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موضوع (فني و اجرايي كشور  در چارچوب نظامو قانون برنامه و بودجه ) 23(ه استناد ماده ب

، باتوجه به )هيأت محترم وزيران 20/4/1385هـ ، مورخ 33497ت /42339شماره  نامه تصويب
بندي كاالهاي وارداتي و  بندي و اولويت طبقه ،تغييرات و شرايط جديد ثبت سفارش واردات كاال

باشد، به  مي روشو شامل دو  هارز، اين دستورالعمل كه به تصويب شوراي عالي فني رسيد تقيم
هاي ريالي فاقد تعديل نرخ پيمان و فاقد  در پيمان، ارز قيمتمنظور جبران آثار ناشي از افزايش 

يا (التفاوت كه آخرين روز مهلت ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار  پرداخت هرگونه مابه
گردد  باشد به شرح زير اعالم مي و پيمان براساس آن منعقد شده  بوده 1/5/1391قبل از  )زندهسا

 30/12/1391تا  1/1/1391كاركردهاي پس از ضوابط اين بخشنامه را به هاي اجرايي  تا دستگاه
  . كنندپرداخت  تغيير قيمت ارزاعمال و اين مبلغ را به صورت قطعي براي جبران آثار 

و پرداخت محاسبه  "ب"يا  "الف"يكي از دو روش براساس با انتخاب پيمانكار جبراني مبلغ ـ 1
ه و يها كه توسط پيمانكار انتخاب و براساس آن صورت حساب ارا هر كدام از روششود  مي

ديگر  روشمبناي عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت رقم حاصل از پرداخت گردد تا انتهاي كار 
  .نيستمجاز 

با  1/5/1391مورخ  34643/100بخشنامه شماره  استفاده از ،قراردادهاي فاقد تعديل درـ 2
به منزله استفاده  هاي فاقد تعديل هاي انرژي در پيمان موضوع نحوه جبران آثار اصالح قيمت حامل

  .مجاز نيست "الف"استفاده همزمان از روش  لذا .شود اين بخشنامه محسوب مي "ب"از روش 
زمان  قانون برگزاري مناقصات واگذار شده است، 29و  28، 27يي كه بر اساس مواد ر كارهادـ 3

 1/5/1391ارايه پيشنهاد قيمت توسط پيمانكار و تصويب در هيأت سه نفره بايد قبل از تاريخ 
مالك عمل قرار  85/0با اعمال ضريب » ب« يا» الف«هاي  حاصل از روشمبلغ جبراني  باشد و

  . گيرد مي
هاي خريد خارجي قرارداد، ريالي و فاقد  مشمول تعديل كه بخش جاريهاي ريالي  پيمانـ در 4

  .مجاز است» الف«باشد، استفاده از ضوابط روش  التفاوت مي تعديل و مابه
هاي مشمول اين بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه ديگري بابت تغيير قيمت ارز قراردادـ براي 5

  . مجاز نيست
بوده ولي  1/5/1391قبل از ) يا سازنده( كه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار برندگان مناقصاتي- 6

 .توانند از ضوابط اين بخشنامه استفاده نمايند هنوز پيمان مبادله نشده است نيز مي
دبيرخانه شوراي عالي به بخشنامه را اين  و پرداخت دستگاه اجرايي موظف است اسناد اعمالـ 7

  .كندفني ارسال 
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  ارز  قيمتعيين تفاوت ت) الفش رو
  هاي ريالي  پيمانارز در  قيمت پرداخت تفاوتو دستورالعمل براي محاسبه بخش از اين ـ 1
است كه با مجوز كارفرما خريد مواد، قطعات، تجهيزات و خدمات  فاقد تعديل و هرگونه تفاوت بها 

مانكار يا سازنده ايراني به نفع توسط پي ،ريالي با سهم ارزبري مستقيم رارداد به صورتق موضوع
خريد اقالم مذكور طبق قرارداد به  مورد تاييد كارفرما اقدام شده ومعتبر به روش فروشنده خارجي 

 .است) يا سازنده(عهده و هزينه پيمانكار 
  :شود بزرگتر صفر از رابطه زير تعيين مي Mبا فرض  ارز قيمتدر اين گونه قراردادها تفاوت ـ 2
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M  =ريال(ارز  قيمتالتفاوت ناشي از تغييرات مبلغ مابه(  
C0  =ريال 12260ارز  برابر  قيمت  

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

 .شودمي C0 جايگزين قيمت، بيني شده در پيشنهادارز پيش هاي قيمتشده باشد، 
Ci  =شود تعيين مي 1توجه به جدول شماره  باكه ثانويه ارز  قيمت .  
  

  1جدول شماره 
  به بعد و 3/7/1391  2/7/1391 لغايت 1/1/1391  زمان

 معيار تعيين
Ci 

  ارزي نرخ اعالمي مركز مبادالت سويه با بانك عاملت اسنادبراساس 

 
=r  ثانويه ارز در آن ماه تعيين شده است قيمتكه  1390تعداد ماه سپري شده پس از اسفند .

  )r=5: قرار گيرد آن گاه  1391در مرداد ماه  قيمتدر صورتي كه دوره تعيين : مثال(
P  = فارش شده براي خريد كاال و تجهيزاتثبت سريالي مبلغ آن قسمت از  1391عملكرد سال 

  . منظور شده در قراردادارزي يا مبلغ معادل ريالي براي خدمات  ارز قيمتالتفاوت  مشمول مابه
)P ≤ K Po(   

K  = پس از اگر در قرارداد درج نشده باشد توسط مشاور به دقت تعيين و (درصد ارزبري قرارداد 
    )گيردقرارداد لحاظ و مالك عمل قرار ميبه عنوان پيوست الينفك تصويب كارفرما 

Po  = ريال(مبلغ اوليه قرارداد(  
  .ارز براي هر نوبت حمل كاال فقط يكبار قابل پرداخت است قيمتالتفاوت مبلغ مابهـ 1ـ2
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پس از تسليم  طبق روال تعيين شده براي پرداخت در پيمانتفاوت قيمت ارز لامابهمبلغ  ـ 2ـ2
به جز كسور مربوط به پيش(پس از اعمال كسور قانوني و قراردادي و كار اسناد توسط پيمان

 . شود ميتوسط كارفرما پرداخت ) پرداخت
به روش ارز  معاملهو يا زمان تسويه با بانك عامل و يا تاريخ تاريخ گشايش اعتبار اسنادي، ـ 3

برنامه  آخرين بيني شده درهاي پيشبايد با زمان )حسب مورد(مورد تاييد كتبي كارفرما معتبر 
با تأخير  اقدام الزممطابقت داشته باشد، چنانچه به داليل ناشي از قصور پيمانكار، مصوب  زماني

و مصوب  برنامه زماني آخرين مربوط به تاريخ مندرج در قيمت ،نسبت به برنامه زماني انجام شود
هر كدام كمتر ) حسب مورد(ادالت ارزي مركز مب معامله درتسويه با بانك و يا زمان واقعي  قيمت يا

 قيمتصور پيمانكار نباشد، قچنانچه تأخير ناشي از . مالك محاسبه و عمل قرار خواهد گرفت بود،
ثانويه ارز خواهد  قيمت )حسب مورد(مركز مبادالت ارزي  معامله درتسويه با بانك يا واقعي  تاريخ
 .بود

بندي ارزبري را در برنامه زماني تفصيلي پروژه ه زمانبرنامموظف است پيمانكار  از اين پس،ـ 1ـ3
 . كند و ارايه و محل تهيه و حمل اقالم ارز بر پروژه را در اسناد براساس ضوابط پيمان مشخص

  
  ارز قيمتها بر اثر تغيير  نرخ پيمان عديلتعيين ت) بروش 

سه روش زير تعيين  نوع پيمان به يكي از سبر اسا هاي فاقد تعديل، مبلغ جبراني در پيمان
  :شود مي
يا  وضعيت كاركرد بر اساس فهارس بهاي پايه هاي فاقد تعديل كه پرداخت صورت پيمان -1   

  :گيرد صورت مي بهاي خاص مصوب شوراي عالي فني فهرست
و پس از آن، همراه با تهيه  91ها ، پيمانكار براي كارهاي انجام شده در فروردين  در اين پيمان

اي كه مربوط به ضوابط  كارهاي انجام شده موضوع پيمان، صورتحساب جداگانه وضعيت صورت
  :شود مبلغ اين صورتحساب از رابطه زير تعيين مي. نمايد است تهيه و ارايه مي روشاين 

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

  
  

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

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

 

  شاخص فصلي دوره انجام كار

  1390شاخص فصلي دوره سه ماهه چهارم سال 
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 2جدول شماره
سه ماهه انجام 

 كاركرد
سه ماه اول سال

1391  
سه ماهه دوم سال

1391  
سه ماهه سوم سال

1391  
سه ماهه چهارم 

  1391سال 
 t 04/1  08/1 12/1 16/1ضريب 

   
و  24/8/1385مورخ  142825/100شماره  هاي منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه پيمان - 2

  :)التفاوتبا وجود پيش بيني پرداخت مابه( 4/2/1389مورخ  6405/100بخشنامه شماره 
)i  ×  وضعيت مبلغ جبراني در هر صورت= ∑  )وضعيت براساس ساختار شكست كار مبلغ ناخالص صورت  

  
  

i        =                                                       -  t 
  
  
i: شامل ابنيه، تاسيسات برقي و ( ضريب جبراني براي هر رشته فهرست بهاي واحد پايه

  )مكانيكي
t : شود تعيين مي 2بر اساس جدول شماره تورم فرضي كه.  

سال   پايان تاو  29/12/1390پس از بايد   كه دوره انجام كار اي  رشته  شاخص :1تبصره 
  .شده باشدواقع 1391

انجام نگرفته  ،هاي فاقد تعديل كه برآورد آنها بر اساس فهارس بهاي پايه در ساير پيمان - 3
 1/5/1391 از قبل) يا سازنده(است و آخرين روز مهلت ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار 

برحسب ( جرايي بر اساس نوع عمليات موضوع پيمان، جدول وزنيابتدا بايد دستگاه ا بوده است،
پس از تعيين . مختلف را تعيين نمايد هاي ها يا فصل ت با فهارس بهاي پايه در رشتهمشابه) درصد

مختلف، از روابط مندرج در  هاي ها و يا فصل رصدي عمليات موضوع پيمان با رشتهوزن مشابهت د
  .شود التفاوت استفاده مي اخت مابهبراي پردحسب مورد،  2 يا1 بند

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

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

  

 

 

  اي دوره انجام كار شاخص رشته

  1390اي دوره سه ماهه چهارم سال  شاخص رشته
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