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ورسازمان  ود    و 

وری  ت   ریا
 رييس سازمان

 و پيمانكارانهاي اجرايي، مهندسان مشاور  بخشنامه به دستگاه
            شماره:

 29/09/1395 تاريخ:

 اي ريالي  فاقد تعديله نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيماندستورالعمل   موضوع : 

ها و  برداري طرح هاي مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره ها وپروژه به استناد نظام فني و اجرايي كشور (طرح
قانون برنامه  222قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  160هاي مشمول ماده  گذاري دستگاه هاي سرمايه پروژه

گذاري شركت  اي و سرمايه هاي تملك دارايي سرمايه ه و بودجه (طرح) قانون برنام23پنجم توسعه) و ماده (
، 1393، 1392، 1391هاي دولتي كه تمام يا بخشي از تامين مالي آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال

با سازمان برنامه و بودجه كشور انجام شده است)، اين دستورالعمل كه به تصويب شوراي  1395يا 1394
هاي ريالي فاقد تعديل نرخ  سيده است، به منظور جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز، در پيمانعالي فني ر

) كه آخرين روز مهلت ارايه "ب"روش  2و بند  8التفاوت (بجز رديف  پيمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه
بوده و  1391/  5/  1قبل از  پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار (يا سازنده يا توليد كننده تجهيزات و يا مصالح)

هاي اجرايي ضوابط اين بخشنامه  گردد تا دستگاه باشد به شرح زير اعالم مي پيمان براساس آن منعقد شده 
 اعمال و اين مبالغ را به صورت قطعي پرداخت كنند. 1395/  12/  30تا  1391/  1/  1را به كاركردهاي پس از 

هاي  يا توليد كننده تجهيزات و يا مصالح) براساس روش كار (يا سازندهمبالغ جبراني با انتخاب پيمان-  1
 شود. و يا روش تركيبي (استفاده توامان از روش الف و ب) محاسبه و پرداخت مي "ب"يا  "الف"

باشد، در اين موارد  0/  80تا  0/  10: در صورت استفاده از روش تركيبي ضريب ارزبري بايد بين 1تبصره 
شود. و در خارج اين محدوده صرفاً  قرارداد از روش الف و باقيمانده قرارداد از روش ب جبران مي قسمت ارزبر

 يكي از دو روش الف يا ب قابل استفاده است.
 بهرحال براي هيچ بخشي از پيمان نبايد به صورت همزمان از روش الف و ب استفاده شود. 

با موضوع نحوه  1391/  5/  1مورخ  100/  34643مه شماره در قراردادهاي فاقد تعديل،استفاده از بخشنا-  2
اين  "ب"به منزله استفاده از روش  هاي فاقد تعديل هاي انرژي در پيمان جبران آثار اصالح قيمت حامل

استفاده از اين دستورالعمل در همان سال منتفي است و در صورت انتخاب و اعمال   باشد. لذا بخشنامه مي
هر زمان توسط پيمانكار از آن به بعد، استفاده و ارجاع به بخشنامه نحوه جبران آثار اصالح  بخشنامه حاضر در

 مجاز نيست. هاي فاقد تعديل هاي انرژي در پيمان قيمت حامل
قانون برگزاري مناقصات واگذار شده است، زمان تصويب در  28و  27ـ در كارهايي كه بر اساس مواد 3

و » الف«هاي  باشد و مبلغ جبراني حاصل ازروش 1391/  5/  1بايد قبل از تاريخ هيأت سه نفره ترك تشريفات 
 گيرد.  مالك عمل قرار مي 0/  85با اعمال ضريب » ب«
التفاوت  هاي خريدقرارداد، ريالي و فاقد تعديل و مابه هاي ريالي جاري مشمول تعديل كه بخش ـ در پيمان4
مجاز است (وليكن  و يا استفاده از روش تركيبي» ب«يا » الف«ش باشد، حسب مورد استفاده از ضوابط رو مي

  باشد). خريدهاي داخلي مشمول روش الف نبوده و مشمول روش ب مي
ـ براي قراردادهاي مشمول اين بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه ديگري بابت جبران آثار ناشي از افزايش 5

 قيمت ارز مجاز نيست. 
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ور سازمان ود    و 

وری  ت   ریا
 رييس سازمان

 و پيمانكارانهاي اجرايي، مهندسان مشاور  بخشنامه به دستگاه
   شماره:

 29/09/1395 تاريخ:

 اي ريالي  فاقد تعديله نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيماندستورالعمل   موضوع : 

 شوند. تعيين شده اند مشمول ضوابط اين بخشنامه نمي 1391/  5/  1آنها پس از  كارهاي جديدي كه قيمت -  6
ـ مجوز استفاده از اين دستورالعمل، دريافت اعالم وصول كتبي فرم هاي اطالعاتي پيوست (بسته به مورد) 7

نرم مي باشد كه الزم است پس از تكميل، اصل آن با مهر و امضاي كارفرما و ذيحساب به انضمام نسخه 
 افزاري اطالعات به دبيرخانه شوراي عالي فني ارسال شود.

روش ب)، با درخواست پيمانكار و توافق كارفرما  2التفاوت در پيمان (بجز بند  بيني مابه در صورت پيش-  8
شود. در هر حال  طور كامل و از زمان شروع، از پيمان، ضوابط اين بخشنامه اعمال مي وحذف مابه التفاوت به

 التفاوت نرخ و بخشنامه حاضر شود.  يد مواردي به صورت همزمان مشمول دريافت مابهنبا
مورخ  100/  34643هاي فاقد تعديل ( هاي انرژي در پيمان بخشنامه جبران آثار اصالح قيمت حامل -  9
 تمديد مي شود. 1395)، براي كار كردهاي مربوط تا پايان سال  1391/  5/  1
هاي سه ماهه اول تا چهارم  ) در بخشنامه يادشده، براي دورهt(ضريب 1ج در جدول شماره اعداد مندر-  1-  9

 خواهد بود.2و1/  95، 1/  89، 1/  83به ترتيب برابر  1395سال 
به قبل از  1389/  9/  27آخرين مهلت ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار، قبل از تاريخ -  2-  9

 شود. ياصالح م1389/  9/  28تاريخ
هايي كه به روش ترك تشريفات مناقصه واگذار و صرفا براي تكميل كار پيمان اوليه (كه  در پيمان -  3-  9

واگذاري آن به صورت مناقصه بوده است)، باشرايط و نرخ پيمان اوليه منعقد شده است، نيز با اعمال ضريب 
 مشمول اين بخشنامه مي شوند. 0/  85

رداخت در زمان تاخيرات مجاز و غير مجاز)، براي قراردادهاي مشمول بخشنامه شماره روش ب (پ 4بند -  4-  9
 گردد.نيز اعمال مي 1391/  5/  1مورخ  100/  34643

روش ب (تورم فرضي در زمان تاخيرات مجاز و غير مجاز)، براي قراردادهاي مشمول بخشنامه  6بند  -  5-  9
 گردد.نيز اعمال مي 1391/  5/  1مورخ  100/  34643شماره 

ها برابر با مقادير متناظر در سه ماهه  ، شاخص1391/  1/  1هاي ارزي، براي كاركردهاي بعد از  در پيمان 6-  9
 باشد  مي 1391اول سال 

هايي كه تاكنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد مورد تسويه حساب نهايي قرار  اين بخشنامه در پيمان-  10
 92/  53024و بخشنامه شماره  1391/  10/  11مورخ  100/  80776ايگزين بخشنامه شماره نگرفته است، ج

 93/  243862و بخشنامه شماره  1393/  10/  7مورخ  93/  120024و بخشنامه شماره  1392/  6/  23مورخ 
ق خواهد شد و ليكن در صورت عدم درخواست پيمانكار مبالغ محاسبه شده طب1394/  09/  4مورخ 

 مبالغ جبراني ديگري پرداخت نخواهد شد. 1395هاي قبلي قطعي بوده و براي سال  بخشنامه
منعقد شده و بخش  1391/  5/  1گذاري و خريد تضميني كه قبل از تاريخ  در مورد قراردادهاي سرمايه-  11
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ور سازمان ود    و 

وری  ت   ریا
 رييس سازمان

 و پيمانكارانهاي اجرايي، مهندسان مشاور  بخشنامه به دستگاه
   شماره:

 29/09/1395 تاريخ:

 اي ريالي  فاقد تعديله نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيماندستورالعمل   موضوع : 

عمومي پيمان را داشته باشد، ولي عمليات اجرايي را بر اساس همان پيمان ادامه دهد، مازادعدم انجام 
 شده براي پرداخت  خسارت، مشمول تاخير مجاز است.تعهدات مالي كارفرما بيش از حدود تعيين 

هاي انرژي در پيمانهاي فاقد  در مورد بخشنامه جبران اثار اصالح قيمت حامل 2-  2و  1-  2بندهاي  -  3-  2
 ) نيز نافذ است. 1391/  5/  1مورخ  100/  34643تعديل (

) هزينه آنها بر اساس EPCهاي  جمله پيمانهاي فاقد تعديل كه برآورد يا پرداخت (از در ساير پيمان -  3
فهارس بهاي پايه ،انجام نگرفته است و آخرين روز مهلت ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار (يا سازنده 

بوده است، ابتدا بايد دستگاه اجرايي بر اساس نوع عمليات موضوع پيمان،  1391/  5/  1تجهيزات) قبل از 
هاي مختلف را تعيين نمايد.  ها يا فصل شابهت با فهارس بهاي پايه در رشتهجدول وزني(بر حسب درصد) م

هاي مختلف، از روابط مندرج  ها و يا فصل پس از تعيين وزن مشابهت درصدي عمليات موضوع پيمان با رشته
 شود. التفاوت استفاده مي حسب مورد، براي پرداخت مابه 2يا 1در بند 

بر اساس ضوابط پيمان، در مدت تاخيرات مجاز نيز بر اساس ضوابط فوق در صورت تمديد مدت پيمان  -  4
،  1382/  9/  15مورخ 101/  173073عمل ميشود و ليكن در مدت تاخيرات غيرمجازمشابه ،ضوابط بخشنامه

 هاي مربوط محاسبه و مبناي عمل قرار مي گيرند.   شاخص

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

) در مدت اوليه پيمان و در زمان تاخيرات غير مجاز tدر بخش (ب) اين دستورالعمل، مقدار تورم فرضي (-  6
 يابد.يابد و براي كاركردهاي انجام شده در دوره مجاز افزايش نميافزايش مي
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  بسمه تعالي    
  

   بخشنامه هاي حاوي:مجوز اعمال درخواست فرم اطالعاتي مربوط به 
   نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديلدستورالعمل 

  طرح :  طبقه بندي شماره - 2  عنوان طرح : - 1
   شماره پروژه : - 4   عنوان پروژه : - 3
  دستگاه نظارت : - 6  : دستگاه اجرايي  - 5
  شماره شناسه ملي شركت پيمانكار:                                           پيمانكار: - 7
  محل اجراي پيمان:  موضوع پيمان:                                   - 8

  تاريخ شروع پيمان:           تاريخ عقد پيمان:  آخرين روز مهلت ارائه پيشنهاد قيمت:
  ضريب پيشنهادي پيمانكار: -  18ترك مناقصه        نحوه واگذاري كار: مناقصه -10
  مبلغ اوليه پيمان: -12  مدت اوليه پيمان : -11
  تاكنون:       ماهمدت تاخير غيرمجاز  -15  تاخير مجاز تاكنون:       ماهمدت  -13
     سالتمام پروژه: پيش بيني زمان ا  آخرين پيشرفت فيزيكي كار :        درصد  -16
  پرداخت شده -مبالغ صورت وضعيت كاركرد   تاييد شده توسط كارفرما -مبالغ صورت وضعيت كاركرد     

ريال  ريال     1389سال 
ريال ريال   1390سال 
ريال ريال   1391سال 
ريال ريال   1392سال 
ريال ريال   1393سال 
ريال ريال   1394سال 

ريال ل ريا  جمع كل
  نحوه جبران آثار اصالح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمندكردن يارانه هامبلغ عملكرد بخشنامه 

  پرداخت شده  تاييدشده توسط كارفرما
ريال  ريال     1389سال 
ريال ريال   1390سال 
ريال ريال   1391سال 
ريال ريال   1392سال 
ريال ريال   1393سال 
ريال ريال   1394سال 

 ريال ريال   جمع كل
  ذيحساب  كارفرما  
  نام، مهر و امضا  امضا نام، مهر و  



 

      

 

  
   بخشنامه نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارزمبلغ عملكرد 

  پرداخت شده  تاييدشده توسط كارفرما                                      

   1391سال 
ريال  ل  ريا  روش الف
ريال  ريال    روش ب

   1392سال 
ريال  ريال    روش الف
ريال  ريال    روش ب

   1393سال 
ريال  ريال    روش الف
ريال  ريال    روش ب

   1394سال 
ريال  ريال    روش الف
ريال  ريال    روش ب

  جمع كل
ريال  ريال    روش الف
ريال  ريال    روش ب

  
   ذيحساب                                                  كارفرما                

 مهر و امضا نام،                                   امضا نام، مهر و           




