آئیننامه نظام فنی و اجرایی

فصل  :1کلیات
ماده  :1چشمانداز
نظام فني و اجرايي يكپارچه ،با ايجاد فضای کارآمد و اثربخش در صنعت احداث ،موجبات حداکثر بهرهوری در مراحل پيدايش ،پديدآوری و بهرهبرداری
در ساختوساز را فراهم آورده و باعث توسعه مستمر مهندسي در کشور ميشود.
ماده  :2هدف
ايجاد نظام فني و اجرايي يكپارچه برای مديريت و ساماندهي سياستها ،اصول ،برنامهها ،اسناد ،سامانهها و عوامل ،بهمنظور تعريف و پيدايش صحيح و
اثربخش طرحها و اجرای پروژهها بهصورت کارآمد متناسب با دامنه کاربرد
ماده  :3دامنه کاربرد
 1-3طرحها و پروژههای سرمايهگذاری دستگاههای اجرائي و نهادهای عمومي غيردولتي موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات کشوری
 2-3طرحها و پروژههايي که بخشي يا تمام آن از وجوه عمومي (موضوع ماده  13قانون محاسبات عمومي کشور) استفاده ميکنند.
 3-3طرحها و پروژههای سرمايهگذاری مشارکتي دستگاهها و نهادهای مذکور با بخش خصوصي
تبصره :ضوابط و مقررات فني ،ايمني و زيستمحيطي شامل کل حوزه ساختوساز کشور ميباشد.
ماده  :4اصول حاکم بر نظام فني و اجرايي
 1-4يکپارچگي :همبستگي و همسويي اجزا و عوامل نظام بهمنظور ايجاد انسجام و هماهنگي در فرآيندها در جهت نيل به اهداف
 2-4شفافیت :شفافسازی و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل ذينفعان نظام فني و اجرايي با تأکيد بر دسترسي آسان و ضابطهمند
مردم به اطالعات صحيح
 3-4مشارکت :حضور و دخالت آگاهانه ،داوطلبانه ،متعهدانه و خالق ذينفعان و عوامل نظام در تصميمگيری ،تصميم سازی ،برنامهريزی ،تأمين منابع
و يا انجام وظايف سطوح عملكردی نظام و نظارت بر آنها بهمنظور بهرهمند شدن از منافع مادی و معنوی آن
 4-4پاسخگويي :متعهد و مسئول بودن عوامل نظام در هر سطحي در قبال وظايف و مسئوليت واگذارشده
 5-4بهبود مستمر :يک فرايند و يا ابزار بهبود بهرهوری است که قصد دارد يک رشد ثابت و سازگار در تمامي قسمتهای يک فرايند و يا فرايندها
ايجاد کند.
ماده  :5تعاريف
 1-5سازمان :سازمان برنامه و بودجه کشور
 2-5نظام :نظام فني و اجرايي يكپارچه کشور
 3-5سند :سند نظام فني و اجرايي يكپارچه کشور
 4-5اسناد :در اين نظام ،واژه اسناد بهجای مجموعه واژههای استانداردها ،معيارهای فني ،ضوابط و مقررات ،روشهای اجرايي ،دستورالعملها بهکاربرده
شده است.
 5-5اثربخشي طرحهای سرمايهگذاری :تعريف و پيدايش صحيح طرحها و پروژههای سرمايهگذاری در راستای رسيدن به اهداف باالدستي
 6-5کارآمدی پروژهها :اجرای پروژهها در بهينهترين شرايط زمان ،هزينه و باکيفيت تعيينشده
 7-5نظام فني و اجرايي يکپارچه :مجموعه اصول ،برنامهها ،عوامل ،فرآيندها و اسناد که از طريق ساماندهي و ايجاد بسترهای مناسب به دنبال
ايجاد هماهنگي و جهتگيریهای مشترک و همگرا در مديريت و مراحل پيدايش ،پديدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمايهگذاری
است.
 8-5روشهای تأمین مالي :روشهايي است که با بهکارگيری آن ،ساختار ،نوع و منبع اعتبارهای موردنياز پروژه و روابط قراردادی تأمينکننده مالي
با ساير نهادهای مسئول از قبيل دستگاه اجرايي ،بانک مرکزی ،بانک عامل و ساير عوامل ،مشخص و منابع مالي موردنياز فراهم ميشود.
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 9-5روش اجرا پروژه :تعيين روش بهينه انجام کارها و نحوه سازماندهي و ترکيب حوزههای خدمت موردنياز در دوره عمر پروژه از طريق مشخص
کردن دامنه کاری ،ارتباطات قراردادی ،محدوده تعهدات ،مسئوليتها و نقشهای عوامل ذينفع در اقدامات مربوط به فعاليتهای مراحل پيدايش،
پديدآوری ،اجرا و بهرهبرداری پروژههای سرمايهگذاری.
11-5روش تدارك پروژه :تعيين انتخاب روش تأمين مالي و روش اجرايي پروژه
11-5اعتبارات اسنادی :اعتبارنامه يک سند مالي صادره از يک نهاد مالي و عمدتاً توسط يک بانک است که معموالً تعهد پرداخت قطعي را طبق
شرايط اعتبار ،فراهم ميکند.
12-5وجوه عمومي :وجوه عمومي عبارت است از نقدينههای مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شرکتهای دولتي و نهادها و مؤسسات
عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق به افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشأ تحصيل
آن منحصراً برای مصارف عمومي بهموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد( .موضوع ماده  13قانون محاسبات عمومي کشور)
13-5پروژه :مجموعه فعاليتهای موقتي با منابع و زمان معين برای دستيابي به نتايج منحصربهفرد و پايدار (محصول يا خدمات) که قابليت تحويل و
بهرهبرداری داشته باشد و ميتواند کل يا بخشي از عمليات يک طرح باشد.
14-5طرح :گروهي از پروژههای مرتبط باهم و فعاليتها و خدمات مرتبط با طرح ،که بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادی يا اجتماعي انجام
ميشود ،طي مدت معين و با اعتبار معين برای تحقق بخشيدن به هدفهای برنامه باالدستي بهصورت سرمايهگذاری ثابت شامل هزينههای
غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا ميگردد و تمام يا قسمتي از هزينههای اجرای آن از محل منابع مالي متناسب با دامنه
کاربرد تأمين ميشود.
15-5مشارکت عمومي و خصوصي :همكاری و قرارداد بين بخش خصوصي و عمومي بر اساس تخصيصهای هر يک از طرفين بهطوریکه
بتوان با تأمين الزامات توسعهای و طبق اسناد باالدستي نيازهای بخش عمومي را با پيشبيني مناسب ريسکها ،تضامين و منابع به بهترين وجه
تأمين کند.
16-5برنامههای نظام فني و اجرايي :تعهد برای انجام يكسری اقدامات و عمليات بهمنظور تحقق اهداف نظام فني و اجرايي
 17-5ساختوساز :طيف گستردهای از فعاليتهای مهندسي ،ساخت و نصب و تأمين تدارکات و تجهيزات بهمنظور ايجاد ،تغيير و يا مرمت يک
ساختمان و يا يک زيرساخت است.
18-5صنعت احداث :صنعت مرتبط با خدماتي که به ايجاد سازه ،ساختمان ،تأسيسات يا مستحدثاتي از قبيل خطوط لوله ،سد ،کانال ،فرودگاه ،نيروگاه،
راه ،راهآهن ،بارانداز ،بندر ،پل ،تونل ،انواع کارخانههای صنعتي و معدني ،سكوهای نفتي و مجتمع و واحدهای پااليشگاهي در ساختگاه مربوط به
کارفرما بيانجامد.
19-5سامانه :زيرساختي در بستر فناوری اطالعات برای مديريت و ارتباط منسجم و هدفمند اجزای مشخصي از نظام فني و اجرايي يكپارچه
21-5شاخصهای اثربخشي :مالکها و اصولي که خصوصيات کيفي را در قالب کمي بيان کرده و آنها را قابلبررسي و ارزشيابي ميکند .اين
شاخصها اطالعاتي را در مورد ميزان تحقق اهداف ،کيفيت و اثربخشي طرحها و پروژهها و پاسخ به نيازهای توسعهای ارائه ميکنند.
21-5شاخصهای کارآمدی :سنجهای برای کنترل منابع که ميتواند بهصورت نرمهای هزينه ،زمان و کيفيت ارائه شود.
22-5صندوق تضمین اعتبار :نهادی مالي است که وظيفه آن اعتبارسنجي کارفرما به لحاظ مالي و گشايش اعتبار اسنادی بهمنظور تضمين پرداخت
به پيمانكار متناسب با پيشرفت پروژه ميباشد.
23-5شرکت پروژه :شرکت سهامي ،تضامني و يا کنسرسيومي با مشارکت چند شخص حقيقي و حقوقي است که با سرمايه اوليه حداقل يکچهارم
مبلغ قرارداد توسط بخش خصوصي برای انجام پروژه تأسيس ميشود.
24-5کارفرما :سازمان ،شرکت ،شرکت پروژه و يا نهادی که متولي هدايت و به نتيجه رساندن اهداف پروژه ميباشد.
25-5دستگاه مرکزی :واحد مرکزی دستگاههای اجرايي که طبق مقررات وظيفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارد( .جزء  3بند الف ماده 2
آئيننامه ارزيابي کيفي مناقصهگران)
26-5تجاریسازی :فرايندی است که از تمام ظرفيتهای ممكن طرح استفاده ميکند تا بيشترين منافع را در مسير تحقق اهداف طرح ايجاد کند.
27-5طرح و پروژه سرمايهگذاری :طرحها و پروژههايي که در راستای ايجاد و توسعه زيرساختها در کشور اجرا ميگردند.
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28-5شورای هماهنگي تشكلهای مهندسي ،صنفي و حرفهای :شورايي است متشكل از تشكلهای مهندسي ،صنفي و حرفهای در حوزه صنعت
احداث کشور (مرتبط با تفاهمنامه نهاد تعامل در سال )1382
29-5طرح جامع ) :(Master Planنقشه راهي شامل اقدامات و برنامهها و استراتژیهای دستگاه اجرايي در حوزه نظام فني و اجرايي است.
31-5تصمیمگیری :فرايند شناسايي و گزينش يک روند کار برای حل يک مسئله مشخص است.
31-5تصمیم سازی :ايجاد زمينه مناسب برای تصميمگيری از طريق تشخيص وجود مسئلهای که الزم باشد برای حلش تصميمي گرفته شود،
جستوجوی اطالعات الزم برای تصميمگيری و تعيين اينكه چه کسي و به چه شكلي ميتواند تصميم اخذشده را اجرا کند.
32-5مشاوره :همكاری و رأی و نظر تخصصي ديگران را برای انجام دادن کاری خواستن
33-5اجزای نظام فني و اجرايي :شامل اصول ،برنامهها ،عوامل ،فرآيندها و اسناد
34-5ذینفع :گروههايي که بر تصميمات ،فعاليتها يا نتايج نظام در سطوح مختلف عملكردی تأثير ميگذارند و يا تحت تأثير موارد نامبرده قرار
ميگيرند.
35-5عوامل :نقشآفرينان و بازيگران اصلي در سطوح مختلف عملكردی نظام

فصل  :2سطوح عملکردی نظام فني و اجرايي
ماده  :6عملکرد نظام فني و اجرايي در  4سطح زير طبقهبندی ميگردد:
 1-6سطح راهبری و سياستگذاری
 2-6سطح مديريت و نظارت
 3-6سطح محيط پشتيباني
 4-6سطح محيط اجرايي
تبصره :نقشها و مسئوليتهای عوامل در هر يک از سطوح عملكردی در سند مشخص خواهد شد.
ماده  :7راهبری و سیاستگذاری
 1-7سازمان در حوزه نظام فني و اجرايي وظايف ذيل را بر عهده دارد:
 .1سياستگذاری :تعيين خطمشيها و سياستها ،ابالغ برنامهها و دستورالعملها
 .2نظارت راهبردی :نظارت بر اجرا و تحقق سياستها ،اصول و اهداف نظام
 .3تهيه و پيشنهاد لوايح و آييننامههای موردنياز در راستای رسيدن به اهداف نظام
تبصره :بهمنظور تأمين يكپارچگي نظام هرگونه پيشنهاد برای موارد فوق در حوزه نظام فني و اجرايي با تأييد سازمان انجام ميگيرد.
 2-7عوامل و ذینفعان در سطح راهبری و سياستگذاری
 .1سازمان بهعنوان متولي
 .2دستگاههای مرکزی
 .3نهادهای عمومي غيردولتي
 .4شورای هماهنگي تشكلهای مهندسي ،صنفي و حرفهای
 3-7سازمان بهمنظور ايجاد يكپارچگي و تحقق اصل مشارکت ،قبل از اخذ تصميم راجع به سياستها و راهبردهای مرتبط با نظام فني و اجرايي نظر
مشورتي ذینفعان مرتبط را اخذ نمايد.
ماده  :8مديريت و نظارت نظام فني و اجرايي
 1-8نظام فني و اجرايي يكپارچه کشور در نقش يک سيستم از مجموعهای از فرايندها که با يكديگر در تعاملاند تشكيلشده است .ورودی اين سيستم
نياز ،منافع و برنامههای مصوب مورد انتظار از صنعت احداث و خروجي آن پديدههايي در حوزه صنعت احداث است که بهترين پاسخ را به نيازها
(تقاضا) بدهند .اين سيستم با نظارت و اندازهگيری خروجيها بهصورت پيوسته از محيط خود بازخورد دريافت ميکند.
مديريت و نظارت اين سيستم با اتكا به فرايندهای ذيل انجام ميشود:
-

برنامهريزی :فرايندی برای تبيين اهداف نظام فني و اجرايي در قالب سند و برنامهها
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-

ساماندهي پيدايش و اولويتبندی طرحها و پروژهها :فرايندی بهمنظور پايش شاخصهای اثربخشي و بررسي نظاميافته اهداف و نتايج
طرحها و پروژهها در برآورده کردن الزامات مشخصشده

-

نظارت و پايش زمان ،هزينه و کيفيت طرحها و پروژهها :فرايندی بهمنظور پايش و ارزيابي هزينه و کيفيت پروژههای سرمايهگذاری در
سطح کشور و تهيه شاخصهای کارآمدی و ارائه نرمهای قيمت ،زمان و کيفيت

-

ارزيابي عملكرد عوامل  :فرايندی به منظور ارزيابي عوامل متناسب با عملكرد

-

سازماندهي سطح اجرايي :ارائه چيدمان و ساماندهي ساختار صحيح ،سازوکارها و رويههای اجرايي باالدستي و تبيين سازوکارهای داوری
و حل اختالف و تعارضات ميان عوامل و ذینفعان متناسب با هر سطح

-

مديريت و پايش اسناد :فرايندی است بهمنظور تدوين ،بازنگری ،پايش و بهروزرساني اسناد

-

مستندسازی و ساماندهي آمار و اطالعات :ايجاد شفافيت و فراهم کردن دسترسي آسان به آمار و اطالعات طرحها و پروژههای
سرمايهگذاری در سطح کشور برای همه ذینفعان کليدی ،رسانهها و مردم و توسعه و پايش سامانههای موجود
تبصره :نحوه اجرايي شدن فرايندهای فوق در سند مشخص ميشود.

 2-8عوامل در سطح مديريت و نظارت
 1-2-8عوامل
-

متولي نظام فني و اجرايي در سازمان

-

نظام فني و اجرايي در دستگاهها و تشكلها

-

ستاد نظام فني و اجرايي

 2-2-8متولي نظام فني و اجرايي در سازمان
معاونتي در سازمان است که مسئوليت مديريت ،استقرار و توسعه نظام فني و اجرايي يكپارچه و ايجاد ارتباطات منسجم با ذينفعان نظام
را بر عهده دارد.
سازمان موظف است ساختار متناسب با وظايف نظام فني و اجرايي يكپارچه کشور را در ساختار سازماني خود ايجاد کند و منابع الزم را
اختصاص دهد.
اهم وظايف معاونت نظام فني و اجرايي سازمان:
-

مديريت و اجرای فرايندهای نظام فني و اجرايي

-

تهيه پيشنويس لوايح قانوني ،آييننامهها و بخشنامههای مرتبط با سياستگذاری (با اخذ نظر ستاد نظام فني و اجرايي جهت
ارائه به رئيس سازمان)

-

پيشنهاد ايجاد ،تغيير و يا توسعه سامانهها ،برنامهها ،اسناد عمومي ،فرايندهای مديريتي و نظارتي ،قوانين اجرايي باالدستي و
سياستها و راهبردهای کالن

-

تدوين و تنظيم اليحه بودجه نظام فني و اجرايي يكپارچه و ارائه به سازمان

-

تأييد نيازمندیها و دستورالعملها در حوزه نظام فني و اجرايي در دستگاهها

 3-2-8نقش دستگاهها در نظام فني و اجرايي يكپارچه کشور
دستگاه مرکزی وظيفه استقرار نظام فني و اجرايي يكپارچه ،پايش اهداف نظام فني و اجرايي ،مديريت و تدوين اسناد اختصاصي دستگاه
اجرايي تابعه و ارائه اطالعات و گزارشهای مرتبط به سازمان را بر عهده دارد.
-

تشخيص دستگاههای تخصصي مشمول بند يادشده توسط سازمان ميباشد.

-

واحد مرکزی شهرداری کالنشهرها بهعنوان دستگاه مرکزی محسوب ميشوند.

-

دستگاههای مرکزی موظفاند طرح جامع ) (master planخود را برای استقرار نظام به تأييد سازمان برسانند.

 4-2-8نقش تشكلها در نظام فني و اجرايي
تشكلهای مرتبط با نظام فني و اجرايي برای استقرار و پايش اهداف نظام ،تدوين اسناد ،ارائه اطالعات و بازخوردهای مرتبط ،همكاریهای
الزم را با سازمان خواهند داشت.
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-

تشكلهايي که ميخواهند در چارچوب نظام با سازمان همكاری کنند ميبايست برنامههای نحوه همكاری خود را به تأييد
سازمان برسانند.

-

جايگاه بخش خصوصي و تشكلهای صنفي قانوني مرتبط با نظام فني و اجرايي و مورد تأييد سازمان و ويژگيهای آنها از
قبيل شفافيت ،توان مالي ، ،تعداد اعضا و نحوه تعامل و همكاری آنها با نظام فني و اجرايي در سند پيشبيني ميشود.

 5-2-8ستاد نظام فني و اجرايي
 1-5-2-8سازمان بهمنظور مشارکت و ايجاد هماهنگي و تعامل ميان عوامل و ذینفعان ،ستاد نظام فني و اجرايي را تشكيل ميدهد و با مشاوره
ستاد اقدامات ذيل را انجام ميدهد:
-

تدوين و تغيير سياستهای کلي و راهبردهای نظام

-

بررسي و اصالح لوايح قانوني ،آئيننامهها و بخشنامههای در سطح سياستگذاری

-

ارائه برنامهها و دستورالعملها برای مسائل موجود نظام

-

ايجاد و يا تغيير فرايندهای مديريتي و نظارتي نظام فني و اجرايي

-

بررسي راهكارهای پيشنهادی برای هماهنگي ميان عوامل و ذینفعان

 بررسي و اظهارنظر در خصوص گزارش عملكرد عواملو ساير اموری که توسط رئيس سازمان در حوزه نظام ارجاع ميشود.
 2-5-2-8اعضای ستاد موظفاند وظايف محوله در ستاد را در دستگاه مربوطه پيگيری و به انجام رسانند.
 3-5-2-8ترکيب ستاد به شرح ذيل ميباشد:
-

معاونت ذیربط نظام فني و اجرايي سازمان بهعنوان رئيس ستاد

-

 1نفر نماينده از طرف رئيس سازمان

-

 4نفر نماينده دستگاههای اجرايي از هريک از وزارتخانههای راه و شهرسازی ،صنعت ،معدن و تجارت ،نيرو ،نفت

-

 1نفر نماينده از نهادهای عمومي غيردولتي به تشخيص رئيس ستاد

-

 2نفر نماينده از شورای هماهنگي تشكلها مهندسي صنفي حرفهای

-

 1نفر نماينده از شهرداری کالنشهرها

-

 1نفر خبره به تشخيص رئيس ستاد

-

 1نفر عضو ميهمان در صورت نياز متناسب با موضوعات به تشخيص رئيس ستاد

ماده  :9محیط پشتیباني نظام فني و اجرايي
محيط پشتيباني شامل اسناد ،برنامهها و سامانهها بهمنظور استقرار نظام فني و اجرايي يكپارچه ميباشد.
 1-9اسناد
اسناد مديريت ،پديدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمايهگذاری از قبيل استانداردها ،معيارهای فني ،ضوابط و مقررات و روشهای
اجرايي ،دستورالعملها ،گردشکارها و کاربرگها و سياهههای وارسي موردنياز ،ميباشد.
 1-1-9طبقهبندی اسناد
 1-1-1-9اسناد باالدستي
اسناد باالدستي ،اسنادی هستند که در سطح مديريتي راهبردها ،رويكردها و چارچوبهای کالن را تعيين ميکنند و ساير اسناد با رعايت الزامات
و در چارچوب اين اسناد تهيه ميشوند.
تبصره :اسناد باالدستي پس از ابالغ ،در تنظيم اسناد عمومي و اختصاصي الزماالجرا خواهند بود.
 2-1-1-9اسناد عمومي و اختصاصي
-

اسناد عمومي :اسنادی است که به تشخيص سازمان ،موردنياز بيش از يک دستگاه اجرايي بوده و مديريت تهيه و ابالغ آنها،
در مسئوليت سازمان است.
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-

اسناد اختصاصي :اسنادی است که در رسته عمومي انتشار نيافته و دستگاههای اجرايي و نهادهای عمومي غيردولتي در
چارچوب سند موظف هستند در قالب طرح جامع مورد تأييد سازمان برای نياز خاص خود تهيه و آنها را مبنای عمل قرار
دهند.

 2-9برنامهها
برنامههای نظام فني و اجرايي شامل تعهدات برای انجام اقدامات و عمليات و منابع الزم در چارچوب برنامههای کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت،
بهمنظور تحقق اهداف است.
اين برنامهها با مشارکت عوامل مرتبط و توسط سازمان تهيه و ابالغ ميشوند و برای دستگاهها و نهادهای مشمول اين آئيننامه الزماالجرا

-

ميباشد.
-

برنامههای نظام فني و اجرايي از نظر موضوع شامل برنامههای مربوط به استقرار و توسعه نظام فني و اجرايي يكپارچه ميباشد .در سند،
برنامههای نظام و نحوه تدوين و ابالغ آنها مشخص ميشود.

-

سازمان جهت وصول به اهداف مقرر نظام با مشارکت وزارت علوم،تحقيقات و فنآوری ،وزارت کار و امور اجتماعي ،سازمان تاليف و
تدوين کتب درسي وزرات آموزش و پرورش و صدا و سيما برنامههای ترويج ،آموزش و فرهنگسازی را تهيه و اجرا مينمايد .دستگاههای
مذکور بايد در چارچوب برنامههای ابالغي با سازمان همكاری الزم را داشته باشند.

 3-9سامانهها
بهمنظور پشتيباني سيستم مديريت و محيط اجرايي و در راستای استقرار نظام و تحقق اهداف نظام انواع سامانههای ذيل بهصورت متمرکز و توسط
سازمان تكميل و يا ايجاد ميشوند.
-

سامانههای مربوط به اسناد

-

سامانههای مربوط به برنامههای نظام

-

سامانههای مربوط به محيط اجرايي

-

سامانههای مربوط به مستندسازی و ساماندهي آمار و اطالعات

 4-9عوامل در محيط پشتيباني
-

معاونت نظام فني و اجرايي در سازمان

-

دستگاههای اجرايي و نهادهای عمومي غيردولتي

-

بيمه و بانک و نهادهای مالي تشكلهای صنفي ،مهندسي و حرفهای

-

نهادهای آموزش عالي و مهارتي

-

سازمان ملي استاندارد

 5-9الزامات حاکم بر محيط پشتيباني نظام فني و اجرايي
 1-5-9دستگاههای اجرايي و نهادهای مشمول اين آييننامه موظفاند يک نسخه از تمامي اسناد رسته اختصاصي را برای سازمان ارسال دارند.
سازمان ،با بررسي اسناد اختصاصي که زمينه کاربرد عمومي داشته باشند ،آنها را با اعمال اصالحات الزم بهصورت عمومي برای استفاده
در طرحها و پروژههای سرمايهگذاری ابالغ مينمايد.
 2-5-9بخشنامه ،ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با نهادهای مشمول اين آييننامه بايد در چارچوب نظام بوده و معاونت نظام فني و اجرايي
وظيفه مميزی ،بررسي اسناد ،تائيد و همچنين پايش آنها را به عهده دارد.
 3-5-9روشهای همكاری و تقسيمکار با دستگاهها و تشكلهای صنفي و ساير عوامل در سطح پشتيباني ،برای تهيه و عملياتي کردن ضوابط
نظام با بررسي راهكارهای مختلف و بسته به اهميت و شرايط خاص هر ضابطه ،در سند پيشبيني ميشود.
 4-5-9دستگاههای اجرايي و نهادهای مشمول اين آييننامه موظفاند برنامههای ابالغشده توسط رئيس سازمان را اجرا کنند .معاونت نظام فني
و اجرايي در سازمان وظيفه نظارت بر حسن اجرای اين برنامهها را بر عهده دارد.
 5-5-9دستگاههای اجرايي و نهادهای مشمول اين آييننامه موظفاند در انتهای هر دوره مشخصشده در سند گزارش اجرای برنامهها را به
سازمان ،ارائه دهند.
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 6-5-9کليه اسناد عمومي و اختصاصي نظام فني و اجرايي بايد در سامانههای مديريت دانش اسناد نظام فني و اجرايي منتشر شود در غير اين
صورت فاقد اعتبار ميباشند.
 6-9رويكردها و معيارهای اساسي در تهيه برنامهها ،اسناد و سامانهها
رويكردهای اساسي و جهتگيری الزم در تهيه برنامهها ،اسناد و سامانهها ،معطوف به حرکت به سمت رويكردهای مشخصي از قبيل نتيجه گرا
بودن ،شاخصمند بودن ،مدنظر قرار دادن تكنولوژیهای جديد و ترويج کاربری و استفاده از فناوری اطالعات ميباشد که جزئيات آنها و همچنين
معيارهای حاکم در سند مشخص ميگردد.
ماده  :11محیط اجرايي
محيط اجرايي نظام شامل مراحل مختلف پيدايش ،پديدآوری ،بهرهبرداری ،ارزيابي و تعيين تكليف طرح و پروژه ،است.
 1-11دوره عمر طرح
مراحل مختلف دوره عمر طرح در نظام فني و اجرايي عبارتاند از:
پيدايش طرح

-

-

بررسي نقشه راه و تجزيهوتحليل برنامههای مصوب و باالدستي

-

کنترل نياز و تدقيق آن با منافع و برنامههای مصوب مورد انتظار از صنعت احداث

-

مطالعات پيدايش طرح و بررسي امكان تجاریسازی

اجرای طرح

-

-

اجرای پروژههای تشكيلدهنده طرح

-

اجرای فعاليتها و خدمات مرتبط با طرح

-

ارزيابي طرح

-

تعيين تكليف ادامه و يا خاتمه طرح

2-11دوره عمر پروژه
بهمنظور تحقق اهداف و نتايج هر طرحي و اجرای آن ،نياز به تكميل پروژههای تشكيلدهنده آن طرح ميباشد .مراحل دوره عمر پروژه در نظام
فني و اجرايي عبارتاند از:
-

مطالعات پيدايش

-

تعريف پروژه و مطالعات توجيهي

-

مطالعات تعيين روش تدارک پروژه بهمنظور انتخاب روش تأمين مالي و اجرايي مناسب

-

اجرای پروژه
-

مراحل مهندسي شامل طراحي پايه و طراحي تفصيلي

-

ساخت و نصب

-

خريد و تدارکات و تأمين تجهيزات

-

راهاندازی ،تحويل و بهرهبرداری و نگهداری

-

ارزيابي پروژه

-

برچيدن و تعيين تكليف پروژه

 3-11سازمان بهمنظور ساماندهي محيط اجرايي با هماهنگي عوامل ذیربط ،نظام پديدآوری و اولويتبندی و طبقهبندی طرحها و پروژهها را با رعايت
موارد ذيل تدوين کند:
 1-3-11ساماندهي فرايندهای پيدايش طرحها و پروژهها از طريق تدوين نظام پديدآوری و تعيين سازوکارهای الزم برای اولويتبندی و تصويب
طرحها و پروژهها با در نظر گرفتن شاخصهای اثربخشي
 2-3-11ايجاد نظام غربالگری برای پروژههای نيمهتمام و بررسي اثر متقابل آنها با پروژههای همگروه بهمنظور اولويتبندی و بررسي ميزان
اثربخشي طرحهای نيمهتمام و جاری
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 3-3-11طبقهبندی طرحها و پروژهها به سه دسته بزرگ ،متوسط و کوچک بر اساس معيارهای مشخص
 4-3-11ايجاد سامانه يكپارچه پديدآوری طرحهای سرمايهگذاری در سطح کشور با تجميع اطالعات طرحها و بررسي نظاميافته توانايي عوامل
ذينفع ،اهداف و نتايج طرحها و پروژهها در برآورده کردن الزامات مشخصشده
 4-11ضوابط و معيارهای عملياتي حاکم بر دوره عمر طرح و پروژه
 1-4-11مطالعات پيدايش طرح و پروژه بر اساس بررسي و تجزيهوتحليل برنامهها و قوانين باالدستي و بهمنظور ارزشمندترين پاسخ به نياز و
ايجاد منافع انجام ميشود.
 2-4-11پيدايش طرحها و پروژهها با در نظر گرفتن بررسي امكان تجاریسازی طرحها تهيه ميشوند.
 3-4-11عوامل اجرايي نسبت به تعهدات و مسئوليتهای خود در پيدايش ،پديدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمايهگذاری و قراردادهای
مربوط در چارچوب الزامات پيشبينيشده در اسناد با شاخصهای مشخص مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
 4-4-11کارفرما بهمنظور حفظ هماهنگي در اجرا و تحقق منافع طرح ،فرايند پيدايش طرح را بهصورت يكپارچه انجام دهد و از تفكيک آن اجتناب
کند.
 5-11عوامل در محيط اجرايي
 1-5-11عوامل کليدی در سطح اجرايي ،اشخاص حقيقي و حقوقي با منافع مشترک در اقدامات و مراحل مختلف دوره عمر طرح و پروژه هستند.
اين عوامل از قبيل کارفرمايان ،مجريان ،پيمانكاران ،مشاوران (اعم از ناظران و بازرسان فني و مالي) ،سازندگان و تأمينکنندگان انواع
کاال (ازجمله انواع مصالح و تجهيزات) و تأمينکنندگان مالي و تضمينکنندگان مالي و اجرايي (مانند بانکها و مؤسسات و شرکتهای
بيمه) ميباشند.
 2-5-11شناسايي جايگاه عوامل کليدی مرتبط با محيط اجرايي نظام فني و اجرايي و ويژگيها و نقشهای آنها توسط سازمان تعيين ميشود.
 3-5-11ضوابط و قواعد اساسي حاکم و نحوه احراز ويژگي کارفرمايان ،مجريان ،پيمانكاران ،مشاوران ،سازندگان و تأمينکنندگان همه طرحها و
پروژههايي که از وجوه عمومي کشور استفاده ميکنند توسط سازمان تعيين ميشود.
 4-5-11سازمان قواعد اساسي حاکم بر کارفرمايان و مجريان و ويژگي دستگاههای اجرايي را تهيه و ابالغ ميکند.
 6-11ريسکهای موجود محيط اجرايي
در چارچوب سند ،سازوکارهای الزم برای کاهش و مقابله با ريسکهای کالن طرحها و پروژههای سرمايهگذاری از قبيل ريسکهای فني ،مالي،
مديريتي و قراردادی پيشبيني ميشود و ارائه دستورالعملها در خصوص تعيين تكليف ،ادامه و يا توقف طرحها در شرايط پيشبينينشده تبيين
ميگردد.
7-11فرايندهای نظام در سطح اجرايي
-

احراز ويژگي عوامل

-

ارزشيابي و رتبهبندی عوامل )(Rank

-

ارجاع کار

-

روابط قراردادی

-

مالي و قيمتگذاری

-

تضامين مالي و تعهدات

-

مستندسازی و مديريت دانش

فصل  :3تأمین مالي
ماده  :11ساز وکار تأمین و تضمین منابع مالي
1-11سازمان سازوکارها و فرايندهای تأمين منابع مالي طرحها و پروژهها را با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارايي و بانک مرکزی و با رعايت موارد
زير به انجام ميرساند:
-

شناسايي موانع تأمين مالي در طرحها و پروژهها و رفع موانع از طريق پيشنهاد لوايح و آئيننامههای مناسب
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-

پيشبيني ،تدوين و پيشنهاد کليه اقدامات و مقررات برای تهيه گزارشهای مرتبط با تأمين مالي طرحها و پروژهها

-

تعيين چارچوبهای اعتبار سنجي سرمايهگذاران

-

تهيه اسناد و برنامههای مرتبط با نظام ،متناسب با روشهای مختلف تأمين مالي طرحها و پروژهها

-

ايجاد ارتباط ميان فرايندهای پيدايش طرحها و پروژهها با تأمين مالي

2-11بانک مرکزی مكلف است با مشارکت سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارايي ،دستورالعملها و راهكارهای تأمين اعتبارات اسنادی و يا تشكيل
صندوق تضمين اعتبار پروژه را بهمنظور تضمين پرداخت ،تهيه و ابالغ کند.
3-11روشهای تأمين مالي
روش تأمين مالي ،نحوه سازماندهي و تأمين منابع مالي مورد نياز برای انجام پروژه است؛ که با استفاده از روشهای زير انجام ميشود:
-

تأمين مالي دولتي :دولت با استفاده از محل اعتبارات تخصيصيافته در بودجه و وجوه عمومي ،پروژههايي را انجام ميدهد تا بتواند
خدمات موردنياز جامعه را ارائه دهد.

-

تأمين مالي شرکتي :در اين روش يک شرکت با استفاده از اعتبار و ظرفيت خود و نيز با توجه بهاندازه و طبيعت پروژه سرمايه موردنياز
برای انجام پروژه را تأمين ميکند.

-

تأمين مالي پروژهای :در اين روش مبنای جذب و تأمين سرمايه موردنياز پروژه ،داراييهای پروژه و درآمدهای آتي پروژه است.

4-11ابزارهای مالي مناسب تأمين مالي
سازمان با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارايي و بانک مرکزی ،سازوکار اجرايي شدن و تسهيل استفاده از ظرفيت بازار سرمايه برای تأمين
مالي پروژهها از قبيل نحوه ايجاد شرکتهای تأمين سرمايه تخصصي ،تأسيس صندوق پروژه و ورود سهام شرکت پروژه در بازار سرمايه و استفاده
از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه را ارائه و در چارچوب ضوابط و مقررات پيشبيني کند.
 5-11تجاریسازی
تجاریسازی فرايندی است که از تمام پتانسيلهای ممكن طرح استفاده ميکند تا بيشترين منافع را در مسير تحقق اهداف طرح ايجاد کند.
کارفرما در اين مسير بايد با شناسايي و اولويتبندی طرحهای قابل تجاریسازی خود با همكاری شرکتهای تأمين سرمايه ،بازده سرمايهگذاری
طرح را افزايش دهد و از اين طريق امكان تأمين منابع مالي طرح را تسهيل کند .تدوين شيوهنامه و راهكارها و شرايط تجاریسازی و تسهيل
جذب منابع مالي توسط سازمان پيشبيني ميشود.

فصل  :4مشارکت عمومي و خصوصي
ماده  :12مشارکت عمومي و خصوصي
1-12ساز وکاری که در آن طرف عمومي بهمنظور تأمين کاالها و يا خدماتي که در شرح وظايف وی ميباشد ،از ظرفيتهای طرف خصوصي در دوره
ميانمدت يا بلندمدت استفاده مينمايد .در اين سازوکار طرف خصوصي مسئوليت سرمايهگذاری يا ارائه کاال يا خدمت و يا هر دو اين وظايف را
بر عهده دارد و حسب مورد تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليتهای تأمين اين کاالها و خدمات را مانند پديدآوری ،طراحي ،ساخت ،تجهيز،
نوسازی ،بهرهبرداری و تعمير و نگهداری نيز ميتواند به عهده بگيرد .در مقابل طرف عمومي عالوه بر نظارت بر کميت و کيفيت ارائه کاال و
خدمات ،نسبت به ارائه حمايتهای الزم از طرف خصوصي اقدام مينمايد.
2-12سازمان با تأمين و بهکارگيری منابع مورد نياز ،بهمنظور ساماندهي و فراهم کردن بسترهای مشارکت عمومي و خصوصي و با هماهنگي دستگاهها
و عوامل ذیربط ،اسناد باالدستي ،برنامهها ،انواع قراردادهای مشارکت عمومي  -خصوصي ،تضامين ايفای تعهدات طرفين ،روشهای قيمتگذاری،
احراز ويژگي عوامل و الگوهای نظارتي مناسب را تهيه و در چارچوب قوانين و مقررات نسبت به ابالغ آنها اقدام مينمايد.
3-12روشهای مشارکت
روشهای مشارکت عمومي و خصوصي با توجه به شرايط آوردههای طرفين(تأمين منابع مالي، ،زمين ،حق امتياز ،حق انتفاع ،دانش فني و )...
روش اجرا ،بهرهبرداری ،انجام پرداختها ،بهای محصول ،نحوه انتقال مالكيت طرح يا پروژه به شرح زير طبقهبندی ميشوند:
ساخت ،بهرهبرداری و انتقال )(BOT؛ ساخت ،بهرهبرداری ،پرداخت اجاره بهطرف عمومي و انتقال) (BOLT؛ تجهيز و بازسازی ،بهرهبرداری،
پرداخت اجاره بهطرف عمومي و انتقال) (ROLT؛ ساخت ،پرداخت اجاره  ،انتقال) (BLT؛ ساخت ،مالكيت و بهرهبرداری )(BOO
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بهرهبرداری و پرداخت اجاره بهطرف عمومي ) (OLتجهيز و بازسازی ،مالكيت و بهرهبرداری) (ROO؛ تجهيز و بازسازی ،بهرهبرداری و
انتقال) (ROT؛ انتقال ،بهرهبرداری و انتقال) (TOT؛ سرمايهگذاری مشترک بر اساس قاعده آوردهها و تقسيم محصول به نسبت سهمالشراکه
)(Joint Venture؛ بيع متقابل)(Buy Back؛ و يا ساير روشها متناسب با نوع پروژه
4-12الزامات حاکم بر مشارکت عمومي و خصوصي
 1-4-12کارفرما موظف است برای اجرای پروژههای جديد و تكميل پروژههای نيمهتمام خود با رعايت شاخصهای کالن اثربخشي ،مشارکت با
طرف خصوصي را در اولويت قرار دهد.
 2-4-12در پروژههای مشارکت عمومي خصوصي رعايت مراحل دوره عمر پروژه و استفاده از عوامل ذیصالح و روشهای اجرايي مناسب الزامي
است.
 3-4-12خدمات پيدايش ،مطالعات توجيهي و مطالعات تعيين روش تدارک پروژه بايد توسط طرف عمومي مشارکت انجام شود.

فصل  :5مقررات تکمیلي
ماده  :13سند نظام فني و اجرايي
 1-13به منظور استقرار و توسعه نظام فني و اجرايي يكپارچه کشور ،سند نظام در چارچوب ماده  34قانون احكام دائمي توسعه کشور و مفاد اين آئيننامه
توسط سازمان تهيه و ابالغ ميشود و دستگاهها و نهادهای مشمول اين آئيننامه موظف به رعايت آن ميباشند.
2-13سازمان اين سند را با کسب بازخورد از فضای ساختوساز کشور و ميزان تحقق اهداف نظام فني و اجرايي کشور (بر اساس ارزيابي شاخصهای
مشخص) هر  5سال بهروز ميکند.
ماده  :14تعامل ساير نظامات
1-14نظامهايي از قبيل نظام برنامهريزی ،بودجهريزی ،اداری ،آمايش ،بيمه و بانكي ضمن حفظ چارچوب قانوني خود ،بهمنظور اثربخشي و کارآمدی
طرحها و پروژهها تعامل الزم را ،با نظام فني و اجرايي به عمل بياورند.
2-14ساير نظامهای فني و مهندسي کشور بهمنظور يكپارچگي نظام فني و اجرايي موظف به ايجاد هماهنگي و رعايت مفاد اين آئيننامه و سند ميباشند.
ماده  :15آئیننامه
1-15از تاريخ ابالغ اين آئيننامه ،همه آئيننامهها و ضوابط قبلي تمامي دستگاهها و نهادهای مشمول اين آئيننامه که مقررات خاص خود را در اين
زمينه دارند ازجمله تصويبنامههای شماره 42339/ت33497ه مورخ /24525 ،1385814821ت14898ه مورخ  7251 ،1375814814مورخ
 1367812817مفاد اين آئيننامه جايگزين آنها ميشوند.
2-15ضوابط ابالغي به استناد سه آئيننامه مذکور در بند فوق ،همچنان معتبر بوده و به قوت خود باقي است.
3-15سازمان نظارت بر حسن اجرا ،تبيين و تفسير مفاد اين آئيننامه را به عهده دارد.
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