
   

بخشنامه به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران 
 شماره :                        99/566539

 1399/10/23تاریخ  :

نوبت سوم-ریالی فاقد تعدیلزایش قیمت ارز در پیمان های نحوه جبران آثار ناشی از اف دستورالعمل موضوع: 

4650687ش ش: 9       از      1هصفح      

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

مانرئیس ساز

های قانون احکام دائمی برنامه 34و بودجه و ماده  قانون برنامه 23به استناد نظام فنی اجرایی کشور و ماده  

ای کشور، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی کشور رسیده است، به منظور جبران آثار توسعه

دستورالعمل باشند از نوع گروه اول )الزم  هایی که دارای پنج شرط شمولناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان

تا  01/01/1399ضوابط این دستورالعمل را به کارکردهای  گردد تا کارفرمایان مربوطالغ میصفحه اب 9االجرا( در 

اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت نمایند.  29/12/1400

 شرایط شمول دستورالعمل به شرح زیر است:

گذاری کشورهای سرمایهها و پروژهبرداری طرحهای مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهرهها و پروژهموضوع پیمان، طرح -1

باشد.

قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر اشخاص حقوقي که تمام یا قسمتي از 222های موضوع ماده دستگاه  -2

گردد، در مصرف اعتبارات ي کشور( تأمین ميقانون محاسبات عموم 13ها از محل وجوه عمومي )ماده اعتبارات آن

باشند.مذکور ملزم به رعایت این دستورالعمل مي

باشند، در صورت ابالغ مقام دارای اختیار، امکان زء کارفرمایان مشمول این بند نميکلیه اشخاص حقوقي که ج :تبصره

استفاده از ضوابط این دستورالعمل را خواهند داشت. 

ارزی باشد. -ي و یا ریاليمبلغ پیمان ریال  -3

تواند مشمول استفاده از این دستورالعمل قرار ارزی باشد صرفا بخش ریالي پیمان مي-: در صورتي که پیمان ریاليتبصره

گیرد. 

( باشد.  10،  7، 5التفاوت )به جز مواد پیمان فاقد هرگونه تعدیل نرخ و یا مابه  -4

 باشد. 31/03/1399تا  31/04/1397از سوی پیمانکار برای پیمان منعقده  آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از  -5

، P ،C ،PC ،EPC ،DBاین دستورالعمل مشمول انواع قراردادهای تامین کاال و پیمانکاری )نظیر قراردادهای    -1 ماده

EPباشد و منظور از ر ميهای حوزه نظام فني و اجرایي کشوبرداری( مرتبط با پروژه،  تعمیر و نگهداری و بهره

باشد.کنندگان مصالح و تجهیزات ميالعمل پیمانکاران، تولیدکنندگان، سازندگان یا تأمینپیمانکار در این دستور

گردد بخش های مشاوره )از جمله قراردادهای پژوهشي( که تجهیزات موضوع قرارداد تحویل کارفرما ميدر قرارداد -تبصره

ول ضوابط این دستورالعمل خواهد بود.تامین تجهیزات مشم

های حوزه نظام قراردادهای خرید تجهیزات و یا مصالح )فاقد هرگونه عملیات نصب و اجرا( که برای اجرای پروژه   -2 ماده

ماه  3های مجاز( کمتر از فني و اجرایي کشور منعقد شده است در صورتي که مدت آن )مدت اولیه و تمدید

د.نشومل نميباشد، مشمول این دستورالع

یا  "الف"های مبالغ جبراني با انتخاب پیمانکار )با لحاظ شرایط پروژه و ضوابط این دستورالعمل( براساس روش   -3 ماده

شود. در صورت استفاده از روش و یا روش ترکیبي )استفاده توامان از روش الف و ب( محاسبه و اعمال مي "ب"

و باقیمانده ” الف“باشد، در این موارد قسمت ارزبر قرارداد از روش  8/0ا ت 1/0ترکیبي، ضریب ارزبری باید بین 



   

شماره :                           99/566539دستگاه هاي اجرايي،مهندسان مشاور و پيمانكاران به امهبخشن
23/10/1399 تاريخ  :  

نوبت سوم-ريالي فاقد تعديلزايش قيمت ارز در پيمان هاي ي از افنحوه جبران آثار ناش دستورالعمل موضوع:

۴۶۵٠۶٨٧ش ش:                                                     ٩       از      ٢ه           

ورسازمان  ود  وری  و  ت   ریا

 مانرئيس ساز

قابل” ب“يا ” الف“شود و در خارج اين محدوده صرفاً يكي از هر دو روش جبران مي” ب“قرارداد از روش 
 تفاده شود.اس” ب“و ” الف“استفاده است. به هرحال براي هيچ بخشي از پيمان نبايد به صورت توأم از روش 

هاي به كار رفته براي محاسبه مبالغ جبراني پرداخت شده قابل تغيير نبوده و امكان تغيير آن صرفا براي يكروش - تبصره
 باشد.نوبت بر اساس ضوابط اين دستورالعمل براي كاركردهاي آتي ميسر مي

شده است، زمان تصويب در هيأت سهقانون برگزاري مناقصات واگذار  28و  27در كارهايي كه بر اساس مواد    -4 ماده
واقع باشد، در اين حالت مبلغ جبراني 31/03/1399تا   31/04/1397نفره ترك تشريفات بايد در بازه زماني از 

 گيرد.مالك عمل قرار مي 85/0با اعمال ضريب ” ب“و ” الف“هاي حاصل از روش
التفاوت است، حسبقرارداد، ريالي و فاقد تعديل و مابه هاي خريدبخشمشمول تعديل كه  هاي رياليدر پيمان   -5 ماده

(ليكن خريدهاي داخليمجاز است  و يا استفاده از روش تركيبي” ب“يا ” الف“مورد استفاده از ضوابط روش 
باشد).مي "ب"نبوده و مشمول روش  "الف"مشمول روش 

اند مشمول ضوابط اين بخشنامهبه بعد تعيين و ابالغ شده 31/03/1399ريخ كارهاي جديدي كه قيمت آنها از تا  -6 ماده
 شوند.نمي

سازمان 15/09/1382مورخ  173073/101بيني تعديلي بجز روال مندرج در بخشنامه شماره در صورت پيش   -7 ماده
التفاوت مذكور براييمانكار، تعديل و مابهالتفاوتي در پيمان منعقده، با درخواست پبرنامه و بودجه كشور و مابه

 شود.كاركردهاي مشمول اين بخشنامه به صورت كامل، حذف و ضوابط اين بخشنامه اعمال مي
سازمان برنامه و 15/09/1382مورخ  173073/101در اين شرايط، در صورت حفظ تعديل بخشنامه شماره 

مال اين دستورالعمل وت همزمان مشمول دريافت مبالغ جبراني ناشي از اعنبايد مواردي به صور ،بودجه كشور
(براي Nضريب و در صورت استفاده از دستورالعمل حاضر،  ن مادهايمذكور شود. در استفاده از  بخشنامه

يت پروژه،توانند با نظر كارفرما و متناسب با ماه(براي استفاده از روش ب) ميB استفاده از روش الف) و ضريب 
كاهش يابد. 2و  1حداكثر به ميزان يك دوم مقادير جداول شماره 

گذاري (با مشاركت بخش خصوصي در تأمين مالي پروژه) كه پيشنهاد قيمت سرمايهدر مورد قراردادهاي سرمايه   -8 ماده
اصالح مدل مالي برايبوده، استفاده از مفاد اين دستورالعمل براي  31/03/1399تا  31/04/1397گذار از 

برداريجبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز مجاز است. براي جبران اين اثرات مي توان از تطويل مدت بهره
خريد مجدد در طول دوره ساخت ياتجاري، تطويل مدت استهالك پيش خريدهاي پرداختي احتمالي، پيش

دار باگذاري غير اولويتها، تعويق بخشي از سرمايهخريدبرداري تجاري، ايجاد تنفس در استهالك پيشبهره
پذير، تغيير فهرست اوليه پيشنهادي كاالها به كاالهاي داخلي با توجه به عدم امكان تدارك برخيتوافق سرمايه

پذير درگذار از سيستم بانكي به سرمايهاز كاالهاي خارجي، انتقال بازپرداخت تسهيالت اخذ شده توسط سرمايه
پذير و يا تغيير قيمت تمام يا بخشي از محصول يا تغييرامكان، انتقال تمام يا بخشي از پروژه به سرمايه صورت

گذار برهاي خودگردان) استفاده نمود به نحوي كه انتظارات اوليه سرمايهقيمت فروش محصول (براي پروژه
، صرفا با تاييد وزير و يا باالترين مقاماساس مدل مالي منضم به پيمان تأمين گردد. تعيين مدل مالي جبراني

باشد.پذير مياي نيستند) امكانهايي كه تابع هيچ وزارتخانهپذير (در مورد سازمانسازمان سرمايه



   

 بخشنامه به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران 
 شماره :                        99/566539

 1399/10/23تاریخ  :

نوبت سوم-ریالی فاقد تعدیلزایش قیمت ارز در پیمان های نحوه جبران آثار ناشی از اف دستورالعمل موضوع: 

4650687ش ش: 9       از      3هصفح      

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

مانرئیس ساز

تا تاریخ ابالغ این دستورالعمل، تاخیرات پیمانکار که ناشي از افزایش نرخ ارز بوده  01/10/1399در بازه زماني     -9 ماده

به شرایط پروژه و ضوابط پیمان توسط کارفرما مورد بررسي و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.با توجه است 

درخواست  شود، باای جهت پرداخت تعدیل استفاده ميهای رشتههای مشمول تعدیل که از شاخصدر پیمان -10 ماده

مناسب و  های گروهي )فصلي(توان از شاخصپیمانکار و موافقت کارفرما به منظور تدقیق محاسبه تعدیل مي

ای استفاده نمود. در اینصورت، پس از انجام تغییر، امکان تغییر مجدد و های رشتهمرتبط به جای شاخص

برگشت به حالت قبل وجود ندارد.

ها، ناشي از افزایش نرخ ارز و اعمال مبالغ جبراني حاصل از این با توجه به افزایش قیمت تمام شده پروژه  -11 ماده

 %30های با حداکثر کارفرما مبني بر وقوع هر یک از موارد ذیل، در قرارداد دستورالعمل، درصورت تشخیص

باشد.پیشرفت، ضمن بررسي مجدد اولویت پروژه، امکان خاتمه قرارداد با مسئولیت کارفرما میسر مي

پذیری فني اقتصادی پروژه با توجه به افزایش قیمت تمام شده آناز بین رفتن توجیه -1

دینگي به موقع برای پروژه، با توجه به اعمال مبالغ جبراني و محدودیت نقدینگيعدم امکان تامین نق -2

عدم امکان تامین اعتبار جهت تکمیل پروژه با توجه به اعمال مبالغ جبراني -3

الزم بذکر است در صورت خاتمه پیمان با استفاده از ضوابط این ماده، شروع مجدد پروژه به هر نحو، منوط به 

لویت پروژه، مکفي بودن اعتبار طرح جهت تکمیل آن، تاییدیه کتبي باالترین مقام دستگاه بررسي مجدد او

اجرایي مبني بر اطمینان از تامین به موقع نقدینگي الزم جهت تکمیل پروژه و بررسي مجدد طرح و کنترل 

 پذیری فني اقتصادی آن خواهد بود.توجیه

فظ تمامي شرایط و مباني پیمان اولیه براساس مجوز شماره در مواردی که پیمان جدید برای تکمیل کار با ح -12 ماده

شورای عالي فني منعقد شده باشد، در صورت انطباق ضوابط پیمان اولیه با  17/03/1383ف مورخ /ش3808

مقررات دستورالعمل حاضر )بجز زمان پیشنهاد قیمت(، پیمان جدید نیز شامل ضوابط این دستورالعمل خواهد 

این دستورالعمل )بجز مواردی که پیمان اولیه  4بذکر است در این حالت ضریب کاهشي موضوع ماده بود. الزم 

 به صورت ترك تشریفات واگذار شده است( اعمال نخواهد گردید.

های تعدیل قطعي دوره انجام کار، مبلغ جبراني موضوع این بخشنامه با استفاده از آخرین تا اعالم شاخص -13 ماده

شود. با اعالم الحساب پرداخت ميمربوط )قطعي یا موقت(، محاسبه و به صورت علي های ابالغ شدهشاخص

های قطعي دوره انجام کار، مبلغ فوق طبق این دستورالعمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعي به شاخص

گردد.حساب پیمانکار منظور مي

ارز برای موارد مذکور در این دستورالعمل، پرداخت هرگونه وجه دیگری بابت جبران آثار ناشي از افزایش قیمت  -14 ماده

مجاز نیست. 

و همچنین رعایت کامل مفاد آن و سایر ضوابط و  د این دستورالعمل با پیمان مربوطمسئولیت تطبیق کامل مفا -15 ماده

باشد.مي های اجرایي و کارفرمایان مربوطههای مرتبط بر عهده دستگادستورالعمل



   

 بخشنامه به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران 
 شماره :                        99/566539

 1399/10/23تاریخ  :

نوبت سوم-ریالی فاقد تعدیلزایش قیمت ارز در پیمان های نحوه جبران آثار ناشی از اف دستورالعمل موضوع: 

4650687ش ش: 9       از      4هصفح      

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

مانرئیس ساز

ها در پیمان، پس از اعمال ستورالعمل، طبق روال تعیین شده برای پرداختمبلغ جبراني ناشي از اعمال این د -16 ماده

پرداخت( توسط کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار کسور قانوني و قراردادی )به جز کسور مربوط به پیش

شود.منظور مي

ورالعمل در صورت درخواست در محاسبه مبالغ جبراني بخش تامین تجهیزات پیمان در استفاده از این دست -17ماده 

پیمانکار مبني بر استفاده از ضوابط این ماده و همچنین تاییدکتبي کارفرما مبني بر ساخت کامل تجهیزات در 

اند قبل کار نگردیدهمبلغ تجهیزات و کاالهای مذکور که مشمول پرداخت مصالح پای %20کارخانه داخل کشور، 

رسمي  ل دریافت تضمین متناسب و مورد تایید کارفرما و تعهدنامهالحساب و در قبااز حمل، به صورت علي

در قبال دریافت مبلغ فوق و پذیرش ضبط تضمین در صورت عدم تحویل کاال،  مبني بر تحویل کاالی مربوط

پرداخت خواهد گردید. این مبلغ با تایید پیمانکار به صورت مستقیم صرفا به کارخانه سازنده داخلي پرداخت 

د. الزم بذکر است زمان انجام کار برای محاسبه مبالغ جبراني بخش پرداخت شده مذکور، بر اساس خواهد ش

ماه با رعایت  6اکثر گردد. مبالغ مذکور از اولین صورتحساب ارسالي و تا حدتاریخ تایید کتبي کارفرما تعیین مي

 کسر و تسویه خواهد گردید. . ضوابط مربوط

های مشمول بین کارفرما و پیمانکار اصلي ن دستورالعمل جهت جبران افزایش نرخ ارز در پیمانمبالغ جبراني ای -18ماده 

باشد و در صورت مشمول شدن پیمانکار اصلي و توافق بین پیمانکار اصلي و پیمانکار جزء استفاده از ضوابط مي

پیمانکار اصلي و پیمانکار جزء  این دستورالعمل در قرارداد في مابین ایشان میسر خواهد بود )در صورت اختالف

 در این خصوص بر اساس ضوابط حل اختالف قرارداد آنها اقدام خواهد شد(.  

های خرید تجهیزات، خرید های منعقده در زمینه فناوری ارتباطات و اطالعات، عالوه بر بخشدر پیمان -19ماده 

License های صنعتي )چنانچه در قرارداد ي پروژهافزارهای تخصصافزارهای آماده و همچنین نرمو نرم

های بیني شده باشد( نیز مشمول این دستورالعمل بوده و مبلغ جبراني حسب مورد مطابق یکي از روشپیش

های مندرج در آیین نامه خرید شود. بدیهي است تامین نرم افزار از طریق روشالف، ب، یا ترکیبي محاسبه مي

گردند. رالعمل نميخدمات مشاوره مشمول این دستو

روش الف( تعیین تفاوت قیمت ارز 

های فاقد تعدیل و هرگونه در پیمان ناشي از افزایش قیمت ارزاین روش برای محاسبه و پرداخت مبالغ جبراني  -1-الف

التفاوت است که بنا بر الزامات و نیاز کارفرما، خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم مابه

ارزبری مستقیم، توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارج از کشور، به روش مورد تأیید کارفرما اقدام شده و خرید 

اقالم مذکور طبق قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار است.

شود:در این گونه قراردادها تفاوت قیمت ارز از رابطه زیر تعیین مي -2-الف
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M ي ناشي از اعمال این دستورالعمل بر حسب ریال: مبلغ جبران
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oC باشد میانگین نرخ فروش حواله  1/1/1399ارز، در صورتي که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار قبل از  :  قیمت

ریال بر مبنای نرخ یورو( و برای 150،405)به مبلغ  1398( در اسفند .sanarate.irwwwمنتشره در سامانه سنا )

روز کاری قبل از آخرین مهلت  7های پس از آن، میانگین نرخ فروش حواله یورو منتشره در سامانه مذکور در مدت ختاری

باشد. ارائه پیشنهاد قیمت مي

هایي که بر اساس تجزیه بها و یا دیگر اسناد ارایه شده از سوی پیمانکار، در مرحله واگذاری چنانچه در پیمان -1تبصره 

باالتر برای ارز پیش هایعقاد قرارداد، آثار افزایش قیمت ارز در ضریب پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده باشد، قیمتکار و ان

شود.مي oCبیني شده در پیشنهاد قیمت، جایگزین 

iC ساس نرخ ارز در زمان انتقال برای فروشنده خارج از کشور )یا ورود کاال به کارگاه هرکدام که زودتر باشد(، بر ا : قیمت

  شود.( تعیین مي.sanarate.irwwwفروش حواله منتشره در سامانه سنا )

 رجي استفاده نماید، از نرخ مربوطدر صورتي که پیمانکار از ارز با نرخ ترجیحي و ثبت سفارش جهت خرید خا -2تبصره 

در هریک از مراحل ترخیص کاال از های ثبت سفارش شده، در صورتي که شود. در مورد خریداستفاده مي iCدر تعیین 

شود، پس از ارائه  التفاوت نرخ ارز سیستم ثبت سفارش با نرخ ارز مورد نظر گمركگمرك، پیمانکار موظف به پرداخت مابه

 گردد.لحاظ مي  iCالتفاوت مربوط نیز در تعیین و تأیید کارفرما، مابه مستندات مربوط

r باشد؛ عبارتست از تعداد ماه سپری شده از   01/01/1399یه پیشنهاد قیمت قبل از هایي که آخرین مهلت ارا: در پیمان

( و r=5گاه : انجام شده باشد آن 1399)مثال: در صورتي که انتقال ارز در مرداد  iCتا تاریخ تعیین  01/01/1399

عبارتست  rباشد،  31/03/1399تا  01/01/1399هایي که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در حد فاصل پیمان

)مثال: در   iCاز تعداد ماه سپری شده از ماهي که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است تا تاریخ 

انجام شده  1399مرداد باشد و انتقال ارز در   1399صورتي که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در اردیبهشت 

 ( r=3گاه باشد آن

در صورتیکه فاصله زماني آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ابالغ )یا مبادله( قرارداد بیش از سه ماه باشد، 

 کسر rماه( از مقدار  3التفاوت مدت مذکور )در صورتیکه تطویل مدت مذکور خارج از قصور پیمانکار باشد حداکثر تا مابه

یابد و برای موارد انتقال ارز به در مدت اولیه پیمان و در زمان تاخیرات غیر مجاز افزایش مي rگردد. همچنین مقدار مي

یابد.تاخیرات مجاز افزایش نمي فروشنده خارجي )یا ورود کاال به کارگاه هرکدام که زودتر باشد( در دوره

F های ثبت سفارش و تبدیل نرخ ارز و انتقال رمستقیم )شامل هزینههای مستقیم و غی: ضریب مربوط به جبران هزینه

باشد. این ضریب برای های کارگزاری بانک ایراني( ميهای مورد قبول فروشنده خارجي و هزینهاعتبار اسنادی به بانک

باشد. مي 2/1یرعمراني برابر های غو برای پیمان 15/1های با ضوابط بیمه عمراني و همچنین قراردادهای خرید برابر پیمان

N  :شود.تعیین مي 1قابل پیش بیني افزایش ماهیانه نرخ ارز است و طبق جدول  مقدار
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1جدول شماره 

سال مربوط به آخرین مهلت 

ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار
9798

سه ماهه اول 

99

N  008/0 02/0 025/0ضریب 

P یا  "ارز معامله شده به روش مورد تأیید کتبي کارفرما"یا  "مبلغ ریالي ثبت سفارش شده" : به ترتیب آن قسمت از

برای خرید کاال و تجهیزات مشمول این دستورالعمل یا مبلغ   "06/1مبلغ بخش مورد نظر مندرج در قرارداد تقسیم بر "

بر اساس میزان ارز واریزی تعیین شود، برای  Pکه معادل ریالي برای خدمات ارزی منظور شده در قرارداد. )در صورتي 

تبدیل آن به ریال باید از نرخ ارز مندرج در قرارداد و درصورت عدم درج، از میانگین نرخ فروش حواله ارز مذکور در سامانه 

د روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار استفاده شود( و در هر حال بای 7سنا در مدت 

(oK P≤ P ∑ .)

K  درصد ارزبری قرارداد )اگر در قرارداد درج نشده باشد، باتوجه به مشخصات فني پروژه به صورت مستدل از سوی :

پیمانکار، پیشنهاد و توسط مشاور بر اساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، بر اساس  میانگین نرخ فروش 

روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار ، به دقت تعیین و  7ز مذکور در سامانه سنا در مدت حواله ار

گیرد(.پس از تصویب کارفرما به عنوان پیوست الینفک قرارداد، لحاظ و مالك عمل قرار مي

oP  کارهای  ناشي از تغییر مقادیر کارها و قیمت: مبلغ قرارداد )ریال(؛ منظور همان مبلغ اولیه قرارداد است که تغییرات

جدید در آن اعمال شده است.

( بر اساس ضوابط یاد شده در هر دوره )نقل و انتقال پول( منفي Mدر صورتي که مبلغ جبراني محاسبه شده ) -1-2-الف

 شود.شود، این مبلغ برابر صفر منظور مي

ن تسویه با بانک عامل یا تاریخ معامله ارز به روش مورد تأیید کتبي کارفرما تاریخ گشایش اعتبار اسنادی، یا زما -3-الف

بیني شده در آخرین برنامه زماني مصوب مطابقت های پیشو یا معامله در مرکز مبادالت ارزی )حسب مورد( باید با زمان

به برنامه زماني انجام شود، قیمت مربوط داشته باشد. چنانچه به دالیل ناشي از قصور پیمانکار، اقدام الزم با تأخیر نسبت 

به تاریخ مندرج در آخرین برنامه زماني مصوب و یا قیمت زمان اقدام مذکور هر کدام کمتر بود، مالك محاسبه و عمل قرار 

یه ارز خواهد گرفت. چنانچه تأخیر، ناشي از قصور پیمانکار نباشد، تاریخ واقعي تسویه یا انتقال ارز، مالك تعیین قیمت ثانو

(iC.خواهد بود ) 
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نوبت سوم-ريالي فاقد تعديلزايش قيمت ارز در پيمان هاي ي از افنحوه جبران آثار ناش دستورالعمل موضوع:

۴۶۵٠۶٨٧ش ش:                                                     ٩       از      ٧ه           

ورسازمان  ود  وری  و  ت   ریا

 مانرئيس ساز

ها بر اثر تغيير قيمت ارزروش ب) تعيين تعديل نرخ پيمان
بهاي خاص مصوبوضعيت كاركرد بر اساس فهارس بهاي پايه يا فهرستهاي فاقد تعديل كه پرداخت صورتپيمان -1-ب

گيرد:شوراي عالي فني صورت مي
باشد، همراه با تهيهشمول اين دستورالعمل ميها، پيمانكار براي كارهاي انجام شده كه مدر اين پيمان

اي كه مربوط به ضوابط اين روش استوضعيت كارهاي انجام شده موضوع پيمان، صورتحساب جداگانهصورت
 شود:نمايد. مبلغ اين صورتحساب از رابطه زير تعيين ميتهيه و ارايه مي

)i × وضعيت= مبلغ جبراني در هر صورت  ∑يا رشته فهرست بهاي واحد پايه)مبلغ ناخالص كاركرد در هر فصل

B : شود.در نظر گرفته مي 2تورم فرضي به ميزان مندرج در جدول شماره مقدار
2جدول شماره 

سال مربوط به آخرين مهلت
سه ماهه اول  98  97ارائه پيشنهاد قيمت پيمانكار

99

B  012/0 02/0 025/0ضريب 

i: ضريب جبراني
zباشد؛ عبارتست از تعداد ماه سپري شده از 01/10/1399هايي كه آخرين مهلت ارايه پيشنهاد قيمت قبل از : در پيمان

) وz=5: گاه انجام شده باشد آن 1399در مرداد  ربوطتا تاريخ انجام كار (مثال: در صورتي كه فعاليت م01/01/1399
عبارتست zباشد،   31/03/1399تا  01/01/1399هايي كه آخرين مهلت ارايه پيشنهاد قيمت پيمانكار در حد فاصل پيمان

از تعداد ماه سپري شده از ماهي كه آخرين مهلت پيشنهاد قيمت پيمانكار در آن واقع شده است تا تاريخ انجام كار  (مثال:
انجام 1399در مرداد  باشد و فعاليت مربوط 1399ديبهشت كه آخرين مهلت ارايه پيشنهاد قيمت پيمانكار در اردر صورتي 

 ).z=3گاه شده باشد آن

در صورتيكه فاصله زماني آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت تا تاريخ ابالغ (يا مبادله) قرارداد بيش از سه ماه باشد،
كسر  zماه) از مقدار  3صورتيكه تطويل مدت مذكور خارج از قصور پيمانكار باشد حداكثر تا  التفاوت مدت مذكور (درمابه
مجازتاخيرات يابد و در دوره در مدت اوليه پيمان و در زمان تاخيرات غير مجاز افزايش مي zگردد. همچنين مقدار مي

نمي يابد.افزايش

oS باشد.مي 1398 :  شاخص دوره پايه، شاخص سه ماهه چهارم سال

iS : شاخص دوره انجام كار
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منظور از انجام کار )کارکرد( در این دستورالعمل، ایفای تعهد قراردادی توسط پیمانکار در راستای تامین کاال و : 1تبصره 

 شود.انجام خدمات قراردادی بوده که توسط کارفرما تحویل گرفته مي

قطعات( یا مصالح که نحوه تعیین دوره انجام کار در آنها معین نشده است، : در قراردادهای تامین تجهیزات )یا 2تبصره 

 تاریخ تحویل هر بخش از تجهیزات )یا قطعات( یا مصالح به کارفرما مبنای تعیین دوره انجام کار خواهد بود.

ای تعیین دوره های حوزه صنعت نفت، تاریخ خرید کاال و تجهیزات اختصاصي توسط پیمانکار، مبن: در پیمان3تبصره 

 انجام کار خواهد بود. 

وضعیت کارکرد بر اساس فهارس بهای پایه یا هایي که پرداخت صورتدر پیمان iSو  oSبرای تعیین  -1-1-ب

شود.گیرد، از شاخص فصلي )گروهي( استفاده ميبهای خاص مصوب شورای عالي فني صورت ميفهرست

های مشمول، ابتدا باید درصد وزني هزینه رید پیمانهای خبه منظور تدقیق محاسبه ضریب جبراني در بخش -2-1-ب

جهت  های مربوطتعیین، و سپس از شاخص توسط کارفرما ( در فصل مربوطqتأمین مصالح به کل بهای فصل )

محاسبه گردد.1-استفاده در رابطه مندرج در بند ب 

های وضعیت مربوط به خرید لولهصورتبه عنوان مثال در پیمان مشمول بخشنامه حاضر، برای محاسبه ضریب جبراني 

های فوالدی فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکي استفاده شود، الزم است ابتدا های فصل لولهفوالدی، اگر از شاخص

سپس طبق رابطه زیر، شاخص مربوط به قسمت و  (q≥1های تهیه مصالح به کل فصل را تعیین نماید )کارفرما درصد هزینه

شود.ه محاسبه ميخرید لول

( که برآورد یا پرداخت هزینه آنها بر اساس فهارس بهای EPCهای های فاقد تعدیل )ازجمله پیماندر سایر پیمان -2-ب

تا   31/04/1397پایه، انجام نگرفته است و آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار از 

وده است، ابتدا باید دستگاه اجرایي بر اساس نوع عملیات موضوع پیمان، جدول وزني )بر حسب ب   31/03/1399

های مختلف را تعیین نماید. پس از تعیین وزن مشابهت ها یا فصلدرصد( مشابه با فهارس بهای پایه در رشته

مبلغ ، برای پرداخت 1-بند بهای مختلف، از روابط مندرج در ها و یا فصلدرصدی عملیات موضوع پیمان با رشته

شود.استفاده ميجبراني ناشي از افزایش نرخ ارز 
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در صورتي که ضریب جبراني محاسبه شده بر اساس ضوابط یاد شده در هر دوره منفي گردد، ضریب جبراني برابر  -3-ب

شود.صفر منظور مي

ا کاال وجود ندارد و استثنائاً در مورد این بخشنامه( برای یک تجهیز ی 3امکان استفاده از روش ترکیبي )ماده  -4-ب

تجهیزات و کاالهای تخصصي که در داخل کشور تولید شده، ولیکن قطعات اصلي و مواد اولیه آنها از خارج کشور 

شود و امکان انطباق صحیح آنها با رشته و فصول تعدیل ابالغي سازمان برنامه و بودجه کشور وجود تأمین مي

هایي که تابع در مرکز )برای دستگاهسازمان کارفرما یا باالترین مقام  خیص وزیر مربوطالزم است به تش ؛ندارد

ای نیستند(، درصد ارزبری تجهیزات کاالهای مذکور تعیین و به سازمان برنامه و بودجه کشور هیچ وزارتخانه

هایي در مرکز )برای دستگاهرما سازمان کارفارسال گردد. تا پس از تأیید این سازمان، توسط وزیر یا باالترین مقام 

و برای ” الف“بر تجهیزات فوق از روش ای نیستند( ابالغ گردد. به این ترتیب برای بخش ارزکه تابع هیچ وزارتخانه

 r)بر مبنای نرخ یورو( و  iC)پس از انجام مشابهت سازی( استفاده شود. در این حالت ” ب“مازاد بر آن از روش 

بندی مصوب، برای تاریخ ورود تجهیزات به کارگاه و یا تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمان 2-طبق ماده الف

هرکدام که نرخ ارز کمتر باشد خواهد بود.

های حوزه صنعت نفت، تاریخ خرید تجهیزات اختصاصي توسط پیمانکار از سازنده داخلي مالك در پیمان تبصره:

باشد. در این ماده مي rو  iCمحاسبه 

قر نوبخت محمد با




