رياست جمهوري

سازمان ربانهم و بودهج کشور
رئیس سازمان

بخشنامه به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران

ﺷﻤﺎره :
تاریخ :

99/566539
1399/10/23

موضوع :دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل-نوبت سوم

به استناد نظام فنی اجرایی کشور و ماده  23قانون برنامه و بودجه و ماده  34قانون احکام دائمی برنامههای
توسعه ای کشور ،این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی کشور رسیده است ،به منظور جبران آثار
ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهایی که دارای پنج شرط شمول دستورالعمل باشند از نوع گروه اول (الزم
االجرا) در  9صفحه ابالغ میگردد تا کارفرمایان مربوط ضوابط این دستورالعمل را به کارکردهای  1399/01/01تا
 1400/12/29اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت نمایند.
شرایط شمول دستورالعمل به شرح زیر است:
 -1موضوع پیمان ،طرحها و پروژههای مربوط به مدیریت ،پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری کشور
باشد.
 -2دستگاههای موضوع ماده  222قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر اشخاص حقوقي که تمام یا قسمتي از
اعتبارات آنها از محل وجوه عمومي (ماده  13قانون محاسبات عمومي کشور) تأمین ميگردد ،در مصرف اعتبارات
مذکور ملزم به رعایت این دستورالعمل ميباشند.
تبصره :کلیه اشخاص حقوقي که جزء کارفرمایان مشمول این بند نميباشند ،در صورت ابالغ مقام دارای اختیار ،امکان
استفاده از ضوابط این دستورالعمل را خواهند داشت.
 -3مبلغ پیمان ریالي و یا ریالي -ارزی باشد.
تبصره :در صورتي که پیمان ریالي-ارزی باشد صرفا بخش ریالي پیمان ميتواند مشمول استفاده از این دستورالعمل قرار
گیرد.
 -4پیمان فاقد هرگونه تعدیل نرخ و یا مابهالتفاوت (به جز مواد  ) 10 ، 7 ،5باشد.
 -5آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار برای پیمان منعقده از  1397/04/31تا  1399/03/31باشد.
ماده  -1این دستورالعمل مشمول انواع قراردادهای تامین کاال و پیمانکاری (نظیر قراردادهای ،DB ،EPC ،PC ،C ،P
 ،EPتعمیر و نگهداری و بهرهبرداری) مرتبط با پروژههای حوزه نظام فني و اجرایي کشور ميباشد و منظور از
پیمانکار در این دستورالعمل پیمانکاران ،تولیدکنندگان ،سازندگان یا تأمینکنندگان مصالح و تجهیزات ميباشد.
تبصره -در قرارداد های مشاوره (از جمله قراردادهای پژوهشي) که تجهیزات موضوع قرارداد تحویل کارفرما ميگردد بخش
تامین تجهیزات مشمول ضوابط این دستورالعمل خواهد بود.
ماده  -2قراردادهای خرید تجهیزات و یا مصالح (فاقد هرگونه عملیات نصب و اجرا) که برای اجرای پروژههای حوزه نظام
فني و اجرایي کشور منعقد شده است در صورتي که مدت آن (مدت اولیه و تمدیدهای مجاز) کمتر از  3ماه
باشد ،مشمول این دستورالعمل نميشوند.
ماده  -3مبالغ جبراني با انتخاب پیمانکار (با لحاظ شرایط پروژه و ضوابط این دستورالعمل) براساس روشهای "الف" یا
"ب" و یا روش ترکیبي (استفاده توامان از روش الف و ب) محاسبه و اعمال ميشود .در صورت استفاده از روش
ترکیبي ،ضریب ارزبری باید بین  0/1تا  0/8باشد ،در این موارد قسمت ارزبر قرارداد از روش “الف” و باقیمانده
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ش ش4650687 :
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ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران

ﺷﻤﺎره :

99/566539

ﺗﺎرﻳﺦ :

1399/10/23

ﻣﻮﺿﻮع :دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ارز در ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎي رﻳﺎﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ-ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم

ﻗﺮارداد از روش “ب” ﺟﺒﺮان ﻣﻲﺷﻮد و در ﺧﺎرج اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻜﻲ از ﻫﺮ دو روش “اﻟﻒ” ﻳﺎ “ب” ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﻴﻤﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأم از روش “اﻟﻒ” و “ب” اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه -روشﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺒﻮده و اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﻳﻚ
ﻣﺎده -4

ﻣﺎده -5

ﻣﺎده -6
ﻣﺎده -7

ﻣﺎده -8

ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي آﺗﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
در ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد  27و  28ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻫﻴﺄت ﺳﻪ
ﻧﻔﺮه ﺗﺮك ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ از  1397/04/31ﺗﺎ  1399/03/31واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺒﺮاﻧﻲ
ﺣﺎﺻﻞ از روشﻫﺎي “اﻟﻒ” و “ب” ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﻳﺐ  0/85ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
در ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎي رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﻗﺮارداد ،رﻳﺎﻟﻲ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺣﺴﺐ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻮاﺑﻂ روش “اﻟﻒ” ﻳﺎ “ب” و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ )ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ
ﻣﺸﻤﻮل روش "اﻟﻒ" ﻧﺒﻮده و ﻣﺸﻤﻮل روش "ب" ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(.
ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ از ﺗﺎرﻳﺦ  1399/03/31ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺑﻼغ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﺑﺠﺰ روال ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  101/173073ﻣﻮرخ  1382/09/15ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪه ،ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ،ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ،ﺣﺬف و ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ،در ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  101/173073ﻣﻮرخ  1382/09/15ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﻤﻮل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻋﻤﺎل اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﻮد .در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺿﺮﻳﺐ ) Nﺑﺮاي
اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻒ( و ﺿﺮﻳﺐ ) Bﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از روش ب( ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺮوژه،
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ دوم ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره  1و  2ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري )ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه( ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬار از  1397/04/31ﺗﺎ  1399/03/31ﺑﻮده ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎد اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻣﺪل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي
ﺟﺒﺮان آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ارز ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻣﺪت ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﺗﺠﺎري ،ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻣﺪت اﺳﺘﻬﻼك ﭘﻴﺶ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ،ﭘﻴﺶﺧﺮﻳﺪ ﻣﺠﺪد در ﻃﻮل دوره ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺗﺠﺎري ،اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻔﺲ در اﺳﺘﻬﻼك ﭘﻴﺶﺧﺮﻳﺪﻫﺎ ،ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻏﻴﺮ اوﻟﻮﻳﺖدار ﺑﺎ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﺪارك ﺑﺮﺧﻲ
از ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ در
ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل )ﺑﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرات اوﻟﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ وزﻳﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ )در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻴﭻ وزارﺗﺨﺎﻧﻪاي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ( اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻪ ٢از ٩

ش ش۴۶۵٠۶٨٧ :

رياست جمهوري

سازمان ربانهم و بودهج کشور
رئیس سازمان

بخشنامه به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران

ﺷﻤﺎره :
تاریخ :

99/566539
1399/10/23

موضوع :دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل-نوبت سوم

ماده  -9در بازه زماني  1399/01/01تا تاریخ ابالغ این دستورالعمل ،تاخیرات پیمانکار که ناشي از افزایش نرخ ارز بوده
است با توجه به شرایط پروژه و ضوابط پیمان توسط کارفرما مورد بررسي و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
ماده  -10در پیمانهای مشمول تعدیل که از شاخصهای رشتهای جهت پرداخت تعدیل استفاده ميشود ،با درخواست
پیمانکار و موافقت کارفرما به منظور تدقیق محاسبه تعدیل ميتوان از شاخصهای گروهي (فصلي) مناسب و
مرتبط به جای شاخصهای رشته ای استفاده نمود .در اینصورت ،پس از انجام تغییر ،امکان تغییر مجدد و
برگشت به حالت قبل وجود ندارد.
ماده  -11با توجه به افزایش قیمت تمام شده پروژه ها ،ناشي از افزایش نرخ ارز و اعمال مبالغ جبراني حاصل از این
دستورالعمل ،درصورت تشخیص کارفرما مبني بر وقوع هر یک از موارد ذیل ،در قراردادهای با حداکثر %30
پیشرفت ،ضمن بررسي مجدد اولویت پروژه ،امکان خاتمه قرارداد با مسئولیت کارفرما میسر ميباشد.
 -1از بین رفتن توجیهپذیری فني اقتصادی پروژه با توجه به افزایش قیمت تمام شده آن
 -2عدم امکان تامین نقدینگي به موقع برای پروژه ،با توجه به اعمال مبالغ جبراني و محدودیت نقدینگي
 -3عدم امکان تامین اعتبار جهت تکمیل پروژه با توجه به اعمال مبالغ جبراني
الزم بذکر است در صورت خاتمه پیمان با استفاده از ضوابط این ماده ،شروع مجدد پروژه به هر نحو ،منوط به
بررسي مجدد او لویت پروژه ،مکفي بودن اعتبار طرح جهت تکمیل آن ،تاییدیه کتبي باالترین مقام دستگاه
اجرایي مبني بر اطمینان از تامین به موقع نقدینگي الزم جهت تکمیل پروژه و بررسي مجدد طرح و کنترل
توجیهپذیری فني اقتصادی آن خواهد بود.
ماده  -12در مواردی که پیمان جدید برای تکمیل کار با حفظ تمامي شرایط و مباني پیمان اولیه براساس مجوز شماره
/3808شف مورخ  1383/03/17شورای عالي فني منعقد شده باشد ،در صورت انطباق ضوابط پیمان اولیه با
مقررات دستورالعمل حاضر (بجز زمان پیشنهاد قیمت) ،پیمان جدید نیز شامل ضوابط این دستورالعمل خواهد
بود .الزم بذکر است در این حالت ضریب کاهشي موضوع ماده  4این دستورالعمل (بجز مواردی که پیمان اولیه
به صورت ترك تشریفات واگذار شده است) اعمال نخواهد گردید.
ماده  -13تا اعالم شاخص های تعدیل قطعي دوره انجام کار ،مبلغ جبراني موضوع این بخشنامه با استفاده از آخرین
شاخصهای ابالغ شده مربوط (قطعي یا موقت) ،محاسبه و به صورت عليالحساب پرداخت ميشود .با اعالم
شاخص های قطعي دوره انجام کار ،مبلغ فوق طبق این دستورالعمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعي به
حساب پیمانکار منظور ميگردد.
ماده  -14پرداخت هرگونه وجه دیگری بابت جبران آثار ناشي از افزایش قیمت ارز برای موارد مذکور در این دستورالعمل،
مجاز نیست.
ماده  -15مسئولیت تطبیق کامل مفاد این دستورالعمل با پیمان مربوط و همچنین رعایت کامل مفاد آن و سایر ضوابط و
دستورالعملهای مرتبط بر عهده دستگاههای اجرایي و کارفرمایان مربوط ميباشد.
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ماده  -16مبلغ جبراني ناشي از اعمال این د ستورالعمل ،طبق روال تعیین شده برای پرداختها در پیمان ،پس از اعمال
کسور قانوني و قراردادی (به جز کسور مربوط به پیشپرداخت) توسط کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار
منظور ميشود.
ماده  -17در محاسبه مبالغ جبراني بخش تامین تجهیزات پیمان در استفاده از این دستورالعمل در صورت درخواست
پیمانکار مبني بر استفاده از ضوابط این ماده و همچنین تاییدکتبي کارفرما مبني بر ساخت کامل تجهیزات در
کارخانه داخل کشور %20 ،مبلغ تجهیزات و کاالهای مذکور که مشمول پرداخت مصالح پایکار نگردیدهاند قبل
از حمل ،به صورت عليالحساب و در قبا ل دریافت تضمین متناسب و مورد تایید کارفرما و تعهدنامه رسمي
مبني بر تحویل کاالی مربوط در قبال دریافت مبلغ فوق و پذیرش ضبط تضمین در صورت عدم تحویل کاال،
پرداخت خواهد گردید .این مبلغ با تایید پیمانکار به صورت مستقیم صرفا به کارخانه سازنده داخلي پرداخت
خواهد ش د .الزم بذکر است زمان انجام کار برای محاسبه مبالغ جبراني بخش پرداخت شده مذکور ،بر اساس
تاریخ تایید کتبي کارفرما تعیین مي گردد .مبالغ مذکور از اولین صورتحساب ارسالي و تا حداکثر  6ماه با رعایت
ضوابط مربوط کسر و تسویه خواهد گردید. .
ماده  -18مبالغ جبراني این دستورالعمل جهت جبران افزایش نرخ ارز در پیمانهای مشمول بین کارفرما و پیمانکار اصلي
مي باشد و در صورت مشمول شدن پیمانکار اصلي و توافق بین پیمانکار اصلي و پیمانکار جزء استفاده از ضوابط
این دستورالعمل در قرارداد في مابین ایشان میسر خواهد بود (در صورت اختالف پیمانکار اصلي و پیمانکار جزء
در این خصوص بر اساس ضوابط حل اختالف قرارداد آنها اقدام خواهد شد).
ماده  -19در پیمان های منعقده در زمینه فناوری ارتباطات و اطالعات ،عالوه بر بخشهای خرید تجهیزات ،خرید
 Licenseو نرمافزارهای آماده و همچنین نرمافزارهای تخصصي پروژههای صنعتي (چنانچه در قرارداد
پیش بیني شده باشد) نیز مشمول این دستورالعمل بوده و مبلغ جبراني حسب مورد مطابق یکي از روشهای
الف ،ب ،یا ترکیبي محاسبه ميشود .بدیهي است تامین نرم افزار از طریق روشهای مندرج در آیین نامه خرید
خدمات مشاوره مشمول این دستورالعمل نميگردند.

روش الف) تعیین تفاوت قیمت ارز
الف -1-این روش برای محاسبه و پرداخت مبالغ جبراني ناشي از افزایش قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل و هرگونه
مابه التفاوت است که بنا بر الزامات و نیاز کارفرما ،خرید مواد ،قطعات ،تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم
ارزبری مستقیم ،توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارج از کشور ،به روش مورد تأیید کارفرما اقدام شده و خرید
اقالم مذکور طبق قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار است.
الف -2-در این گونه قراردادها تفاوت قیمت ارز از رابطه زیر تعیین ميشود:
C

M  F  i  1  N  r  P
 C0


 : Mمبلغ جبراني ناشي از اعمال این دستورالعمل بر حسب ریال
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 : Coقیمت ارز ،در صورتي که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار قبل از  1399/1/1باشد میانگین نرخ فروش حواله
منتشره در سامانه سنا ( )www.sanarate.irدر اسفند ( 1398به مبلغ 150،405ریال بر مبنای نرخ یورو) و برای
تاریخ های پس از آن ،میانگین نرخ فروش حواله یورو منتشره در سامانه مذکور در مدت  7روز کاری قبل از آخرین مهلت
ارائه پیشنهاد قیمت ميباشد.
تبصره  -1چنانچه در پیمان هایي که بر اساس تجزیه بها و یا دیگر اسناد ارایه شده از سوی پیمانکار ،در مرحله واگذاری
کار و ان عقاد قرارداد ،آثار افزایش قیمت ارز در ضریب پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده باشد ،قیمتهای باالتر برای ارز پیش
بیني شده در پیشنهاد قیمت ،جایگزین  Coميشود.
 : Ciقیمت ارز در زمان انتقال برای فروشنده خارج از کشور (یا ورود کاال به کارگاه هرکدام که زودتر باشد) ،بر اساس نرخ
فروش حواله منتشره در سامانه سنا ( )www.sanarate.irتعیین ميشود.
تبصره  -2در صورتي که پیمانکار از ارز با نرخ ترجیحي و ثبت سفارش جهت خرید خارجي استفاده نماید ،از نرخ مربوط
در تعیین  Ciاستفاده ميشود .در مورد خریدهای ثبت سفارش شده ،در صورتي که در هریک از مراحل ترخیص کاال از
گمرك ،پیمانکار موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز سیستم ثبت سفارش با نرخ ارز مورد نظر گمرك شود ،پس از ارائه
مستندات مربوط و تأیید کارفرما ،مابهالتفاوت مربوط نیز در تعیین  Ciلحاظ ميگردد.
 : rدر پیمانهایي که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت قبل از  1399/01/01باشد؛ عبارتست از تعداد ماه سپری شده از
 1399/01/01تا تاریخ تعیین ( Ciمثال :در صورتي که انتقال ارز در مرداد  1399انجام شده باشد آنگاه  )r=5 :و
پیمانهایي که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در حد فاصل  1399/01/01تا  1399/03/31باشد r ،عبارتست
از تعداد ماه سپری شده از ماهي که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است تا تاریخ ( Ciمثال :در
صورتي که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در اردیبهشت  1399باشد و انتقال ارز در مرداد  1399انجام شده
باشد آنگاه )r=3
در صورتیکه فاصله زماني آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ابالغ (یا مبادله) قرارداد بیش از سه ماه باشد،
مابه التفاوت مدت مذکور (در صورتیکه تطویل مدت مذکور خارج از قصور پیمانکار باشد حداکثر تا  3ماه) از مقدار  rکسر
ميگردد .همچنین مقدار  rدر مدت اولیه پیمان و در زمان تاخیرات غیر مجاز افزایش ميیابد و برای موارد انتقال ارز به
فروشنده خارجي (یا ورود کاال به کارگاه هرکدام که زودتر باشد) در دوره تاخیرات مجاز افزایش نميیابد.
 : Fضریب مربوط به جبران هزینههای مستقیم و غیرمستقیم (شامل هزینههای ثبت سفارش و تبدیل نرخ ارز و انتقال
اعتبار اسنادی به بانکهای مورد قبول فروشنده خارجي و هزینههای کارگزاری بانک ایراني) ميباشد .این ضریب برای
پیمانهای با ضوابط بیمه عمراني و همچنین قراردادهای خرید برابر  1/15و برای پیمانهای غیرعمراني برابر  1/2ميباشد.
 : Nمقدار قابل پیش بیني افزایش ماهیانه نرخ ارز است و طبق جدول  1تعیین ميشود.
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جدول شماره 1
سال مربوط به آخرین مهلت
ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار
ضریب N

97

98

0/008

0/02

سه ماهه اول
99
0/025

 : Pبه ترتیب آن قسمت از "مبلغ ریالي ثبت سفارش شده" یا " ارز معامله شده به روش مورد تأیید کتبي کارفرما" یا
"مبلغ بخش مورد نظر مندرج در قرارداد تقسیم بر  "1/06برای خرید کاال و تجهیزات مشمول این دستورالعمل یا مبلغ
معادل ریالي برای خدمات ارزی منظور شده در قرارداد( .در صورتي که  Pبر اساس میزان ارز واریزی تعیین شود ،برای
تبدیل آن به ریال باید از نرخ ارز مندرج در قرارداد و درصورت عدم درج ،از میانگین نرخ فروش حواله ارز مذکور در سامانه
سنا در مدت  7روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار استفاده شود) و در هر حال باید
(.)∑ P ≤ K Po
 : Kدرصد ارزبری قرارداد (اگر در قرارداد درج نشده باشد ،باتوجه به مشخصات فني پروژه به صورت مستدل از سوی
پیمانکار ،پیشنهاد و توسط مشاور بر اساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج ،بر اساس میانگین نرخ فروش
حواله ارز مذکور در سامانه سنا در مدت  7روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار  ،به دقت تعیین و
پس از تصویب کارفرما به عنوان پیوست الینفک قرارداد ،لحاظ و مالك عمل قرار ميگیرد).
 : Poمبلغ قرارداد (ریال)؛ منظور همان مبلغ اولیه قرارداد است که تغییرات ناشي از تغییر مقادیر کارها و قیمت کارهای
جدید در آن اعمال شده است.
الف -1-2-در صورتي که مبلغ جبراني محاسبه شده ( ) Mبر اساس ضوابط یاد شده در هر دوره (نقل و انتقال پول) منفي
شود ،این مبلغ برابر صفر منظور ميشود.
الف -3-تاریخ گشایش اعتبار اسنادی ،یا زما ن تسویه با بانک عامل یا تاریخ معامله ارز به روش مورد تأیید کتبي کارفرما
و یا معامله در مرکز مبادالت ارزی (حسب مورد) باید با زمانهای پیشبیني شده در آخرین برنامه زماني مصوب مطابقت
داشته باشد .چنانچه به دالیل ناشي از قصور پیمانکار ،اقدام الزم با تأخیر نسبت به برنامه زماني انجام شود ،قیمت مربوط
به تاریخ مندرج در آخرین برنامه زماني مصوب و یا قیمت زمان اقدام مذکور هر کدام کمتر بود ،مالك محاسبه و عمل قرار
خواهد گرفت .چنانچه تأخیر ،ناشي از قصور پیمانکار نباشد ،تاریخ واقعي تسویه یا انتقال ارز ،مالك تعیین قیمت ثانویه ارز
( )Ciخواهد بود.
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ﻣﻮﺿﻮع :دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ارز در ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎي رﻳﺎﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ-ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم

روش ب( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺮخ ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ارز
ب -1-ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرتوﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎي ﺧﺎص ﻣﺼﻮب
ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد:
در اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ
ﺻﻮرتوﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﻤﺎن ،ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ روش اﺳﺖ
ﺗﻬﻴﻪ و اراﻳﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺒﻠﻎ اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد:
)  × iﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻛﺎرﻛﺮد در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ(∑ = ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺒﺮاﻧﻲ در ﻫﺮ ﺻﻮرتوﺿﻌﻴﺖ

 :Bﻣﻘﺪار ﺗﻮرم ﻓﺮﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2
ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ
اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﺿﺮﻳﺐ B

97

98

0/012

0/02

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول
99
0/025

 : iﺿﺮﻳﺐ ﺟﺒﺮاﻧﻲ
 :zدر ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﻗﺒﻞ از  1399/01/01ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺎه ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از
1399/01/01ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر )ﻣﺜﺎل :در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﺮداد  1399اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آنﮔﺎه  (z=5 :و
ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ  1399/01/01ﺗﺎ  1399/03/31ﺑﺎﺷﺪ z ،ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ
از ﺗﻌﺪاد ﻣﺎه ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر )ﻣﺜﺎل:
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  1399ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﺮداد  1399اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آنﮔﺎه .(z=3
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ )ﻳﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ( ﻗﺮارداد ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر )در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺧﺎرج از ﻗﺼﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  3ﻣﺎه( از ﻣﻘﺪار  zﻛﺴﺮ
ﻣﻲﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار  zدر ﻣﺪت اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎن و در زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در دوره ﺗﺎﺧﻴﺮات ﻣﺠﺎز
اﻓﺰاﻳﺶﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 : Soﺷﺎﺧﺺ دوره ﭘﺎﻳﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  1398ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 : Siﺷﺎﺧﺺ دوره اﻧﺠﺎم ﻛﺎر

ﻪ ٧از ٩

ش ش۴۶۵٠۶٨٧ :

رياست جمهوري

سازمان ربانهم و بودهج کشور
رئیس سازمان

بخشنامه به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران

99/566539
1399/10/23

ﺷﻤﺎره :
تاریخ :

موضوع :دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل-نوبت سوم

تبصره  :1منظور از انجام کار (کارکرد) در این دستورالعمل ،ایفای تعهد قراردادی توسط پیمانکار در راستای تامین کاال و
انجام خدمات قراردادی بوده که توسط کارفرما تحویل گرفته ميشود.
تبصره  :2در قراردادهای تامین تجهیزات (یا قطعات) یا مصالح که نحوه تعیین دوره انجام کار در آنها معین نشده است،
تاریخ تحویل هر بخش از تجهیزات (یا قطعات) یا مصالح به کارفرما مبنای تعیین دوره انجام کار خواهد بود.
تبصره  :3در پیمان های حوزه صنعت نفت ،تاریخ خرید کاال و تجهیزات اختصاصي توسط پیمانکار ،مبنای تعیین دوره
انجام کار خواهد بود.
ب -1-1-برای تعیین  Soو  Siدر پیمانهایي که پرداخت صورت وضعیت کارکرد بر اساس فهارس بهای پایه یا
فهرستبهای خاص مصوب شورای عالي فني صورت ميگیرد ،از شاخص فصلي (گروهي) استفاده ميشود.
ب -2-1-به منظور تدقیق محاسبه ضریب جبراني در بخشهای خرید پیمانهای مشمول ،ابتدا باید درصد وزني هزینه
تأمین مصالح به کل بهای فصل ( )qدر فصل مربوط توسط کارفرما تعیین ،و سپس از شاخصهای مربوط جهت
استفاده در رابطه مندرج در بند ب 1-محاسبه گردد.
به عنوان مثال در پیمان مشمول بخشنامه حاضر ،برای محاسبه ضریب جبراني صورتوضعیت مربوط به خرید لولههای
فوالدی ،اگر از شاخصهای فصل لوله های فوالدی فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکي استفاده شود ،الزم است ابتدا
کارفرما درصد هزینههای تهیه مصالح به کل فصل را تعیین نماید ( )q≤1و سپس طبق رابطه زیر ،شاخص مربوط به قسمت
خرید لوله محاسبه ميشود.

ب -2-در سایر پیمانهای فاقد تعدیل (ازجمله پیمانهای  )EPCکه برآورد یا پرداخت هزینه آنها بر اساس فهارس بهای
پایه ،انجام نگرفته است و آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار از  1397/04/31تا
 1399/03/31ب وده است ،ابتدا باید دستگاه اجرایي بر اساس نوع عملیات موضوع پیمان ،جدول وزني (بر حسب
درصد) مشابه با فهارس بهای پایه در رشتهها یا فصلهای مختلف را تعیین نماید .پس از تعیین وزن مشابهت
درصدی عملیات موضوع پیمان با رشتهها و یا فصلهای مختلف ،از روابط مندرج در بند ب ،1-برای پرداخت مبلغ
جبراني ناشي از افزایش نرخ ارز استفاده ميشود.
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موضوع :دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل-نوبت سوم

ب -3-در صورتي که ضریب جبراني محاسبه شده بر اساس ضوابط یاد شده در هر دوره منفي گردد ،ضریب جبراني برابر
صفر منظور ميشود.
ب -4-امکان استفاده از روش ترکیبي (ماده  3این بخشنامه) برای یک تجهیز یا کاال وجود ندارد و استثنائاً در مورد
تجهیزات و کاالهای تخصصي که در داخل کشور تولید شده ،ولیکن قطعات اصلي و مواد اولیه آنها از خارج کشور
تأمین مي شود و امکان انطباق صحیح آنها با رشته و فصول تعدیل ابالغي سازمان برنامه و بودجه کشور وجود
ندارد؛ الزم است به تشخیص وزیر مربوط یا باالترین مقام سازمان کارفرما در مرکز (برای دستگاههایي که تابع
هیچ وزارتخانه ای نیستند) ،درصد ارزبری تجهیزات کاالهای مذکور تعیین و به سازمان برنامه و بودجه کشور
ارسال گردد .تا پس از تأیید این سازمان ،توسط وزیر یا باالترین مقام سازمان کارفرما در مرکز (برای دستگاههایي
که تابع هیچ وزارتخانهای نیستند) ابالغ گردد .به این ترتیب برای بخش ارزبر تجهیزات فوق از روش “الف” و برای
مازاد بر آن از روش “ب” (پس از انجام مشابهت سازی) استفاده شود .در این حالت ( Ciبر مبنای نرخ یورو) و r
طبق ماده الف 2-برای تاریخ ورود تجهیزات به کارگاه و یا تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمانبندی مصوب،
هرکدام که نرخ ارز کمتر باشد خواهد بود.
تبصره :در پیمان های حوزه صنعت نفت ،تاریخ خرید تجهیزات اختصاصي توسط پیمانکار از سازنده داخلي مالك
محاسبه  Ciو  rدر این ماده ميباشد.

محمد باقر نوبخت
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