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  تعالي بسمه                        

س عاون  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر
 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه

  :شماره
23/06/1392:تاريخ

هاي  فاقد تعديل نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان: موضوع 

 
گذاري شركت  اي و سرمايه هاي تملك دارايي سرمايه طرح(قانون برنامه و بودجه ) 23(به استناد ماده 

با  1392يا  1391ر سالهاي دولتي كه تمام يا بخشي از تامين مالي آن در قبال موافقتنامه متبادله د
فني و اجرايي كشور  و نظام) معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري انجام شده است

گذاري  هاي سرمايه ها و پروژه برداري طرح هاي مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره طرح ها وپروژه(
، )قانون برنامه پنجم توسعه  222 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 160دستگاه هاي مشمول ماده 

بندي كاالهاي  بندي و اولويت باتوجه به تغييرات و شرايط جديد ثبت سفارش واردات كاال، طبقه
وارداتي و قيمت ارز، اين دستورالعمل كه به تصويب شوراي عالي فني رسيده و شامل دو روش 

هاي ريالي فاقد تعديل نرخ پيمان  پيمان درباشد، به منظور جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز،  مي
كه آخرين روز مهلت ارايه ) "ب"روش 2و بند  8بجز رديف(التفاوت و فاقد پرداخت هرگونه مابه

و پيمان  بوده 1/5/1391قبل از ) يا سازنده تجهيزات و يا مصالح(پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار 
هاي اجرايي ضوابط اين بخشنامه  گردد تا دستگاه باشد به شرح زير اعالم مي براساس آن منعقد شده 
اعمال و اين مبلغ را به صورت قطعي براي جبران  29/12/1392تا  1/1/1391را به كاركردهاي پس از 

  . آثار تغيير قيمت ارز پرداخت كنند
 "فال"براساس يكي از دو روش ) يا سازنده تجهيزات و يا مصالح(ـ مبلغ جبراني با انتخاب پيمانكار1

ها كه توسط پيمانكار انتخاب و براساس آن  شود، هر كدام از روش محاسبه و پرداخت مي "ب"يا 
صورت حساب ارائه و پرداخت گردد تا انتهاي كار مبناي عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت رقم 

  .حاصل از روش ديگر مجاز نيست
با موضوع  1/5/1391مورخ  34643/100ـ در قراردادهاي فاقد تعديل، استفاده از بخشنامه شماره 2

به علت پوشش ريسك (هاي فاقد تعديل هاي انرژي در پيمان نحوه جبران آثار اصالح قيمت حامل
 "ب"به منزله استفاده از روش ...)ناشي از تغيير بهاي عوامل ناشي از هدفمندي،تغيير  قيمت ارز و

  .مجاز نيست  "الف"ديگراستفاده از روش   لذا. اين بخشنامه مي باشد

قانون برگزاري مناقصات واگذار شده است، زمان تصويب  28و  27ـ در كارهايي كه بر اساس مواد 3
باشد و مبلغ جبراني حاصل از هر يك  1/5/1391در هيأت سه نفره ترك تشريفات بايد قبل از تاريخ 

.  گيرد مالك عمل قرار مي 85/0با اعمال ضريب » ب«يا » الف«هاي  از روش
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س عاون  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
  :شماره
23/06/1392:تاريخ

هاي  فاقد تعديل نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان: موضوع 

  
  
قرارداد، ) تجهيزات و يا مصالح(هاي خريد  هاي ريالي جاري مشمول تعديل كه بخش ـ در پيمان4

مجاز »  ب«يا » الف« باشد، حسب مورد استفاده از ضوابط روش التفاوت مي ريالي و فاقد تعديل و مابه
 ).خريدهاي داخلي مشمول روش الف نيست(است 

ـ براي قراردادهاي مشمول اين بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه ديگري بابت تغيير قيمت ارز مجاز 5
  . نيست

بوده ولي  1/5/1391قبل از ) يا سازنده(برندگان مناقصاتي كه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار -6
  .توانند از ضوابط اين بخشنامه استفاده نمايند دله نشده است نيز ميهنوز پيمان مبا

به  1ـ دستگاه اجرايي موظف است اسناد اعمال و پرداخت اين بخشنامه را در قالب پيوست 7
 .دبيرخانه شوراي عالي فني ارسال كند

ما وحذف مابه التفاوت در پيمان، با  درخواست پيمانكار و توافق كارفر بيني مابه در صورت پيش-8
در هر حال نبايد مواردي به . شود طور كامل از پيمان، ضوابط اين بخشنامه اعمال مي التفاوت  به

 . التفاوت نرخ و بخشنامه حاضر شود صورت همزمان مشمول دريافت مابه
مورخ  34643/100(هاي فاقد تعديل  هاي انرژي در پيمان بخشنامه جبران آثار اصالح قيمت حامل -9
  .   تمديد مي شود 1392، با شرايط زير براي كار كردهاي مربوط تا پايان سال ) 1/5/1391
در بخشنامه يادشده، براي هر دوره سه ماهه در   )tضريب (1اعداد مندرج در جدول شماره -9-1

هاي سه ماهه اول تا چهارم  بنابراين براي دوره. افزايش يابد03/1، با اعمال ضريب 1392سال
  .خواهد بود 43/1و39/1، 35/1، 31/1به ترتيب برابر  tضريب ، 1392سال

به قبل از  27/9/1389آخرين مهلت ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار، قبل از تاريخ -9-2
  .شود اصالح مي28/9/1389تاريخ

هايي كه به روش ترك تشريفات مناقصه واگذار و صرفا براي تكميل كار پيمان اوليه  در پيمان -9-3
، باشرايط و نرخ پيمان اوليه منعقد شده است ،نيز با )كه واگذاري آن به صورت مناقصه بوده است(

  .مشمول اين بخشنامه مي شوند 85/0اعمال ضريب 
  .شوند تعيين شده اند مشمول ضوابط اين بخشنامه نمي 1/5/1391قيمتهاي جديدي كه پس از  -10
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س عاون  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر
هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه

  :شماره
23/06/1392:تاريخ

هاي  فاقد تعديلنحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان :موضوع

تعيين تفاوت قيمت ارز)روش الف

  هاي رياليقيمت ارز در پيمانـ اين بخش از دستورالعمل براي محاسبه و پرداخت تفاوت1
اتفاقد تعديل و هرگونه تفاوت بها است كه با مجوز كارفرما خريد مواد، قطعات، تجهيزات و خدم

موضوع قرارداد به صورت ريالي با سهم ارزبري مستقيم، توسط پيمانكار يا سازنده ايراني به نفع
فروشنده خارجي به روش معتبر مورد تاييد كارفرما اقدام شده و خريد اقالم مذكور طبق قرارداد به

  .است) يا سازنده( عهده و هزينه پيمانكار

:شودبزرگتر صفر از رابطه زير تعيين ميMارز با فرضـ در اين گونه قراردادها تفاوت قيمت2

  

M =ريال(التفاوت ناشي از تغييرات قيمت ارزمبلغ مابه(  

C0 =ريال و ساير ارزها با نسبت تبديل به ترخ12260دالر برابر(1390قيمت ارز  مرجع، در اسفند
  )1390رسمي اعالمي بانك مركزي  در ابتداي اسفند ماه

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

  .شودميC0بيني شده در پيشنهاد قيمت ،جايگزينهاي باالتر براي ارز پيشباشد، قيمت

Ci =شودتعيين مي 1قيمت ثانويه ارز كه با توجه به جدول شماره .  

  Pr
C
CM

0
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س عاون  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
  :شماره
23/06/1392:تاريخ

هاي  فاقد تعديل نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان: موضوع 

1جدول شماره 

زمان
لغايت  1/1/1391

31/4/1391
لغايت  1/5/1391

31/5/1391
لغايت  1/6/1391

2/7/1391
و به بعد  3/7/1391

معيار 
Ciتعيين 

براساس اسناد تسويه با بانك 
عامل

براي (ريال 16350 
)هردالر

براي هر ( ريال17750
)دالر

نرخ اعالمي مركز 
مبادالت ارزي

  

=r مثال. (كه قيمت ثانويه ارز در آن ماه تعيين شده است 1390تعداد ماه سپري شده پس از اسفند :
 1392ودر خرداد ماه  r=5: قرار گيرد آن گاه  1391ه تعيين قيمت در مرداد ماه در صورتي كه دور

يابد و  براي  در مدت اوليه پيمان ودرزمان   تاخيرات غير مجاز افزايش مي rضمنا مقدار) r=15: آنگاه 
  .يابد كاركردهاي انجام شده در دوره تاخيرات مجاز افزايش نمي

P   =سفارش شده يا ارزمعامله شده به روش مورد تاييد كتبي كارفرما  آن قسمت از مبلغ ريالي ثبت
التفاوت قيمت ارز يا مبلغ معادل ريالي براي  و تجهيزات مشمول مابه مصالحبراي خريد ) حسب مورد(

بر اساس ميزان ارز  Pدر صورتيكه(1392و1391هاي خدمات ارزي منظور شده در قرارداد در سال
واريزي تعيين شود، براي تبديل آن به ريال بايد از نرخ ارز مندرج در قرارداد و درصورت عدم درج، 

∑(و در هر حال بايد) نرخ اعالمي بانك مركزي در تاريخ ارجاع كار استفاده شود P ≤ K Po. (  

K  = به مشخصات فني پروژه به صورت  اگر در قرارداد درج نشده باشد باتوجه (درصد ارزبري قرارداد
مستدل از سوي پيمانكار پيشنهاد و توسط مشاور بر اساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت 
عدم درج، نرخ  اعالمي بانك مركزي در تاريخ ارجاع كار به دقت تعيين و پس از  تصويب كارفرما به 

  )  گيردعنوان پيوست الينفك قرارداد لحاظ و مالك عمل قرار  مي

Po  = ريال(مبلغ اوليه قرارداد(  
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س عاون  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
  :شماره
23/06/1392:تاريخ

هاي  فاقد تعديل نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان: موضوع 

  

التفاوت قيمت ارز طبق روال تعيين شده براي پرداخت هادر پيمان پس از تسليم ـ  مبلغ مابه3ـ2
) پرداختبه جز كسور مربوط به پيش(اعمال كسور قانوني و قراردادي اسناد توسط پيمانكار و پس از 

. شود توسط كارفرما پرداخت مي

ـ تاريخ گشايش اعتبار اسنادي، و يا زمان تسويه با بانك عامل و يا تاريخ معامله ارز به روش مورد 3
امه زماني مصوب بيني شده در آخرين برنهاي پيشبايد با زمان) حسب مورد(تاييد كتبي كارفرما 

مطابقت داشته باشد، چنانچه به داليل ناشي از قصور پيمانكار، اقدام الزم با تأخير نسبت به برنامه 
زماني انجام شود، قيمت مربوط به تاريخ مندرج در آخرين برنامه زماني مصوب و يا قيمت زمان واقعي 

هر كدام كمتر بود، مالك محاسبه و  )حسب مورد(تسويه با بانك و يا معامله در مركز مبادالت ارزي 
چنانچه تأخير ناشي از قصور پيمانكار نباشد، قيمت تاريخ واقعي تسويه با . عمل قرار خواهد گرفت

  .قيمت ثانويه ارز خواهد بود) حسب مورد(بانك يا معامله در مركز مبادالت ارزي 

در برنامه زماني تفصيلي پروژه و  بندي ارزبري راـ از اين پس، پيمانكار موظف است برنامه زمان1ـ3
. محل تهيه و حمل اقالم ارز بر پروژه را در اسناد براساس ضوابط پيمان مشخص و ارايه كند

باتوجه به  محدوديت هاي دريافت ارز با نرخ مركز مبادالت ، در صورت اقدام الزم و عدم قصور -4
به  عنوان تاخير مجاز پيمانكار ) كارفرماتشخيص (پيمانكار، تاخير مركز مبادالت در تامين ارز به 

  .شود تلقي مي

 ها بر اثر تغيير قيمت ارز تعيين تعديل نرخ پيمان) روش ب
  :شود هاي فاقد تعديل، بر اساس نوع پيمان به يكي از سه روش زير تعيين مي مبلغ جبراني در پيمان

اس فهارس بهاي پايه يا وضعيت كاركرد بر اس هاي فاقد تعديل كه پرداخت صورت پيمان -1   
  :گيرد بهاي خاص مصوب شوراي عالي فني صورت مي فهرست

  
  

83955
Typewritten Text
92/53024



69858 :ش ش  

                       
س عاون  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
  :شماره
 23/06/1392 :تاريخ

 هاي  فاقد تعديل نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان: موضوع 

  
ا تهيه و پس از آن ، همراه ب 91ها ، پيمانكار براي كارهاي انجام شده در فروردين  در اين پيمان

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

  
)i *كاركردراني در هر مبلغ جب=   ∑ )مبلغ ناخالص كاركرد در هر فصل فهرست بهاي واحد پايه  

  
  

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

سال  و تا پايان29/12/1390دوره انجام كار، بايد پس از  تعديل  3ست پيو) گروهي(فصلي   شاخص
  .واقع شده باشد1392

 2جدول شماره 

سه ماهه 
انجام كاركرد

سه ماه اول 
 1391سال 

سه ماهه 
دوم سال 

1391 

سه ماهه 
سوم سال 

1391 

سه ماهه 
چهارم 
سال 
1391 

سه ماهه 
اول سال 

1392 

سه ماهه 
دوم سال 

1392 

سه ماهه 
سال سوم 

1392 

سه ماهه 
چهارم 
سال 
1392 

 t 04/1 08/1 12/1 16/1 20/1 25/1 30/1 35/1ضريب 
و بخشنامه  24/8/1385مورخ  142825/100هاي منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره  پيمان -2

  ):التفاوتحتي با وجود پيش بيني پرداخت مابه( 4/2/1389مورخ  6405/100شماره 
)i *كاركرد مبلغ جبراني در هر= ∑ )براساس ساختار شكست كار و تغيير مقادير كاركرد مبلغ ناخالص 

  
i        =                                                    -  t 

  
 

 
  

 دوره انجام كار) گروهي(شاخص فصلي 

دوره سه ماهه چهارم ) گروهي(شاخص فصلي 
 1390سال 

 اي دوره انجام كار شاخص رشته

 1390اي دوره سه ماهه چهارم سال  شاخص رشته
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ظارت ر  عاون  ی و  سر ردی ر   ور  ا

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
  :شماره
 23/06/1392 :تاريخ

 هاي  فاقد تعديل رز در پيماننحوه جبران آثار تغيير قيمت ا: موضوع 

i:شامل ابنيه، تاسيسات برقي و مكانيكي(ضريب جبراني براي هر رشته فهرست بهاي واحد پايه( 
t : شود تعيين مي 2تورم فرضي كه بر اساس جدول شماره.  

واقع 1392سال  پايانو تا 29/12/1390دوره انجام كار، بايد پس از  تعديل  3اي پيوست  رشته  شاخص
  .شده باشد

التفـاوت   در تعيين  مبلغ ناخالص كاركردها و تغيير مقادير، اقالمي كـه مشـمول دريافـت مابـه     2-1
وزن ايـن اقـالم   ) WBS(در صورتيكه در شكست كـار . لحاظ نمي شوند) فوالدوسيمان:نظير(هستند

ستفاده از برآورد به هنگام شـده  دقيقا مشخص نباشد، از شكست كار مورد نظر هزينه موارد فوق با ا
  .اين اقالم پس از اعمال ضريب پيشنهادي پيمانكار، كاسته مي شود

استحقاق اعمال خاتمه پيمان طبق  11ماده "و"درصورتيكه پيمانكار مطابق بند  -2-2
را داشته باشد، ولي عمليات اجرايي را بر اساس همان پيمان ادامه دهد، مازادعدم .) پ.ع.ش(48ماده

نجام تعهدات مالي كارفرما بيش از حدود تعيين شده براي پرداخت  خسارت، مشمول تاخير مجاز ا
  .است

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

هزينه ) هاي طرح و ساخت ازجمله پيمان(ديل كه برآورد يا پرداخت هاي فاقد تع در ساير پيمان -3
آنها بر اساس فهارس بهاي پايه ،انجام نگرفته است و آخرين روز مهلت ارايه پيشنهاد قيمت از سوي 

بوده است، ابتدا بايد دستگاه اجرايي بر  1/5/1391قبل از ) تجهيزاتمصالح و يا  يا سازنده (پيمانكار 
مشابهت با فهارس بهاي پايه در ) بر حسب درصد(ليات موضوع پيمان، جدول وزنياساس نوع عم

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

  .شود فاده ميالتفاوت است مابه

در صورت تمديد مدت پيمان بر اساس ضوابط پيمان، در مدت تاخيرات مجاز نيز بر اساس ضوابط  -4
 173073/101فوق عمل ميشود و ليكن در مدت تاخيرات غيرمجاز مشابه ،ضوابط بخشنامه

 .  هاي مربوط محاسبه و مبناي عمل قرار مي گيرند ، شاخص 15/9/1382مورخ
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  الف -1پیوست 
...................براي ارز انتقال یافته در تاریخ  تفاوت نرخ ارز بر اساس روش الف پرداختجدول تعیین و 

ذيحسابءامضامهر و                                                                                                             

عنوان طرح 

شماره طبقه بندي طرح

نام مشاور

نام پيمانكار

شناسه ملي شركت پيمانكار

پيمانموضوع

)ريال(پيمانمبلغ اوليه 

)ماه(مدت اوليه پيمان

پيمان شروعزمان 

)ماه(تاكنون  تاخير مجاز پيمانميزان 

)ماه(تاكنون  مجاز پيمانغير تاخير ميزان 

ارز ارائه شده توسط پيمانكار تاريخ صورت وضعيت

ارز  انتقال يافته نوع

ميزان ارز  انتقال يافته

انتقال ارز تاريخ

روش انتقال ارز

مبناي در نظر گرفته شدهقيمت ارز  C0

Ci١در تاريخ فوق مطابق جدول  بخشنامه )ثانويه(قيمت ارز انتقال يافته  

)پيماندرصد ارزبري ( ۹

)ضريب كاهشي( r

)ريال(است مقدار عملكرد كه مشمول مابه التفاوت ارز P

∑P ريال(شده است مشمول مابه التفاوت ارز تاكنون كه يعملكرد مجموع(  

  )ريال(Pتعيين شده براي عملكرد ) m(ميزان مابه التفاوت ارز

  )ريال(تاكنون) m(ميزان مابه التفاوت ارزمجموع



1- ب - 1پیوست 
بروش     3    1جزءاساسبر. ....................تا   ................از کارکرددورهبرايارزنرخجبرانیمبلغپرداختوتعیینجدول

ذيحساب                             امضاءومهر                                                                                                                       

موضوع پيمان شماره طبقه بندي طرح عنوان طرح

شناسه ملي شركت پيمانكار نام پيمانكار نام مشاور

زمان شروع پيمان مبلغ اوليه پيمان مدت اوليه پيمان
ميزان تاخير غير مجاز پيمان تاكنون ميزان تاخير مجاز پيمان تاكنون

مجموع مبلغ جبراني 
تاكنونهر فصل 

مبلغ جبراني 
هر فصلكاركرد

 αضريب جبراني 
براي محاسبه شده
هر فصل

 tضريب 
لحاظ شده

شاخص فصلي
دوره  )گروهي(

انجام كار

شاخص 
 )گروهي(فصلي

سه ماهه چهارم 
١٣٩٠

ضريب پيمان ناخالص 
كاركرد دوره 

 )ريال(فعلي
در فصل

مبلغ صورت 
وضعيت 

 )ريال(قبلي
در فصل

مبلغ صورت 
وضعيت 

 )ريال(فعلي
در فصل

مشخصات فصل فهرست بها

عنوان شماره  رشته

)ريال(جبراني در اين كاركردمجموع مبلغ 
)ريال(مجموع مبلغ جبراني تاكنون



2- ب - 1پیوست 
)مربعیمتریاسرجمعروش(بروش2جزءاساسبر. ..................تا  .................از کارکرددورهبرايارزنرخجبرانیمبلغپرداختوتعیینجدول

                             ذيحسابامضاءومهر                                                                                                                                                     

موضوع پيمان شماره طبقه بندي طرح عنوان طرح

شناسه ملي شركت 
پيمانكار

نام پيمانكار نام مشاور

زمان شروع پيمان مبلغ اوليه پيمان مدت اوليه پيمان

ميزان تاخير غير مجاز پيمان تاكنون ميزان تاخير مجاز پيمان تاكنون

مجموع مبلغ 
جبراني 

در  تاكنون
هر رشته

مبلغ 
جبراني در 

اين 
كاركرد

ضريب 
 βجبراني 

محاسبه 
شده

ضريب 
t  لحاظ

شده

شاخص 
 ايرشته

دوره 
انجام 

كار

شاخص 
سه  ايرشته

ماهه چهارم 
١٣٩٠

ضريب 
پيمان

مقدار ناخالص 
) اصالح شده(كاركرد

 ارزمشمول مابه التفاوت 
در دوره فعلي

مقدار ناخالص 
كاركرد كسر شده 
بابت اقالم مابه 

در دوره  التفاوت بگير
فعلي

مقدار مابه التفاوت 
مصالح پرداخت 

شده بابت كاركرد 
فعليدوره

ناخالص 
كاركرد دوره 

)ريال(فعلي

مبلغ صورت 
وضعيت 

)ريال(قبلي

مبلغ 
صورت 
وضعيت 

)ريال(فعلي

فهرست بها

رشته
ابنيه

رشته
تاسيسات 

يبرق
رشته

تاسيسات 
يمكانيك

)ريال(مجموع مبلغ جبراني در اين كاركرد
)ريال(مجموع مبلغ جبراني تاكنون




