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 هاي ريالي  فاقد تعديلموضوع : دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان

 

 هايها و پروژهبرداري طرحهاي مربوط به مديريت، پديدآوري و بهرهها وپروژهبه استناد نظام فني و اجرايي كشور )طرح     

( 32قانون برنامه پنجم توسعه( و ماده ) 333قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  106هاي مشمول ماده گذاري دستگاهسرمايه

عمل كه به تصويب شوراي عالي فني رسیده است، به منظور جبران آثار ناشي از افزايش قانون برنامه و بودجه، اين دستورال

و پیمان سرجمع مندرج  8التفاوت )بجز ماده قیمت ارز، در قراردادهاي ريالي فاقد تعديل نرخ و فاقد پرداخت هرگونه مابه

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار از شود و آخرين روز ( كه از محل وجوه عمومي تأمین اعتبار مي1-در ماده ب

 5االجرا( در باشد به شرح زير از نوع گروه اول )الزمبوده و قرارداد براساس آن منعقد شده  61/61/1235تا  61/67/1231

اعمال  33/13/1235تا  61/16/1230هاي اجرايي ضوابط اين بخشنامه را به كاركردهاي از گردد تا دستگاهصفحه ابالغ مي

بخش ريالي قراردادهاي ارزي ريالي كه حائز شرايط بخشنامه باشند نیز مشمول و در چارچوب ضوابط پرداخت نمايند. 

 شوند.دستورالعمل جبراني موضوع اين بخشنامه مي

م فني و اجرايي كشور منعقد شده هاي حوزه نظاقراردادهاي خريد تجهیزات و يا مصالح كه براي اجراي پروژه -0 ماده

ماه باشد، مشمول اين دستورالعمل  2هاي مجاز( بیشتر از است در صورتي كه مدت آن )مدت اولیه و تمديد

 شود.مي

و يا روش تركیبي )استفاده توامان از روش  "ب"يا  "الف"هاي مبالغ جبراني با انتخاب پیمانکار براساس روش -1 ماده

 شود.يالف و ب( محاسبه و اعمال م

باشد، در اين موارد قسمت ارزبر قرارداد  8/6تا  1/6در صورت استفاده از روش تركیبي ضريب ارزبري بايد بین  -0تبصره 

شود و در خارج اين محدوده صرفاً يکي از هر دو روش الف از روش الف و باقیمانده قرارداد از روش ب جبران مي

 از پیمان نبايد به صورت توأم از روش الف و ب استفاده شود.يا ب قابل استفاده است. بهرحال براي هیچ بخشي 

قانون برگزاري مناقصات واگذار شده است، زمان تصويب در هیأت سه  38و  35در كارهايي كه بر اساس مواد  -9 ماده

غ جبراني واقع باشد، در اين حالت مبل 61/61/1235تا   61/67/1231نفره ترك تشريفات بايد در بازه زماني از 

 گیرد. مالك عمل قرار مي 87/6با اعمال ضريب « ب»و « الف»هاي حاصل از روش

التفاوت است، هاي خريد قرارداد، ريالي و فاقد تعديل و مابههاي ريالي جاري مشمول تعديل كه بخشدر پیمان -4 ماده

جاز است. )لیکن خريدهاي م و يا استفاده از روش تركیبي« ب»يا « الف»حسب مورد استفاده از ضوابط روش 

  باشد(.داخلي مشمول روش الف نبوده و مشمول روش ب مي

هاي مشمول اين دستورالعمل، پرداخت هرگونه وجه ديگري بابت جبران آثار ناشي از افزايش قیمت در پیمان -0 ماده

 ارز مجاز نیست. 

ل ضوابط اين بخشنامه تعیین شده اند مشمو 61/61/1235كارهاي جديدي كه قیمت آنها پس از تاريخ  -6 ماده

 شوند.نمي
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هاي اطالعاتي مجوز پرداخت مبلغ جبراني ناشي از اعمال اين دستورالعمل، دريافت اعالم وصول كتبي فرم -9 ماده

باشد كه الزم است پس از تکمیل، اصل آن با مهر و امضاي كارفرما و ذيحساب به پیوست )بسته به مورد( مي

هاي استاني به دبیرخانه شوراي و براي پروژهیرخانه شوراي عالي فني انضمام نسخه نرم افزاري اطالعات به دب

 ارسال شود. فني استان

سازمان  17/63/1283مورخ  152652/161بیني تعديلي بجز روال مندرج در بخشنامه شماره در صورت پیش -8 ماده

(، با درخواست 4-1-و ب 2-1-التفاوت در پیمان )بجز پیمان سرجمع موضوع مواد ببرنامه و بودجه و مابه

التفاوت و تعديل به صورت كامل براي كاركردهاي مشمول اين بخشنامه، پیمانکار و موافقت كارفرما و حذف مابه

التفاوت شود. در هر حال نبايد مواردي به صورت همزمان مشمول دريافت مابهضوابط اين بخشنامه اعمال مي

 ز اعمال اين دستورالعمل شود. نرخ و مبلغ جبراني بخشنامه ناشي ا

مقدار )براي استفاده از روش الف( و  Nو در صورت استفاده از دستورالعمل حاضر، ضريب  8در استفاده از ماده  -1تبصره 

توانند با نظر كارفرما و متناسب با ماهیت پروژه حداكثر يک )براي استفاده از روش ب( مي tمازاد بر يک ضريب 

 كاهش يابد.  4و  2ول شماره سوم مقادير جدا

گذاري )با مشاركت بخش خصوصي در تأمین مالي پروژه( كه پیشنهاد قیمت در مورد قراردادهاي سرمايه -7 ماده

 باشند،بوده و بخش ريالي آن فاقد تعديل نرخ قرارداد مي  61/61/1235تا  61/67/1231گذار بعد از سرمايه

هاي ديگر براي جبران آثار ناشي از افزايش قیمت ارز، با درخواست لعمل يا روشاستفاده از مفاد اين دستورا

 باشد.دستگاه اجرايي طرف قرارداد و تأيید شوراي عالي فني كشور، بالمانع مي

كه  18/65/1235تا  61/16/1230در صورت اقدام الزم و عدم قصور پیمانکار )به تشخیص كارفرما(، تأخیرات از  -01 ماده

 شود.تصوير روشني براي جبران آثار تغییر نرخ ارز وجود نداشت به عنوان تأخیر مجاز پیمانکار تلقي مي

درخواست  شود، بااي جهت پرداخت تعديل استفاده ميهاي رشتههاي مشمول تعديل كه از شاخصدر پیمان -00 ماده

ط هاي گروهي )فصلي( مناسب و مرتباخصتوان از شپیمانکار و تأيید كارفرما به منظور تدقیق محاسبه تعديل مي

اي استفاده نمود. در اينصورت، پس از انجام تغییر، امکان تغییر مجدد و برگشت به هاي رشتهبه جاي شاخص

 حالت قبل وجود ندارد.

 و قبل 61/61/1235ها و يا مناقصاتي كه آخرين مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار پس از براي پیمان -01 ماده

باشد، در صورتي كه شروع يا ادامه كار با بوده و ضوابط پیمان يا اسناد مناقصه فاقد تعديل مي 21/64/1235از 

 نرخ پیمان میسر نباشد، با در خواست پیمانکار، كارفرما به يکي از سه روش زير عمل نمايد:

قانون برگزاري  34به استناد بند ب ماده  در صورت عدم مبادله قرارداد، لغو مناقصه و آزادسازي تضامین پیمانکار -1

 مناقصات

 در صورت مبادله قرارداد، خاتمه پیمان با درخواست پیمانکار.  -3
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 45565/166ارجاع موضوع به شوراي عالي فني كشور جهت تجديد نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه  -2

 بخشنامه مذكور( 2-3-3و جزء خ بند  16-1-3)بدون لحاظ بند  35/60/1283مورخ 

العمل منظور از پیمانکار عبارتست از پیمانکاران، تولیدكنندگان، سازندگان يا تأمین كنندگان در اين دستور -09 ماده

 باشد.هاي در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور ميمصالح و تجهیزات پروژه

مان جديد براي تکمیل كار با حفظ تمامي پی 15/62/1282ف مورخ /ش2868در مواردي كه به استناد بخشنامه  -04 ماده

 شرايط و مباني پیمان اولیه منعقد شده باشد، در صورتي كه پیمان اولیه مشمول دستورالعمل حاضر باشد، پیمان

 جديد نیز مشمول اين دستورالعمل خواهد بود.

عهده دستگاه اجرايي هاي مرتبط بر مسئولیت رعايت كامل مفاد اين بخشنامه و ساير ضوابط و دستورالعمل -00 ماده

 باشد.مي

هاي تعديل قطعي دوره انجام كار، مبلغ جبراني موضوع اين بخشنامه با استفاده از آخرين تا اعالم شاخص -06 ماده

شود. با اعالم الحساب پرداخت ميهاي ابالغ شده مربوط )قطعي يا موقت(، محاسبه و به صورت عليشاخص

بق اين دستورالعمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعي به هاي قطعي دوره انجام كار، مبلغ فوق طشاخص

 گردد.حساب پیمانکار منظور مي

 شود.می 08/19/0979مورخ  996147/79این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره  -09 ماده

 

 روش الف( تعیین تفاوت قیمت ارز 

هاي فاقد تعديل و هرگونه در پیمان ناشي از افزايش قیمت ارزاين روش براي محاسبه و پرداخت مبالغ جبراني  -0-الف

التفاوت است كه بنا بر الزامات و نیاز كارفرما خريد مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم مابه

ارزبري مستقیم، توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارج از كشور به روش مورد تأيید كارفرما اقدام شده و خريد 

  رارداد به عهده و هزينه پیمانکار است.اقالم مذكور طبق ق

 شود:در اين گونه قراردادها تفاوت قیمت ارز از رابطه زير تعیین مي -1-الف
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M  بر حسب ريال ناشي از اعمال اين دستورالعمل: مبلغ جبراني 

oC باشد و ها براي يورو مي)قیمت 1شماره ارز، بر اساس تاريخ آخرين مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار طبق جدول  : قیمت

 (شوندساير ارزها با نسبت تبديل به نرخ رسمي اعالمي بانک مركزي به صورت میانگین در ماه مورد نظر تبديل مي



   

 صفحه 4

 
2678503ش.ش:   

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
 910107/79 شماره:

 00/01/0979 تاريخ:

 هاي ريالي  فاقد تعديلموضوع : دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان

هايي كه بر اساس تجزيه بها و يا ديگر اسناد ارايه شده از سوي پیمانکار، در مرحله واگذاري چنانچه در پیمان -0تبصره 

بیني باالتر براي ارز پیش هايو انعقاد قرارداد، آثار افزايش قیمت ارز در ضريب پیشنهادي پیمانکار لحاظ شده باشد، قیمتكار 

 شود.مي oCشده در پیشنهاد قیمت، جايگزين 

iC ه براي ارز در زمان انتقال براي فروشنده خارج از كشور )يا ورود كاال به كارگاه هركدام كه زودتر باشد( ك : قیمت

بر اساس  61/61/1235و براي كاركردهاي پس از  1بر اساس جدول  61/61/1235تا  61/16/1230كاركردهاي از تاريخ 

شود. در صورت عدم امکان استخراج نرخ بازار ثانويه در زمان انتقال نرخ بازار ثانويه، اعالمي توسط بانک مركزي مشخص مي

 شود.استفاده مي 3از جدول  براي فروشنده خارج از كشور،

  iCو  oC: نرخ 1جدول 

 30اسفند  30بهمن  30دي  30آذر  30آبان  30مهر  30قبل از مهر 

       ريال  40،226

 )براي هر يورو(

ريال  40،707

 )براي هر يورو(

ريال  45،317

 )براي هر يورو(

ريال  43،408

 )براي هر يورو(

ريال  71،032

 )براي هر يورو(

ريال  75،504

 )براي هر يورو(

ريال  75،504

 )براي هر يورو(

  iC: نرخ 3جدول 

61/61/1235 

لغايت 

36/61/1235 

31/61/1235 

لغايت 

21/61/1235 

61/63/1235 

لغايت 

16/63/1235 

11/63/1235 

لغايت 

36/63/1235 

31/63/1235 

لغايت 

21/63/1235 

61/62/1235 

لغايت 

16/62/1235 

11/62/1235 

لغايت 

36/62/1235 

ريال  75،506

 )براي هر يورو(

ريال  73،176

 )براي هر يورو(

ريال  03،376

 )براي هر يورو(

ريال  04،346

 )براي هر يورو(

ريال  07،326

 )براي هر يورو(

ريال  04،026

 )براي هر يورو(

ريال  00،236

 يورو()براي هر 

31/62/1235 

لغايت 

21/62/1235 

61/64/1235 

لغايت 

16/64/1235 

11/64/1235 

لغايت 

36/64/1235 

31/64/1235 

لغايت 

21/64/1235 

61/67/1235 

لغايت 

16/67/1235 

11/67/1235 

لغايت 

17/67/1235  

ريال  08،436

 )براي هر يورو(

ريال  57،726

 )براي هر يورو(

ريال  54،076

 )براي هر يورو(

ريال  50،736

 )براي هر يورو(

ريال  31،456

 )براي هر يورو(

ريال  36،830

 )براي هر يورو(

در صورتي كه پیمانکار از ارز بانک مركزي و ثبت سفارش جهت خريد خارجي استفاده نمايد، از نرخ مربوطه در  -1تبصره 

هاي ثبت سفارش شده، در صورتي كه در هريک از مراحل ترخیص كاال از گمرك، شود. در مورد خريداستفاده مي iCتعیین 

التفاوت نرخ ارز سیستم ثبت سفارش با نرخ ارز مورد نظر گمرك شود، پس از ارائه مستندات پیمانکار موظف به پرداخت مابه

 گردد.   لحاظ مي  iCر تعیین التفاوت مربوط نیز دمربوطه و تأيید كارفرما، مابه

r باشد،  21/60/1230هايي كه آخرين مهلت ارائه پیشنهاد قیمت قبل از : در پیمانr  عبارتست از تعداد ماه سپري شده از

انجام شده باشد  1230تا زمان انتقال ارز به فروشنده خارجي. )مثال: در صورتي كه انتقال ارز در اسفند  1230شهريور 
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 33/13/1230تا  61/65/1230هايي كه آخرين مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار در حد فاصل ( در پیمانr=0ه : گاآن

عبارتست از تعداد ماه سپري شده از ماه پیشنهاد قیمت تا زمان انتقال ارز براي فروشنده خارجي. )مثال: در صورتي  rباشد، 

 ( r=2گاه انجام شده باشد آن 1230باشد و انتقال ارز در بهمن  1230یمانکار در آبان كه آخرين مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پ

يابد و براي كاركردهاي انجام شده در در مدت اولیه پیمان ودرزمان  تاخیرات غیر مجاز افزايش مي rمقدار  -9تبصره 

 يابد.تاخیرات مجاز افزايش نمي دوره

F هاي ثبت سفارش و تبديل نرخ ارز و انتقال ي مستقیم و غیرمستقیم )شامل هزينهها: ضريب مربوط به جبران هزينه

باشد. اين ضريب براي هاي كارگزاري بانک ايراني( ميهاي مورد قبول فروشنده خارجي و هزينهاعتبار اسنادي به بانک

 باشد. مي 3/1هاي غیرعمراني برابر و براي پروژه 17/1هاي عمراني برابر پروژ

N شود.تعیین مي 2بیني افزايش ماهیانه نرخ ارز است و طبق جدول : درصد قابل پیش 

 2جدول شماره 

سال مربوط به آخرین مهلت 

 ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار

70 71 79 74 70 76 

 درصد 8/1 درصد 7/1 درصد 4/0 درصد 0/1 درصد 0/6 درصد N 4/0ضریب 

P  خش مبلغ ب"يا  "ارزمعامله شده به روش مورد تأيید كتبي كارفرما"يا  "مبلغ ريالي ثبت سفارش شده": آن قسمت از

)حسب مورد( براي خريد كاال و تجهیزات مشمول اين دستورالعمل يا مبلغ  "60/1مورد نظر مندرج در قراردادتقسیم بر 

بر اساس میزان ارز واريزي تعیین شود، براي  Pرارداد. )در صورتي كه معادل ريالي براي خدمات ارزي منظور شده در ق

استفاده شود( و در هر  1تبديل آن به ريال بايد از نرخ ارز مندرج در قرارداد و درصورت عدم درج، از نرخ مندرج در جدول 

 (.o∑ P ≤ K Pحال بايد )

K  درصد ارزبري قرارداد )اگر در قرارداد درج نشده باشد، باتوجه به مشخصات فني پروژه به صورت مستدل از سوي :

پیمانکار پیشنهاد و توسط مشاور بر اساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، بر اساس نرخ مندرج در جدول 

 گیرد(پیوست الينفک قرارداد لحاظ و مالك عمل قرار ميبه دقت تعیین و پس از تصويب كارفرما به عنوان  1

oP )مبلغ اولیه قرارداد )ريال : 

ها در پیمان، پس قیمت ارز طبق روال تعیین شده براي پرداخت ناشي از اعمال اين دستورالعملمبلغ جبراني  -0-1الف 

توسط كارفرما به حساب بستانکاري پیمانکار منظور  پرداخت(از اعمال كسور قانوني و قراردادي )به جز كسور مربوط به پیش

 شود. مي



   

 صفحه 0

 
2678503ش.ش:   

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
 910107/79 شماره:

 00/01/0979 تاريخ:

 هاي ريالي  فاقد تعديلموضوع : دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان

( بر اساس ضوابط ياد شده در هر دوره منفي گردد، اين مبلغ برابر Mدر صورتي كه مبلغ جبراني محاسبه شده ) -1-1الف 

 شود.صفر منظور مي

رما معامله ارز به روش مورد تأيید كتبي كارفتاريخ گشايش اعتبار اسنادي، و يا زمان تسويه با بانک عامل و يا تاريخ  -9-الف

بیني شده در آخرين برنامه زماني مصوب مطابقت داشته باشد، چنانچه به هاي پیش)حسب مورد( بايد با زمان

داليل ناشي از قصور پیمانکار، اقدام الزم با تأخیر نسبت به برنامه زماني انجام شود، قیمت مربوط به تاريخ مندرج 

رنامه زماني مصوب و يا قیمت زمان واقعي تسويه با بانک و يا معامله در مركز مبادالت ارزي )حسب در آخرين ب

مورد( هر كدام كمتر بود، مالك محاسبه و عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه تأخیر ناشي از قصور پیمانکار نباشد، 

 ( خواهد بود.iCقیمت تاريخ واقعي تسويه قیمت ارز )

 ها بر اثر تغییر قیمت ارزل نرخ پیمانروش ب( تعیین تعدی

 بهاي خاص مصوبوضعیت كاركرد بر اساس فهارس بهاي پايه يا فهرستهاي فاقد تعديل كه پرداخت صورتپیمان -0-ب

مورخ  0467/166هاي سرجمع منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره گیرد و پیمانشوراي عالي فني صورت مي

 التفاوت(:با وجود پیش بیني پرداخت مابه )حتي 4/3/1283

باشد، همراه با تهیه ها، پیمانکار براي كارهاي انجام شده كه مشمول اين دستورالعمل ميدر اين پیمان

اي كه مربوط به ضوابط اين روش است تهیه وضعیت كارهاي انجام شده موضوع پیمان، صورتحساب جداگانهصورت

  شود:ن صورتحساب از رابطه زير تعیین مينمايد. مبلغ ايو ارايه مي

(i مبلغ جبراني در هر   ∑* مبلغ ناخالص كاركرد در هر فصل يا رشته فهرست بهاي واحد پايه =

 وضعیتصورت

t
S

Si
i 

0

  

i ضريب جبراني: 

t شود.تعیین مي 4: تورم فرضي كه بر اساس جدول شماره 

oS شاخص دوره پايه : 

باشد شاخص سه ماهه دوم  61/65/1230هايي كه آخرين مهلت ارائه پیشنهاد قیمت قبل از دوره پايه در پیمان :0تبصره 

باشد شاخص  61/61/1235تا   61/65/1230هايي كه آخرين مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از است و در پیمان 1230سال 

 باشد.( سه ماهه مبناي پیمان مي
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2678503ش.ش:   

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
 910107/79 شماره:

 00/01/0979 تاريخ:

 هاي ريالي  فاقد تعديلموضوع : دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان

iS شاخص دوره انجام كاركرد: 

 4جدول شماره

سه ماهه انجام 

 كاركرد

 0976سوم 

 و قبل از آن

چهارم 

0976 

اول 

0979 

تیر 

0979 

مرداد 

0979 

شهریور 

0979 

سوم 

0979 

چهارم 

0979 

 t 0 19/0 19/0 17/0 01/0 00/0 04/0 09/0ضریب 

هاي بوضعیت كاركرد بر اساس فهارس بهاي پايه يا فهرستهايي كه پرداخت صورتدر پیمان iSو  oSبراي تعیین  -0-0-ب

هاي شود و در پیمانگیرد از شاخص فصلي )گروهي( استفاده ميخاص مصوب شوراي عالي فني صورت مي

 شود.اي استفاده ميسرجمع از شاخص رشته

هاي مشمول، ابتدا بايد درصد وزني هزينه پیمان هاي خريدبه منظور تدقیق محاسبه ضريب جبراني در بخش -1-0-ب

هاي مربوطه جهت ( در فصل مربوطه توسط كارفرما تعیین، و سپس از شاخصqتأمین مصالح به كل بهاي فصل )

 ( محاسبه گردد.1استفاده در رابطه )

ي هابه خريد لوله به عنوان مثال در پیمان مشمول بخشنامه حاضر، براي محاسبه ضريب جبراني صورت وضعیت مربوط

هاي فوالدي فهرست بهاي پايه رشته تاسیسات مکانیکي استفاده شود، الزم است ابتدا هاي فصل لولهفوالدي، اگر از شاخص

سپس طبق رابطه زير شاخص مربوط به قسمت و  (q≥1)هاي تهیه مصالح به كل فصل تعیین شود كارفرما درصد هزينه

  شود.خريد لوله محاسبه مي

شاخص خريد لوله در دوره مورد نظر

=

(

 
 
 
 

شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره مورد نظر

شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره پايه
− (1− 𝑞)

شاخص كارهاي دستمزدي در دوره مورد نظر

شاخص كارهاي دستمزدي در دوره پايه

𝑞

)

 
 
 
 

×  شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره پايه

فاوت التمبلغ ناخالص كاركردها و تغییر مقادير، اقالمي كه مشمول دريافت مابههاي سرجمع در تعیین در پیمان -9-0-ب

 شوند.هستند )نظیر:فوالدوسیمان( لحاظ نمي

 48استحقاق اعمال خاتمه پیمان طبق ماده 11ماده  "و"هاي سرجمع درصورتیکه پیمانکار مطابق بند در پیمان -4-0-ب

رايي را بر اساس همان پیمان ادامه دهد، مازاد عدم انجام شرايط عمومي پیمان را داشته باشد، ولي عملیات اج
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2678503ش.ش:   

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
 910107/79 شماره:

 00/01/0979 تاريخ:

 هاي ريالي  فاقد تعديلموضوع : دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان

تعهدات مالي كارفرما بیش از حدود تعیین شده براي پرداخت خسارت، مشمول تأخیر مجاز )صرفا در محاسبات 

 اين بخشنامه( است.

س فهارس بهاي ( كه برآورد يا پرداخت هزينه آنها بر اساCEPهاي هاي فاقد تعديل )ازجمله پیماندر ساير پیمان -1-ب

تا   1/7/1231پايه، انجام نگرفته است و آخرين روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار بعد از 

بوده است، ابتدا بايد دستگاه اجرايي بر اساس نوع عملیات موضوع پیمان، جدول وزني)بر حسب  61/61/1235

هاي مختلف را تعیین نمايد. پس از تعیین وزن مشابهت ها يا فصلدرصد( مشابهت با فهارس بهاي پايه در رشته

مبلغ ، براي پرداخت 1-هاي مختلف، از روابط مندرج در بند بها و يا فصلدرصدي عملیات موضوع پیمان با رشته

 شود.استفاده مي ناشي از افزايش نرخ ارزجبراني 

در صورت تمديد مدت پیمان بر اساس ضوابط پیمان، در مدت تاخیرات مجاز نیز بر اساس ضوابط فوق عمل  -9-ب

هاي ، شاخص17/3/1283مورخ  152652/161شود و لیکن در مدت تأخیرات غیرمجاز مشابه، ضوابط بخشنامه مي

در مدت اولیه پیمان و تأخیرات غیرمجاز افزايش  tضمن اينکه مقدار گیرند. مربوط محاسبه و مبناي عمل قرار مي

 يابد و در مدت تأخیرات مجاز افزايش نخواهد يافت.مي

در صورتي كه ضريب جبراني محاسبه شده بر اساس ضوابط ياد شده در هر دوره منفي گردد، ضريب جبراني برابر  -4-ب

 شود.صفر منظور مي

اين بخشنامه( براي يک تجهیز خاص وجود ندارد و استثناً در  3امکان استفاده از روش تركیبي )تبصره ذيل ماده  -0-ب

مورد تجهیزات و كاالهاي تخصصي كه در داخل كشور تولید شده، لیکن قطعات اصلي و مواد اولیه آنها از خارج 

شود و امکان انطباق صحیح آنها با رشته و فصول تعديل ابالغي سازمان برنامه و بودجه كشور كشور تأمین مي

ه هايي كدر مركز )براي دستگاهسازمان كارفرما د ندارد الزم است به تشخیص وزير مربوطه يا باالترين مقام وجو

اي نیستند(، درصد ارزبري تجهیزات كاالهاي مذكور تعیین و به سازمان برنامه و بودجه كشور تابع هیچ وزارتخانه

در مركز )براي سازمان كارفرما يا باالترين مقام  ارسال گردد تا پس از تأيید اين سازمان، توسط وزير مربوطه

روش  بر تجهیزات فوق ازاي نیستند( ابالغ گردد. به اين ترتیب براي بخش ارزهايي كه تابع هیچ وزارتخانهدستگاه

 3-طبق ماده الف iCالف و براي مازاد بر آن از روش ب )پس از انجام مشابهت سازي( استفاده شود. در اين حالت 

بندي مصوب، هركدام كه نرخ ارز كمتر براي تاريخ ورود تجهیزات به كارگاه و يا تاريخ مندرج در آخرين برنامه زمان

 باشد، خواهد بود.

  باقر نوبخت محمد        
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