  و بخشنامه هاي  موردنياز با رويكرد تشويقي  و بازدارنده  و به كارگيري  مصالح  و روشهاي  ساخت    ضوابط
.نوين  اقدام  نمايد

، در پروژه هاي  تملك    ج  ـ سازوكارهاي  الزم  به منظور استقرار نظام  مديريت  كيفيت  و مهندسي  ارزش
.، از سال  اول  برنامه  چهارم  فراهم  نمايد دارائي هاي  سرمايه اي

،   دـ سازوكار ارزيابي  پروژه هاي  پيشنهادي  پس  از حصول  اطمينان  از تأمين  اعتبار، با رويكرد توجيه  فني
اقتصادي  و زيست  محيطي  را به منظور جلوگيري  از اجراي  پروژه هاي  فاقد توجيه  از ابتداي  برنامه  چهارم  ايجاد  

.نمايد
.هـ ـ حذف  تقاضاي  مفاصاحساب  حقوق  دولتي  در خاتمه  كار از پيمانكاران  و مشاوران 

براي  تعيين  دقيق  عملكرد  »  استاندارد ملي  حسابداري  طرحهاي  تملك  دارائي هاي  سرمايه اي«وـ تدوين  
ا خش     ت  ق  ت ا گذا   ا   ا          ا ا  شاخ  ا ا  شده  طرحها براساس  شاخص هاي  بهره وري  در هر    حسابهاي  سرمايه گذاري  بخش  عمومي  و تعيين  قيمت  تمامش  ط

.بخش  و اعمال  مديريت  ارزش  در آنها



»نظام فني و اجرايي كشور« ي ي

  شماره پيشنهاد به بنا 20/1/1385 مورخ جلسه در وزيران هيات
 به و كشور برنامه ريزي و مديريت سازمان 26/4/1384 مورخ 72293/101

 و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون )31( ماده استناد
 و سي و يكصد اصل و -1383 مصوب- ايران اسالمي جمهوري فرهنگي
ان اسالم جمهوري اساس قانون هشتم اي فن نظام اي  به را كشور اجرايي فني نظام ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون هشتم به را كشور اج
  : نمود تصويب زير شرح

 



»نظام فني و اجرايي كشور«ادامه

كاربرد دامنه -2 كاربرد دامنه 2
 اجرايي دستگاه هاي تمامي سرمايه گذاري پروژه هاي و طرح ها
 اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون )160( ماده موضوع

 و طرح ها و -1383 مصوب - ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و
  .خصوصي بخش با آنان مشاركتي سرمايه  گذاري پروژه هاي

 
 مراجع -3

 چهارم برنامه قانون و 1351 مصوب  بودجه و برنامه قانون چهارم برنامه قانون و -1351 مصوب - بودجه و برنامه قانون
 -  ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه
1383 مصوب



»نظام فني و اجرايي كشور«ادامه

مفاهيم و تعاريف -4

ا  فن نظا  41   :كشور اجرايي و فني نظام - 1-4  كش ا
 و پديدآوري مديريت، به مربوط اسناد و فرآيندها اصول، مجموعه

ي دا ه ب ح ها به وژه هاي و ط ي پ مايه گذا است س .است سرمايه گذاري پروژه هاي و طرح ها بهره برداري

وري ضوابط فني، معيارهاي استانداردها، واژه هاي مجموعه جاي به اسناد واژه  نظام، اين در :يادآوري ژمينري يبو وج يج ژ يرو ر بيي و
.است شده برده بكار دستورالعمل ها اجرايي، روش هاي مقررات، و



»  نظام فني و اجرايي كشور«ادامه
تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري: فصل چهارم

  
آ  ا   ا ا ا    ا ا ل ا ا گذا شا ا  ا    ط  طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري شامل استانداردها،  بهره برداي اسناد مديريت، پديدآوري و    

معيارهاي فني، ضوابط و مقررات و روشهاي اجرايي، دستورالعمل ها، گردش كارها و كاربرگ هاي 
.  مورد نياز، براي استقرار سامانه هاي مربوط در نظام فني و اجرايي كشور است

اسناد مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري از نظر موضوع      
.  شامل شش عنوان به شرح زير است

يريمديريت  - الف
معيارهاي فني، مالي و اقتصادي، ايمني و زيست محيطي -ب
امور قراردادي -پ
امور قيمت ها -ت امور قيمت ها ت
امور تامين كنندگان -ث
ارزيابي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري -ج

سته عموم       ي به دو  مايه گذا وژه هاي س ح ها و پ ي ط دا ه ب ي و به يت پديدآو اسناد مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري به دو رسته عمومي      اسناد مدي
رسته عمومي اسنادي . براي استفاده در طرح ها يا پروژه هاي جديد، و اختصاصي تقسيم مي شوند

است كه به تشخيص سازمان، مورد نياز بيش از يك دستگاه اجرايي بوده و مديريت تهيه و ابالغ 
ا ا ا ل  ئ ا   اف  آن شا ن نا ا ك    ان ا ا رسته اختصاصي اسنادي است كه در رسته عمومي انتشار نيافته . آنها، در مسئوليت سازمان است اخ

.  و دستگاه هاي اجرايي براي نياز خاص خود آنها را تهيه و استفاده مي  كنند



قانون برنامه پنجم
10/11/1389                                                     246698شماره

م پ بر ون

معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب جلسه 
مجلس شوراي اسالمي كه برخي از مواد آن از سوي  15/10/1389علني مورخ 

ت نظا   ل ت تشخ  ه   ال  ا ا ت ش مجلس محترم شوراي اسالمي به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام  ل 
ارسال گرديده بود، پس از اظهارنظر مجمع يادشده طي نامه شماره 

مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است،  30/10/1389مورخ  73285/419 3ورخ73285/419 /1 ي1389/ ر ل و ي ي ور س ج
.به پيوست جهت اجراء ابالغ مي گردد

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد



قانون برنامه پنجم ادامه
دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارائيهاي ـ214ماده

قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا ) 44(سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم 
:درآورد

را با رويكردهاي نتيجه گرا و كنترل هر سه عامل هزينه،  1385الف ـ نظام فني و اجرائي مصوب 
.، تا سال سوم برنامه اصالح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد زمان و كيفيت در اجراي پروژه پروژ ي جر ر ي ي و ن رز جر ور ب رم چه ل ز و ح بر وم ل

«  ، » تأمين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري« ب ـ روشهاي اجرائي مناسب از قبيل 
مشاركت بخش « ، » طرح و ساخت كليد در دست« ، » تأميـن منابع مالي، ساخت و بهره برداري

را با پيش بيني تضمين هاي كافي » ساخت، بهره برداري و مالكيت« و يا » عمومي ـ خصوصي را با پيش بيني تضمين هاي كافي » ساخت، بهره برداري و مالكيت« و يا » عمومي ـ خصوصي
.به كارگيرد

ج ـ از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرحهاي تملك 
ا كند ط اج ت گ   ز ه ا  ا ائ  .دارائي سرمايه اي بزرگ و متوسط اجرا كنددا

د ـ ساز و كار تأمين مالي طرحهاي تملك دارائي سرمايه اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش 
اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي 
ا  ال  ا ا  ط تأ  ا نا  ا  ا ا ك ك   ن ا  ا  ت  گ تضميني را به تدريج به گونه اي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي تض 

.طرحهاي فوق با نوسانات بودجه ساالنه كاهش يابد
هـ ـ استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي طرحهاي تملك دارائي سرمايه اي و قيمت 

تمام شده را كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و توسط معاونت تأييد و ابالغ مي گردد از أ
.ابتداي سال دوم برنامه در طرحهاي بزرگ و متوسط پياده كند



قانون برنامه پنجم ادامه

اده 222اده ع  ض ائ  ه دستگاههاي اج ات ) 5( كل يت خد دي ن  قان

م پ بر ون

قانون مديريت خدمات ) 5(ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 222ماده
قانون محاسبات ) 5(و ) 4(، ) 3(، ) 2(كشوري و نيز دستگاههاي موضوع مواد 

.مي باشندمشمول مقررات اين قانون عمومي كشور در موارد مربوط،  ربو ر و ر ور ي ونو ين رر يبول

ا  5اد تگا ا ا نهادها : د ات  ؤ لت  ات د ؤ تخانه ها  زا ه  كل

قانون مديريت خدمات كشوري 5ماده 
كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي : دستگاه اجرايي - 5ادهم

و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها  يعمومي غيردولتي، شركت هاي دولت
ومستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و  رش ن ز ن ير ي ر بيل ز م ريح ي و ر زم
نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده 

.مي شوند



قانون محاسبات عمومي كشور 5و  4و  3و  2مواد 
قانون محاسبات عمومي

.وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود - 2ماده 
موسسه دولت واحد سازمان مشخص است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يك از قواي سه    3ماده  موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه   - 3ماده 

.گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد
از نظر اين قانون موسسه دولتي  . نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي گردد -تبصره 

.شناخته مي شودشناخته مي شود
شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به   - 4ماده 

حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش  
هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي . درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد 50از  بز و ب ق ن ي ر ير و ي ه ر ري ي ر ريق ز ري ج ر ر

ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است ، شركت دولتي تلقي  
.مي شود
شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاي اشخاص   -تبصره  صر ي پر ن ر ور ه ل و ر ز و ر ق ر ز ي ه ر

نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر اين قانون شركت دولتي 
.شناخته نمي شوند

موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با   - 5ماده 
.اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي داد، تشكيل شده و يا مي شود

فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و   -تبصره 
.به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد



لنحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي  فاقد تعديل ي ن پ ر رز ر ر ن بر و



بدو شرط الزم براي استفاده از بخشنامه  ز ي بر زم ر و
:عالوه بر ضوابط مندرج در آن

هويت كارفرما بايد در شمول نظام فني اجرايي كشور باشد - 1
             
)مشمول برنامه چهارم و پنجم توسعه كليه دستگاههاي اجرائي(           

پيمان منعقده مربوط به كارهاي حوزه نظام فني اجرايي باشد- 2 پيمان منعقده مربوط به كارهاي حوزه نظام فني اجرايي باشد 2
)مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاريفرآيندها ي مربوط به (



نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي  فاقد تعديل
  
نامه قانون )23( ماده استناد به چوب د و بودجه و ب اي و فن نظام چا   كشو اج

ل ي ن پ ر رز ر ر ن بر و

  كشور اجرايي و فني نظام چارچوب در و بودجه و برنامه قانون )23( ماده استناد به
 هيأت 20/4/1385 مورخ ، هـ33497 ت/42339 شماره تصويب نامه موضوع(

نرم كاال، واردات سفارش ثبت جديد شرايط و تغييرات به باتوجه ،)وزيران محترم وجوزير يوييربب ير ررشبج و
 به كه دستورالعمل اين ارز، قيمت و وارداتي كاالهاي اولويت بندي و طبقه بندي

 آثار جبران منظور به مي باشد، روش دو شامل و رسيده فني عالي شوراي تصويب
 فاقد و پيمان نرخ تعديل فاقد ريالي پيمان هاي در ارز، قيمت افزايش از ناشي

 سوي از قيمت پيشنهاد ارايه مهلت روز آخرين كه مابه التفاوت هرگونه پرداخت
  باشد شده منعقد آن براساس پيمان و بوده 1391/5/1 از قبل )سازنده يا( پيمانكار  باشد شده منعقد آن براساس پيمان و بوده 1391/5/1 از قبل )سازنده يا( پيمانكار

 به را بخشنامه اين ضوابط اجرايي دستگاه هاي تا مي گردد اعالم زير شرح به
ي قطعي صورت به را مبلغ اين و اعمال 1391/12/30 تا 1391/1/1 از پس كاركردهاي ر غينولزپسر يوربرب

  .كنند پرداخت ارز قيمت تغيير آثار جبران براي



نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي  فاقد تعديل
محاسبه و  "ب"يا  "الف"براساس يكي از دو روش انتخاب پيمانكار ـ مبلغ جبراني با 1

پرداخت مي شود هر كدام از روش ها كه توسط پيمانكار انتخاب و براساس آن صورت پرداخت مي شود هر كدام از روش ها كه توسط پيمانكار انتخاب و براساس آن صورت 
مبناي عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت تا انتهاي كار حساب ارايه و پرداخت گردد 

.رقم حاصل از روش ديگر مجاز نيست

مورخ  34643/100ـ در قراردادهاي فاقد تعديل، استفاده از بخشنامه شماره 2
ا ها فاقد  1/5/1391 ژ د  ل ها ان ا ت  ال ق ا آثا ا ع ن  ض ا  با موضوع نحوه جبران آثار اصالح قيمت حامل هاي انرژي در پيمان هاي فاقد  1/5/1391

استفاده لذا، . اين بخشنامه محسوب مي شود "ب"تعديل به منزله استفاده از روش 
.مجاز نيست "الف"همزمان از روش  .مجاز نيست الفهمزمان از روش 

قانون برگزاري مناقصات واگذار شده  29و  28، 27ـ در كارهايي كه بر اساس مواد 3
أ بايد قبل زمان ارايه پيشنهاد قيمت توسط پيمانكار و تصويب در هيأت سه نفره است، 

با اعمال » ب«يا » الف«باشد و مبلغ جبراني حاصل از روش هاي  1/5/1391از تاريخ 
د /85ض  ا  گ ل ق .   مالك عمل قرار مي گيرد 85/0ضريب    الك 



بخش هاي خريد خارجي قرارداد، ـ در پيمان هاي ريالي جاري مشمول تعديل كه 4
.مجاز است» الف«مي باشد، استفاده از ضوابط روش  ريالي و فاقد تعديل و مابه التفاوت .مجاز است الفمي باشد، استفاده از ضوابط روش  ريالي و فاقد تعديل و مابه التفاوت

ـ براي قراردادهاي مشمول اين بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه ديگري بابت تغيير 5
. قيمت ارز مجاز نيست

انكا 6 ت از   شنهاد ق ات كه  ناق ازند(ندگا  ل از ) ا  ق قبل از ) يا سازنده(برندگان مناقصاتي كه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار -6
بوده ولي هنوز پيمان مبادله نشده است نيز مي توانند از ضوابط اين  1/5/1391

.بخشنامه استفاده نمايند ي ب

اين بخشنامه را به دبيرخانه اسناد اعمال و پرداخت ـ دستگاه اجرايي موظف است 7
.شوراي عالي فني ارسال كند



 نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي  فاقد تعديلادامه
تعيين تفاوت قيمت ارز ) روش الف

قيمت ارز در پيمان هاي  ـ اين بخش از دستورالعمل براي محاسبه و پرداخت تفاوت1
خريد مواد، قطعات، با مجوز كارفرما ريالي فاقد تعديل و هرگونه تفاوت بها است كه 

ا  ال  ا    ا ا  ق قا  خ ط  ا  ، توسط سهم ارزبري مستقيمتجهيزات و خدمات موضوع قرارداد به صورت ريالي با  
روش معتبر مورد تاييد كارفرما پيمانكار يا سازنده ايراني به نفع فروشنده خارجي به 

)  يا سازنده( اقدام شده و خريد اقالم مذكور طبق قرارداد به عهده و هزينه پيمانكار  )  يا سازنده( اقدام شده و خريد اقالم مذكور طبق قرارداد به عهده و هزينه پيمانكار 
.است

از رابطه زير بزرگتر صفر  Mـ در اين گونه قراردادها تفاوت قيمت ارز با فرض 2
:تعيين مي شود

  
  



تعيين تفاوت قيمت ارز ) روش الف ادامه 
M  =ريال(التفاوت ناشي از تغييرات قيمت ارز  مبلغ مابه(
C0   = ريال 12260برابر ) دالر(قيمت ارز برررز0 لبر ر

چنانچه در پيمانهايي كه بر اساس تجزيه بها و يا ديگر اسناد ارايه شده از سوي : تبصره 
در ضريب پيشنهادي پيمانكار ، در مرحله واگذاري كار و انعقاد قرارداد، آثار افزايش قيمت ارز 

 C0بيني شده در پيشنهاد قيمت ،جايگزين  ، قيمت هاي ارز پيشپيمانكار لحاظ شده باشد C0بين شده در پيشنهاد قيمت ،جايگزين  ، قيمت هاي ارز پيشپيمانكار لحاظ شده باشد
.شود مي
Ci   = تعيين مي شود 1قيمت ثانويه ارز كه با توجه به جدول شماره  .

ف  ا  ش  ا ا ا  ش ا 139ا  .  كه قيمت ثانويه ارز در آن ماه تعيين شده است 1390تعداد ماه سپري شده پس از اسفند r=  ك ق ثا ا  آ 
)r=5: قرار گيرد آن گاه  1391در صورتي كه دوره تعيين قيمت در مرداد ماه : مثال(

P  = شده براي خريد كاال و تجهيزات  قسمت از مبلغ ريالي ثبت سفارش آن  1391عملكرد سال شن ي غ
.  مشمول مابه التفاوت قيمت ارز يا مبلغ معادل ريالي براي خدمات ارزي منظور شده در قرارداد

)P ≤ K Po (
K  = اگر در قرارداد درج نشده باشد توسط مشاور به دقت تعيين و پس از   (درصد ارزبري قرارداد K  = اگر در قرارداد درج نشده باشد توسط مشاور به دقت تعيين و پس از   (درصد ارزبري قرارداد

)  گيرد تصويب كارفرما به عنوان پيوست الينفك قرارداد لحاظ و مالك عمل قرار مي
Po  = ريال(مبلغ اوليه قرارداد(



تعيين تفاوت قيمت ارز ) روش الفادامه 
.فقط يكبار قابل پرداخت استهر نوبت حمل كاال التفاوت قيمت ارز براي  ـ مبلغ مابه1ـ2
  

طبق روال تعيين شده براي پرداخت در پيمان پس از التفاوت قيمت ارز  ـ  مبلغ مابه2ـ2
به جز كسور مربوط به (اعمال كسور قانوني و قراردادي و پس از  تسليم اسناد توسط پيمانكار

.  توسط كارفرما پرداخت مي شود) پرداخت پيش  توسط كارفرما پرداخت م شود) پرداخت پيش
تاريخ معامله ارز به روش و يا زمان تسويه با بانك عامل و يا ـ تاريخ گشايش اعتبار اسنادي، 3

بيني شده در آخرين برنامه  هاي پيش بايد با زمان) حسب مورد(مورد تاييد كتبي كارفرما 
زماني مصوب مطابقت داشته باشد، چنانچه به داليل ناشي از قصور پيمانكار، اقدام الزم با 

تأخير نسبت به برنامه زماني انجام شود، قيمت مربوط به تاريخ مندرج در آخرين برنامه زماني 
)  حسب مورد(مصوب و يا قيمت زمان واقعي تسويه با بانك و يا معامله در مركز مبادالت ارزي  )  حسب مورد(مصوب و يا قيمت زمان واقعي تسويه با بانك و يا معامله در مركز مبادالت ارزي 

چنانچه تأخير ناشي از قصور . هر كدام كمتر بود، مالك محاسبه و عمل قرار خواهد گرفت
حسب (پيمانكار نباشد، قيمت تاريخ واقعي تسويه با بانك يا معامله در مركز مبادالت ارزي 

ا ا ثا ق .قيمت ثانويه ارز خواهد بود) مورد
بندي ارزبري را در برنامه زماني تفصيلي  برنامه زمانـ از اين پس، پيمانكار موظف است 1ـ3

يپروژه و محل تهيه و حمل اقالم ارز بر پروژه را در اسناد براساس ضوابط پيمان مشخص و ارايه  ر و ص ن پي ب و س بر ر ر پروژ بر رز م ل و هي ل و پروژ
.  كند



تعيين تفاوت قيمت ارز ) روش الف ادامه

 داد قرار مالك صرافي از مثبته اسناد اساس بر توان مي را ارز قيمت تعيين تاريخ
  ارزي مبادالت مركز يا  عامل بانك با تسويه اسناد اساس بر صرفاً نرخ ولي

.كردد مي تعيين)مورد حسب( .كردد مي تعيين)مورد حسب(

و يا  زمان تسويه با بانك عامل و يا يعني تاريخ گشايش اعتبار اسنادي،  91عملكرد سال  ل ير ر ب يش ريخ ي يي لو ب ب وي ن يز و
صورت بگيرد و  1391در سال )حسب مورد(تاريخ معامله ارز به روش مورد تاييد كتبي كارفرما 

وارد كارگاه  يا (ه كارفرما تحويل داده شودب 1392يا1391هم كاال به طريق مقتضي در سال 
).شود و



نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي  فاقد تعديل
تعيين تعديل نرخ پيمان ها بر اثر تغيير قيمت ارز) روش ب

مبلغ جبراني در پيمان هاي فاقد تعديل، بر اساس نوع پيمان به يكي از سه روش زير 
:تعيين مي شود و ي يين

فهارس بهاي پيمان هاي فاقد تعديل كه پرداخت صورت وضعيت كاركرد بر اساس  -1   
:صورت مي گيردپايه يا فهرست بهاي خاص مصوب شوراي عالي فني 

و پس از آن ، همراه با  91در اين پيمان ها ، پيمانكار براي كارهاي انجام شده در فروردين 
تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده موضوع پيمان ، صورتحساب جداگانه اي كه تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده موضوع پيمان ، صورتحساب جداگانه اي كه 

مبلغ اين صورتحساب از رابطه زير . مربوط به ضوابط اين روش است تهيه و ارايه مي نمايد
:تعيين مي شود و ي يين

  
مبلغ جبراني در هر صورت وضعيت=   ∑)در هر فصل فهرست بهاي واحد پايهكاركرد مبلغ ناخالص * (



تعيين تعديل نرخ پيمان ها بر اثر تغيير قيمت ارز) روش ب ادامه

  

ضريب جبراني براي هر فصل فهرست بهاي واحد پايه:
t  : تعيين مي شود 2تورم فرضي كه بر اساس جدول شماره.

.واقع شده باشد1391و تا پايان سال 29/12/1390شاخص فصلي دوره انجام كار كه  بايد پس از : 1تبصره ر زب پس ي ب ر م ج ور ي لص ن ي پ بو ع و
  



تعيين تعديل نرخ پيمان ها بر اثر تغيير قيمت ارز) روش ب ادامه

و بخشنامه  24/8/1385مورخ  142825/100پيمان هاي منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره  - 2
):التفاوت با وجود پيش بيني پرداخت مابه }حتي{( 4/2/1389مورخ  6405/100شماره  64ر ب}ي{(4/2/1389ورخ5/1 پر ي بي پيش وجو )وب

مبلغ جبراني در هر صورت وضعيت= ∑)ساختار شكست كاركاركرد براساس مبلغ ناخالص * (
   
  

)شامل ابنيه، تاسيسات برقي و مكانيكي(ضريب جبراني براي هر رشته فهرست بهاي واحد پايه:
t : تعيين مي شود 2كه بر اساس جدول شماره تورم فرضي.

واقع شده 1391و تا پايان سال 29/12/1390شاخص  رشته اي  دوره انجام كار كه  بايد پس از : 1تبصره 
.باشد

در جزييات كارتغيير +  رر ز ر



تعيين تعديل نرخ پيمان ها بر اثر تغيير قيمت ارز) روش ب ادامه

فهارس بهاي پايه ،انجام در ساير پيمان هاي فاقد تعديل كه برآورد آنها بر اساس  -3
فته است مانكا  نگ مت از سوي پ شنهاد ق ايه پ وز مهلت ا ين  )  يا سازنده(و آخ )  يا سازنده(و آخرين روز مهلت ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار  نگرفته است

بوده است، ابتدا بايد دستگاه اجرايي بر اساس نوع عمليات  1/5/1391قبل از 
مشابهت با فهارس بهاي پايه در ) بر حسب درصد(جدول وزنيموضوع پيمان،  ن پي وع يو وز ول رج ب ربر ي پ ي به رس ه ب به

پس از تعيين وزن مشابهت درصدي . را تعيين نمايدرشته ها يا فصل هاي مختلف 
يا 1عمليات موضوع پيمان با رشته ها و يا فصل هاي مختلف، از روابط مندرج در بند 

.حسب مورد، براي پرداخت مابه التفاوت استفاده مي شود 2

نيز تاخيرات مجاز در صورت تمديد مدت پيمان بر اساس ضوابط پيمان در مدت  4 نيز تاخيرات مجاز در صورت تمديد مدت پيمان بر اساس ضوابط پيمان، در مدت  -4
هيچگونه تاخيرات غيرمجاز بر اساس ضوابط فوق عمل ميشود و ليكن در مدت 

.پرداختي صورت نمي گيرد ير ي ور ي پر

محاسبه شده بر اساس ضوابط ياد شده در هر دوره ضريب جبراني در صورتي كه -5
.منفي گردد، ضريب جبراني برابر صفر منظور مي شود



يشاخص هاي تعديل قطعي ابالغي معاونت ي



شاخص هاي تعديل قطعي ابالغي معاونت در رشته هاي مختلف
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