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هاي ریالی فاقد تعدیل سازمان مدیریت و برنامه ریزي در راستاي ابالغ دستورالعمل نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان
منظور تکمیل و تسهیل کاربرد آن در صنعت نفت، دستورالعمل تکمیلی نحوه ه و ب04/09/94مورخ 243862/94کشور به شماره 

فاقد تعدیل در صنعت نفت به شرح ذیل و تعمیراتی Cو EPC،EP،PC،Pهاي ریالی  آثار افزایش قیمت ارز در پیمانجبران
:دشوابالغ می

التفاوت که بصورت ریالی فاقد تعدیل و هر گونه مابهتعمیراتیو EPC ،EP ،PC،Pهاي از پیمان(P)بخش کاالهاي اختصاص.1
التفاوت که بصورت فاقد تعدیل و هر گونه مابهتعمیراتیو EPC ،PC،Cهاي از پیمان(C)باشد و بخش ساختمان و نصب می

.شودمشمول استفاده از این دستورالعمل تکمیلی میباشدریالی می
،  فروشنده و "پیمانکار"سازمان ، منظور از 04/09/1394مورخ 243862/94در تکمیل تعریف پیمانکار در دستورالعمل شماره .2

.باشدمییا تامین کننده کاال و تجهیزات نیز 
هاي شماره ، بخشنامهمدیریت و برنامه ریزي کشورسازمان04/09/1394مورخ243862/94دستورالعمل شماره 2در تکمیل بند.3

این 4و تمدید آن مطابق بند وزارت نفت 24/1/1393مورخ 19319/932/مو شماره م2/9/1391مورخ 387064-1/28
به علت پوشش ریسک ناشی (هاي فاقد تعدیلهاي انرژي در پیمانبا موضوع نحوه جبران آثار اصالح قیمت حاملدستورالعمل 

"ب"این دستورالعمل و روش "ب"نیز به منزله استفاده از روش ...) از تغییر بهاي عوامل ناشی از هدفمندي، تغییر قیمت ارز و

. شودسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور محسوب می04/09/1394مورخ 243862/94رالعمل شماره دستو
مورخ 19319/932/م م (هاي فاقد تعدیل صنعت نفت حامل هاي انرژي در پیمانقیمت جبران آثار اصالح دستورالعمل .4

.تمدید می شود1394براي کارکردهاي مربوط تا پایان سال ) 24/1/1393
، 73/1، 68/1،  63/1به ترتیب برابر 1394هاي سه ماهه اول تا چهارم سال در بخشنامه یاد شده، براي دورهtضریب - 1- 4
.شودتمدید می1394تا پایان سال MG ،MP ،C ،L ،Mضمناً . خواهد بود78/1

یز بر اساس ضوابط این بند عمل می شود در صورت تمدید مدت پیمان بر اساس ضوابط پیمان، در مدت تاخیرات مجاز ن- 2- 4
سازمان مدیریت و برنامه ریزي 15/9/1382مورخ 173073/101دستورالعمل شماره 2- 4ولیکن در مدت تاخیرات غیر مجاز، بند 

.گیردکشور مبناي عمل قرار می

هایی که تاکنون بر اساس مواد مربوط به سازمان، پیمان04/09/1394مورخ 243862/94دستورالعمل شماره 10در تکمیل بند .5
مورخ 243862/94قرارداد مورد تسویه حساب قرار نگرفته است، این دستورالعمل تکمیلی همراه با دستورالعمل شماره 

مورخ 21983/932/مشماره م،25/12/93مورخ 614668/932/شماره م مهاي سازمان جایگزین دستورالعمل04/09/1394
خواهد شد و لیکن در صورت عدم درخواست پیمانکار مبالغ محاسبه 6/12/1391مورخ 1/28-543625شماره و25/1/1393

.مبالغ جبران دیگري پرداخت نخواهد شد1394هاي فوق قطعی بوده و براي سال شده طبق دستورالعمل

ها بر اثر تغییر قیمت ارزتعیین تعدیل نرخ پیمان) روش ب 
و بخش خریدهاي (C)هاي فاقد تعدیل بخش ساختمان و نصب دستورالعمل سازمان، مبلغ جبرانی در پیمان"ب"در تکمیل روش 

.شودهاي زیرتعیین میداخلی براساس نوع پیمان با توجه به روش
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سازمان مدیریت 4/9/94مورخ 243862/94به شماره دستورالعمل نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز "ب"روش 3بر اساس بند 
1براي محاسبه مبلغ افزایش قیمت ارز در خریدهاي داخلی مطابق فرمول ذیل و شاخص هاي مندرج در جدول ، و برنامه ریزي کشور
.دشومیمحاسبه3و استفاده از تبصره 

]t-[=αi

فیلم رادیوگرافی و موارد مشابه، در صورت تفکیک در اقالم مصرفی خریداري شده در قرارداد از قبیل الکترود، لوازم و: 1تبصره
در غیر اینصورت تعدیل مبالغ فوق عیناً در . گیرداین دستورالعمل مورد محاسبه قرار می3قرارداد، با استفاده از رابطه زیر و تبصره

.مورد احتساب قرار خواهند گرفتCمبالغ بخش 
بري تهیه و طول مدت ، به لحاظ شرایط، ویژگی و زماندر این دستورالعمل تکمیلیانجام کاردوره زمانمنظور از شاخص: 2تبصره

.باشدشاخص زمان خرید و شاخص زمان ورود به کارگاه کاالي مورد نظر میدو میانگینساخت کاالهاي اختصاصی صنعت نفت، 

1جدول شماره 
Io(هاي متناظر شاخصشرح کاال , Ii(

ها، فلر ، استراکچرها فوالدي، اتصاالت و فلنجها ، لوله هاي برج
و سازه هاي فلزي

)کارهاي فوالدي سنگین(فصل نهم رشته ابنیه 

)شیرها(فصل هفتم رشته تاسیسات مکانیکی شیرآالت
)هامنابع و مبدل( فصل سی و سوم رشته تاسیسات مکانیکی مخازن ، مبدل ها و ظروف

)مشعل ها( تاسیسات مکانیکی فصل چهاردهم رشتهبویلر ، مشعل 
)مولدها(رشته تاسیسات برقی  مفصل هفدهدمنده ، فن ، پمپ ، کمپرسور ، توربین و ترانسفورمر

. )کویل، یونیت هیتر و فن(فصل بیست و یکم رشته تاسیسات مکانیکی کاالهاي پکیج و متفرقه
)هاي مبرددستگاه(فصل بیست و هفتم رشته تاسیسات مکانیکی هوا ساز

هاي و تجهیزات ابزاردقیق ، سیستمMCCها ، کلیدها ، پانل
ارتباطی و مخابراتی

)وسایل فشارضعیف تابلویی(فصل چهاردهم رشته تاسیسات برقی 

هاي پلیمري لوله هاي پلی اتیلنی و عایق
هاي پلی اتیلن تهیه لوله(آوري و انتقال فاضالب فصل پانزدهم رشته جمع

)فاضالبی
)هاي فشار ضعیفکابل(فصل هفتم رشته تاسیسات برقی کابل الکتریکی و ابزاردقیق

)هاي کنترل و اندازه گیريدستگاه(فصل پانزدهم رشته تاسیسات مکانیکی کنتور و رگوالتور
)رنگ آمیزي(فصل بیست و پنجم رشته ابنیه رنگ و پوشش

)عایق(بیست و پنجم رشته تاسیسات مکانیکی فصل هاي غیر پلیمري، محصوالت شیمیایی عایق

در سایر کاالها و تجهیزاتی که شرح آن در جدول شماره یک ذکر نگردیده است، کارفرما حسب مورد بر اساس نوع کاال، : 3تبصره
Io(هاي متناظرشاخص , Ii(پایه سازمان هاي بهايهاي رشته ها و فصول فهرسترا با توجه به مشابهت با شرح مندرج در شاخص

.محاسبه نماید"ب"مدیریت و برنامه ریزي کشور تعیین و با استفاده از رابطه مندرج در روش 
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هاي بهاي اختصاصی صنعت نفت و یا روش وضعیت کارکرد آن بر اساس فهرستصورتهایی که بخشی از پرداختدر کلیه پیمان- 1
هاي از رابطهمبلغ افزایش قیمت ارز،باشدي اختصاصی صنعت نفت میهاي بهاهاي فهرستتفکیک کارها بر اساس رشتهقلمیک
:شودمیمحاسبه زیر 

:هايفهرست بهاي رشته- 1- 1
خطوط لوله بین شهري انتقال نفت و گاز-
)هاي فوالديبخش لوله(خطوط لوله گاز شهري -
خطوط لوله کمربندي و تغذیه نفت و گاز-
خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز-
گازرسانی به صنایع-
αi)هاي فوالديبخش لوله(تعمیرات خطوط لوله کمربندي، تغذیه و شبکه گاز- = −
کمربندي، تغذیه و تعمیرات خطوط لوله وبراي کارهاي مربوط به فهرست بهاي رشته خطوط لوله گاز شهري : 4تبصره-

αi.گردداز  رابطه زیر استفاده می) هاي پلی اتیلنبخش لوله(شبکه گاز = −
:هايفهرست بهاي رشته- 2- 1

)NGL(پتروشیمی و واحدهاي تفکیک مایعات گازي هاي نفت و گاز، واحدهاي صب پاالیشگاهن-
هاي تراکم گازبرداري نفت و گاز و ایستگاهصب واحدهاي بهرهن-
ايهاي نفت و انبارهاي نفت منطقهصب تلمبه خانهن-
هاصب واحدهاي سرچاهی نفت و گاز و چندراههن-
تعمیرات پاالیشگاه -

αi:و شیرآالت کشیلولهکارهاي- 2-1- 1 = ( . × + . × ) −
:و رنگ، تراشکاري، فلزکارينصب تجهیزات، اسکلت فلزيکارهاي-2- 2- 1

αi = ( . × + . × ) −
:تی و بنایی صنعنمخازکارهاي- 3- 2- 1
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αi = ( . × + . × ) −
:بندي، تمیزکاري و داربستو ابزاردقیقبرقعایق، کارهاي- 4- 2- 1

αi = ( . × + . × ) −
سازمان، حروف درج شده در 04/09/1394مورخ 243862/94در تکمیل تعاریف حروف درج شده در دستورالعمل شماره 

:گرددتعریف میهاي فوق به شرح زیر فرمول
Ii = 29/12/1390از پس در زمان دوره انجام کار1شاخص سه ماهه متناظر با شرح کاالي اختصاصی خریداري شده در جدول شماره
منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور1394پایان سال تا 
Io = 1390دوره سه ماهه چهارم سال در 1شاخص سه ماهه متناظر با شرح کاالي اختصاصی خریداري شده در جدول شماره

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورمنتشره 
=MGواقع 1394تا پایان سال 29/12/1390از پس گذاري و مکانیکی مربوط به دوره انجام کار که شاخص مربوط به عملیات لوله

هاي فوالدي اتصال جوشی فهرست بهاي پایه رشته خطوط گذاري با لولهشاخص گروهی فصل چهارم، عملیات لوله(شده است 
).یزي کشورسازمان مدیریت و برنامه رانتقال آب منتشره 

=MGoشاخص گروهی فصل چهارم، (1390گذاري و مکانیکی در دوره سه ماهه چهارم سال شاخص مربوطه به عملیات لوله
سازمان مدیریت و برنامه هاي فوالدي اتصال جوشی فهرست بهاي پایه رشته خطوط انتقال آب منتشره گذاري با لولهعملیات لوله
).ریزي کشور

=MPتا پایان سال 29/12/1390از پس گذاري و مکانیکی پلی اتیلن، مربوط به دوره انجام کار که عملیات لولهمربوط بهشاخص
شاخص گروهی فصل چهارم، عملیات لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فهرست بهاي پایه رشته شبکه توزیع آب (واقع شده است 1394

).سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورمنتشره 
=MPoشاخص گروهی فصل (1390گذاري و مکانیکی پلی اتیلن، در دوره سه ماهه چهارم سال شاخص مربوطه به عملیات لوله

سازمان مدیریت و برنامه ریزي چهارم، عملیات لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فهرست بهاي پایه رشته شبکه توزیع آب منتشره 
).کشور

L = واقع شده است 1394تا پایان سال 29/12/1390از پس شاخص کارهاي مربوط به دستمزد نیروي انسانی در دوره انجام کار که
).سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورشاخص گروهی فصل سی و پنجم فهرست بهاي پایه رشته تأسیسات مکانیکی منتشره (

=Loشاخص گروهی فصل سی و پنجم (1390انی در دوره سه ماهه چهارم سال شاخص کارهاي مربوط به دستمزد نیروي انس
).سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورفهرست بهاي پایه رشته تأسیسات مکانیکی منتشره 

=Mواقع شده است 1394تا پایان سال 29/12/1390از پس آالت در دوره انجام کار که شاخص کارهاي مربوط به هزینه ماشین
.)سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورگروهی فصل سوم از فهرست بهاي پایه رشته ابنیه منتشره شاخص(
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=Moشاخص فصل سوم از فهرست بهاي پایه (1390آالت در دوره سه ماهه چهارم سال شاخص کارهاي مربوط به هزینه ماشین
).سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشوررشته ابنیه منتشره 

مبلغ مربوط "مبلغ ریالی ثبت سفارش شده"مندرج در دستورالعمل سازمان، در صورت عدم وجود Pدر تکمیل تعریف پارامتر -2
مبلغ مندرج در قرارداد تقسیم "و نیز در صورت عدم وجود دو مورد یاد شده "ارز معامله شده به روش مورد تایید کارفرما"به 
.مالك محاسبه خواهد بود"06/1بر 

هاي بهاي پایه اختصاصی صنعت نفت و یا سازمان مدیریت و هاي فاقد تعدیل که برآورد آنها براساس فهرستر سایر پیماند- 3
بوده است، 1/5/1391برنامه ریزي کشور انجام نگرفته است و آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار قبل از 

هاي بهاي پایه مشابهت با فهرست) بر حسب درصد(عملیات موضوع پیمان، جدول وزنی ابتدا باید دستگاه اجرایی براساس نوع 
ها و یا پس از تعیین وزن مشابهت درصدي عملیات موضوع پیمان با رشته. هاي مختلف را تعیین نمایدها یا فصلدر رشته

ریزي عمل سازمان مدیریت و برنامهدستورال"ب"این دستورالعمل یا روش "ب"هاي مختلف، از روابط مندرج در روش فصل
%.شودحسب مورد، براي پرداخت مبلغ جبران استفاده می04/09/1394مورخ 243862/94کشور به شماره
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