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هاي ريالي جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيماننحوه  23/10/99مورخ   566539/99پيرو دستورالعمل شماره 

ابالغ )شودمي ناميده سازمان دستورالعمل پس اين از كهسازمان برنامه و بودجه كشور كه از نوع اول (الزم االجرا) ( فاقد تعديل

هاي اجرايي صنعت و پروژهها و سرعت بخشيدن به روند پيشرفت اجرايي طرحگرديده است، بمنظور  تكميل و تسهيل كاربرد 

 نيا به يمركز دستگاه اراتياخت ضيتفو نيهمچنو  قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت 3بند پ ماده  8به استناد جزء  نفت

تكميلي نحوه جبران آثار ناشي از  دستورالعمل نفت، محترم ريوز 31/01/1398 مورخ 2/20-34 شماره ابالغ موجب به معاونت

 شمول دامنه(كه از اين پس  ريبه شرح زهاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت، براي قراردادهايي افزايش قيمت ارز در پيمان

 آنها متيق پيشنهاداست و تاكنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد تسويه حساب انجام نشده شود) كه ناميده مي دستورالعمل

 قرارداد گرديده و دريافتشود) ناميده مي شنهاديپ بازه(كه از اين پس  31/03/1399 تا 31/04/1397از  بعد مانكاريپ ياز سو

(كه از اين پس بازه كاركرد ناميده  29/12/1400لغايت  01/01/1399 از كاركردهاي ين منعقد شده باشد، براآبر اساس 

  . گردديم ابالغ شود)مي

 DBو  C و EPC ،EP،PC ،P يهامانيپ •

 يحفار يهامانيپ •

 يراتيتعم يهامانيپ •

 اكتشاف نگاريلرزه يهامانيپ) يي(صحرايدانيم اتيعمل بخش •

 باالدستي يشگاهيآزما خدمات يكارها بخش •

 (P)اختصاصي يكاالها بخش ،از سه ماه باشد شتريمجاز) ب يدهايو تمد هيكه مدت آن (مدت اول (P) ياختصاص يكاال ديخر يقراردادها  . 1

 يشگاهيآزما خدمات يكارها و) يدانيم اتيعمل بخش(صرفاً  اكتشاف نگاريلرزه ،يراتيتعم ،يحفار ،(C)بخش ساختمان و نصب  ،

 .شوديم يليتكم دستورالعمل نيا شمول دامنه مشمولباالدستي 

 نهادها و يدولت يهاشركت و يدولت موسسات ها،وزارتخانه به مربوط وجوه از عبارتست سازمان، دستورالعمل در مندرج "عمومي وجوه" . 2

 از صرفنظر و ستين يخصوص موسسات و افراد حق به متعلق كه مذكور يسازمانها به وابسته موسسات و يردولتيغ يعموم موسسات و

 قانون 7 ماده 1-ب بند در مندرج مفاد مطابق نيهمچن). يعموم محاسبات قانون13 ماده( گردديم اطالق آن ليتحص منشا و نحوه

 به موسوم منابع ريسا و يگاز عاناتيم و يعيطب خام،گاز نفت صادرات يدرصد5/14 سهم اختصاص از حاصل منابع ششم، توسعه برنامه

 بودجه«و »يعموم منابع« ،»يعموم درآمد«اصطالحات. باشديم آن مصداق و بوده يعموم وجوه فيتعر مشمول ها،شركت يداخل منابع

 . باشند يم مقررات و نيقوان اساس بر يزيمتما و مستقل فيتعر يدارا كي هر ،يعموم وجوه واژه با يلفظ اشتراك رغميعل »يعموم

 تجهيزات كاال، كننده تامين اي و فروشنده كننده، توليد سازنده، شامل "پيمانكار"از  منظور سازمان،  دستورالعمل در 1ماده  ليتكم در . 3

 .باشدمي نيز نفت صنعت يهاپروژه و هافني و اجرايي طرح چارچوب نظام در مصالحو 

شود و يا به منظور اجراي هايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا ميمحل يا محل ،منظور از كارگاه در دستورالعمل سازمان . 4

 گردد.پيمان با اجازه كارفرما از آن استفاده مي

  .باشديم دستورالعمل نيا شمول دامنه در اكتشاف نگاريلرزه يهامانيپ در) يي(صحرا يدانيم اتيعمل بخش صرفاً . 5

 

  ارز  متيق تفاوت نيي) تعالف روش

  :گردديم نييتع و محاسبه ريز يبندها تيرعاو  سازمان دستورالعمل الف روشارز مطابق  متيتفاوت ق نييتع

 ارز« بهمبلغ مربوط » ثبت سفارش شده   ياليمبلغ ر«مندرج در دستورالعمل سازمان، در صورت عدم وجود    Pپارامتر  فيتعر ليتكم در . 1

  مالك» 06/1 بر ميتقس  قرارداد در مندرج مبلغ«شده  ادي مورد دو وجود عدم صورت  در زين و »كارفرما دييموردتا روش به شده  معامله

 .بود خواهد محاسبه

           gasplus.ir
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 بازرس بخششامل   زاتيتجه و كاال ديخر يفنقالب خدمات  در سازمان،  دستورالعمل  1-الف بند در مندرج "موضوع قرارداد  خدمات" . 2

 .باشديم يو آموزش تخصص ياندازراه و نصب قرارداد، در شده تعهد يخارج پرسنل ، (Third Party)كاال يمستقل خارج

   ارز متيق رييتغ اثر بر هامانيپ نرخ ليتعد نييتعب)  روش

 تورالعمل،دس شمول دامنه در مندرج يهابخش يبراهاي فاقد تعديل دستورالعمل سازمان، مبلغ جبراني در پيمان "ب"روش  ليتكم در

  شود:هاي زير تعيين ميبا توجه به روش و ،يجبران مبلغ محاسبه رابطه مطابق ،براساس نوع پيمان

iα ×  بخشدر هر  يمبلغ جبران=  ∑ كاركرد هرمبلغ ناخالص   

  :زاتيتجه و كاال يداخل ديخر بخش -1

 يهاشاخص و ريز فرمول مطابق ،يداخل يدهايخر در ارز متيق شيافزا جبران بيضر ، سازماندستورالعمل  "ب" روش 1-ب بند اساس بر

 محاسبه ك،ي جدول در مندرج qاحتساب مقدار  بادستورالعمل سازمان  2-1-ب بنداستفاده از  و كي شمارهمتناظر مندرج در جدول 

 .شوديم

�� =
��

��
− (1 + � × ) 

 در مشابه، موارد و يوگرافيراد لميف و لوازم الكترود، ليقب از قرارداد در شده يداريخر يمصرف اقالممتناظر با  يجبران مبلغ: 1تبصره

و  ساختمان« بخش در ناًيع فوق مبالغ نصورتيا ريغ در. رديگيباال مورد محاسبه قرار م رابطه از استفاده با قرارداد، در كيتفك صورت

  .گرفت خواهند قرار احتساب مورددستورالعمل  نيا »ريو سا (C)نصب 
ذكر نگرديده است، كارفرما حسب مورد بر  كيكه شرح آن در جدول شماره  نفت صنعت ياختصاص تجهيزات و كاالها ساير در: 3تبصره

هاي بهاي هاي رشته ها و فصول فهرستبا توجه به مشابهت با شرح مندرج در شاخص را) i, I oIهاي متناظر (اساس نوع كاال، شاخص

 ،يداخل ديخر بخشتعيين و با استفاده از رابطه مندرج در  نفت صنعت ياختصاص يبها يهافهرست و كشورو بودجه  برنامهپايه سازمان 

    .نمايد محاسبهدستورالعمل  نيا "ب" روش
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   كيشماره  جدول  

 o,IiI( q( متناظر يها شاخص كاال شرح  رديف

  74/0 )نيسنگ يفوالد ي(كارها هيابن رشته نهم فصل و فلر   يفلز يهاسازه و استراكچرها ها،برج  1

  هافلنج و اتصاالت ،يفوالد يهالوله  2
 يهالوله هي(ته آب انتقال خطوط رشته شانزدهم فصل

 )يفوالد
1  

  85/0 )رهاي(شيكيمكان ساتيتاس رشته هفتم فصل يسرچاه زاتيتجه و يفوالد يرهايش  3

 ظروف و هامبدل رآكتورها، مخازن،  4
- مبدل و(منابع  يكيمكان ساتيتاس رشته سوم و يس فصل

 )ها
80/0  

  85/0 )ي(صاف يكيمكان ساتيتاس رشته يازدهم فصل  هايصاف  5

  90/0 )مشعل(  يكيمكان ساتيتاس رشته چهاردهم فصل و مشعل  لريبو  6

  90/0 )هواكش(  يكيمكان ساتيتاس رشته ستميب فصل فن و دمنده  7

 كمپرسور و پمپ  8
 الكترو(  يكيمكان ساتيتاس رشته چهارم و ستيب فصل

 )پمپ
85/0  

  95/0 )ترانسفورماتور(  يبرق ساتيتاس رشته نوزدهم فصل ترانسفورماتور  9

  92/0 )مولدها(  يبرق ساتيتاس رشته هفدهم فصل ژنراتور و الكتروموتور ن،يتورب  10

 متفرقه و جيپك يكاالها  11
 ليكو(فن يكيمكان ساتيتاس رشته كمي و ستيب فصل

 ..)ترويه تيوني
90/0  

 هواساز  12
 يها(دستگاه يكيمكان ساتيتاس رشته هفتم و ستيب فصل

 )مبرد
90/0  

  90/0 )بخار گي(د يكيمكان ساتيتاس رشته زدهميس فصل بخار يهاگيد و هاكوره  13

14  
 يهاستميس ،MCC، تابلوهاي برق و كنترل، پنل ها،  دهايكل

  يو مخابرات يارتباط

 فيفشارضع ليوسا(  يبرق ساتيتاس رشته چهاردهم فصل

 )ييتابلو
95/0  

 اسيوپي  15
 انيجر هيتغذ منابع(  يبرق ساتيتاس رشته هجدهم فصل

 )ميمستق
95/0  

 يمريپل يها قيعا و يلنيات يپل يرهايش و اتصاالت ها،لوله  16
 يهالوله هيته(  آب عيتوز شبكه رشته چهاردهم فصل

 )لنياتيپل
1  

  85/0 )فيضع فشار يهاكابل(  يبرق ساتيتاس رشته هفتم فصل CCTVو  قيابزاردق ،يكيالكتر يهاكابل  17

  95/0  )يصوت لي(وسايبرق ساتيتاس هفتم و ستيب فصل CCTV كيالكترون حفاظت يهاستميس  18

19  
 زاتيتجه و رگوالتور كنتور، گاز، فشار ليتقل ستگاهيا زاتيتجه

 قيدق ابزار

 كنترل يهادستگاه( يكيمكان ساتيتاس رشته پانزدهم فصل

 )يريگاندازه و
90/0  

  72/0 )لوله نصب و هي(ته چاه رشته پنجم فصل يحفار مته و يچاه درون زاتيتجه ،يجدار و يمغز يهالوله  20

  42/0 )يزيآم(رنگ  هيابن رشته پنجم و ستيب فصل شيميايي محصوالت وو پوشش  رنگ  21

  60/0 )قي(عا يكيمكان ساتيتاس رشته پنجم و ستيب فصل ورتانييپل يهاقيعا  22

  70/0 )يرطوبت يهاقي(عا هيابن رشته زدهميس فصل ليتوسيب و يسنگ ذغال ،ينفت هيپا يهاقيعا  23

  85/0  )درجا(بتن  هيابن رشته هشتم فصل  يحفار مانيس  24

  :ريو سا (C) نصب و ساختمان بخش -2

 بهاي هايفهرست اساس بر آن كاركرد وضعيت صورت پرداخت از بخشي كه دستورالعمل، شمول دامنهدر  مندرج هايمانيپ كليه در

 تيقابل اي وبوده  نفت صنعت اختصاصي بهاي هايفهرست هايرشته اساس بر كارها تفكيك قلميك روش اي نفت صنعت اختصاصي

  :شودمي محاسبه زير هايرابطه از ،ارز متيق شيافزا جبران بيضر ،هاي بهاي فوق را داشته باشداز فهرست كيانطباق بر هر
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 :شامل لوله خطوط رشته - 1-2

 گاز و نفت انتقال شهري بين لوله خطوط •

 )فوالدي هايلوله(بخش  شهري گاز لوله خطوط •

 گاز و نفت تغذيه و كمربندي لوله خطوط •

 گاز و نفت يجريان يزمين رو لوله خطوط •

 صنايع به يگازرسان •

 )فوالدي هايلوله(بخش گاز شبكه و هيتغذ ،يكمربند لوله خطوط راتيتعم •

 

 ααααiiii =
��

���
− (� + � × �)             

  

و شبكه گاز  هيتغذ ،يخطوط لوله كمربند راتيبهاي رشته خطوط لوله گاز شهري و تعم يهافهرست به مربوط كارهاي براي: 4تبصره

  .گردديهاي پلي اتيلن) از رابطه زير استفاده م(بخش لوله

  ααααiiii =
��

���
− (� + � × �)  

 شامل: ساتيتاس رشته - 2-2

 )NGL( يگاز مايعات تفكيك يواحدها و يپتروشيم يواحدها گاز، و نفت هايپااليشگاه •

 گاز تراكم هايايستگاه و گاز و نفت برداريبهره واحدهاي •

 ايمنطقه نفت انبارهاي و نفت هايخانه تلمبه •

 هاچندراهه و گاز و نفت سرچاهي واحدهاي •

 پااليشگاه تعميرات •
  

  :رآالتيش و يكش لوله يكارها گروه -2-2-1

ααααiiii = (�. � ×
�

��
+ �. � ×	

�

��

)− (� +� × �) 

 

  و رنگ: ياسكلت فلز زات،يتجه يكارها گروه-2-2-2

ααααiiii = (�. �� ×
�

��
+ �. �� ×	

�

��

)− (� +� × �) 

 

 :لوهايسو  مخازن يكارها گروه -2-2-3

ααααiiii = (�. � ×
�

��
+ �. � ×	

�

��

)− (� +� × �) 

 

 :ابزاردقيق و يبرق عايق، يكارها گروه -2-2-4

ααααiiii = (�. � ×
�

��
+ �. � ×	

�

��

)− (� +� × �) 

 

  : اكتشاف نگاريلرزه يهامانيپ) يي(صحرايدانيم اتيعمل بخش و پتروشيمي و گاز نفت، صنعتي ساختماني عملياترشته  - 3-2

ααααiiii =
� 

� �
− (� + � × �) 				
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 :يحفار اتيعمل رشته - 4-2

ααααiiii =
�!

�!�

− (� + � × �) 

  

 نيا "ب"روش 3-2مندرج در بند  روشاز  چاه، محل يسازآمادهو  يدسترس يهاجاده احداث: براي كارهاي مربوط به 5 تبصره

  .گردديم استفادهدستورالعمل 

  يآزمايشگاهخدمات  يكارها بخش –2-5

ααααiiii = (�. " ×
�

��
+ �. # ×	

�

��

)− (� +�× �) 

 

 كشور بودجه و برنامههاي بهاي پايه اختصاصي صنعت نفت و يا سازمان هاي فاقد تعديل كه برآورد آنها بر اساس فهرستساير پيمان در -3

، دستورالعمل كاركرد بازه و شنهاديشمول، بازه پ دامنه رعايتو  باشد دستورالعمل نيا در يراهكارهرگونه  فاقد زينو  انجام نگرفته است

هاي بهاي پايه در ابتدا بايد دستگاه اجرايي براساس نوع عمليات موضوع پيمان، جدول وزني (بر حسب درصد) مشابهت با فهرست

هاي مختلف، ها و يا فصلهاي مختلف را تعيين نمايد. پس از تعيين وزن مشابهت درصدي عمليات موضوع پيمان با رشتهها يا فصلرشته

 استفاده جبران مبلغ پرداخت براي مورد، حسب سازماندستورالعمل  "ب"روش  اياين دستورالعمل  "ب" از روابط مندرج در روش

 .شودمي

 

  :باشديم زير شرح به دستورالعمل نيا روابطدر  موثر فيتعار

iI= 2 تبصره(مطابق  ديخر دوره زمان در يك شماره جدول در شده يخريدار ياختصاص يكاال شرح با متناظر ماهه سه شاخص (

  دستورالعمل  كاركرد بازه با منطبق

oI=  يكشده در جدول شماره  يخريدار ياختصاص يمتناظر با شرح كاال 1398چهارم سال  شاخص سه ماهه   

B2مندرج در جدول شماره  زانيبه م ي: مقدار تورم فرض   

  2 شماره جدول

 هيارا مهلت نيآخر به مربوط سال

  مانكاريپ متيق شنهاديپ
97  98  

 ماهه سه

  99 اول

  B 012/0  02/0  025/0 بيضر

z 01/01/1399شده از  يباشد عبارتست از تعداد ماه سپر 01/01/1399قبل از  متيق شنهاديپ هيمهلت ارا نيكه اخر ييمانهاي:در پ 

  باشد   31/03/1399تا  01/01/1399در حد فاصل  مانكاريپ متيق شنهاديپ هيمهلت ارا نيكه آخر ييمانهايانجام كار و در پ خيتا تار

z مي باشد كار انجام خيتار تا شده واقع آن در مانكاريپ متيق شنهاديپ مهلت نيآخر كه يماه از شده يسپر ماه تعداد .  

  

=MG ي(شاخص گروه دستورالعمل كاركردبازه  با منطبقگذاري و مكانيكي مربوط به دوره انجام كار شاخص مربوط به عمليات لوله 

و  برنامههاي فوالدي اتصال جوشي فهرست بهاي پايه رشته خطوط انتقال آب منتشره سازمان گذاري با لولهفصل چهارم، عمليات لوله

  ).كشوربودجه 

oMG= با گذاريلوله عمليات چهارم، فصل يگروهشاخص ( 1398چهارم سال  سه ماههدوره  مكانيكي و گذاريشاخص عمليات لوله 

  ) كشور بودجه و برنامهفوالدي اتصال جوشي فهرست بهاي پايه رشته خطوط انتقال آب منتشره سازمان  هايلوله

 =MPشاخص( دستورالعمل كاركرد بازه با منطبق كار انجام دوره به مربوط اتيلن،پلي مكانيكي و گذاريلوله عمليات به مربوط شاخص 

و بودجه  برنامهفصل چهارم، عمليات لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فهرست بهاي پايه رشته شبكه توزيع آب منتشره سازمان  يگروه

  )كشور

oMP=   گذاري عمليات لوله چهارم، فصل يگروه(شاخص  1398چهارم سال  سه ماههدوره  اتيلنگذاري با لوله پليعمليات لولهشاخص

  ) كشورو بودجه  برنامهبهاي پايه رشته شبكه توزيع آب منتشره سازمان تاتيلن فهرسبا لوله پلي



 

      عنوان سند
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 يك  گروه سند

از  يناش آثار جبران نحوه تكميلي دستورالعمل

فاقد تعديل  يالير هايقيمت ارز در پيمان شيافزا

  نفت صنعت

  8از    8  صفحه

  54504/1400  شماره 
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=L فصل سي  يشاخص كارهاي مربوط به دستمزد نيروي انساني در دوره انجام كار  منطبق با بازه كاركرد دستورالعمل (شاخص گروه

  )كشورو بودجه  برنامهو پنجم فهرست بهاي پايه رشته تأسيسات مكانيكي منتشره سازمان 

oL=  رست فصل سي و پنجم فه ي(شاخص گروه 1398چهارم سال  سه ماههدوره  كارهاي مربوط به دستمزد نيروي انساني شاخص

  )كشورو بودجه  برنامهبهاي پايه رشته تأسيسات مكانيكي منتشره سازمان 

 =M فصل سوم از  ي(شاخص گروه دستورالعمل كاركرد بازه با منطبقآالت در دوره انجام كار شاخص كارهاي مربوط به هزينه ماشين

  )كشورو بودجه  برنامهفهرست بهاي پايه رشته ابنيه منتشره سازمان 

oM= شاخص فصل سوم از فهرست بهاي پايه رشته  1398چهارم سال  سه ماههدوره آالت كارهاي مربوط به هزينه ماشين شاخص)

  ) كشورو بودجه  برنامهابنيه منتشره سازمان 

=MC  يارشتهبازه كاركرد دستورالعمل (شاخص  با منطبق كار انجام دوره در ابنيهرشته  بهاي فهرستشاخص كارهاي مربوط به 

  ). كشورو بودجه  برنامهفهرست بهاي پايه رشته ابنيه منتشره سازمان 

oMC= 1398چهارم سال سه ماهه دوره كشورو بودجه  برنامهمنتشره سازمان  ابنيهرشته  بهاي فهرستكارهاي مربوط به  شاخص   

=MD  فصل  يگروه(شاخص  دستورالعمل كاركرد بازه با منطبق كار انجام دوره در چاهرشته  بهاي فهرستشاخص كارهاي مربوط به

 منتشره سازمان برنامه و بودجه كشور) چاهچهارم از فهرست بهاي پايه رشته 

oMD=  از فهرست بهاي  چهارم(شاخص فصل  1398چهارم سال  سه ماههدوره   چاهرشته  بهاي فهرستكارهاي مربوط به شاخص

  ) كشورو بودجه  برنامهپايه رشته چاه منتشره سازمان 

iα  =جبراني ضريب  

qفصل متناظر  يكاال به كل بها نيتام نهيهز ي: نسبت وزن  
  




