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  خسارت تعديل،  ،مدت تمديد ، claim،ادعا قرارداد،:  واژگان كليدي

  

 

  چكيده : 

  

 يعمـوم  طيشـرا "سـعي گرديـده بـا تفسـيري دقيـق از مـتن و محتـواي        ، نخسـت  بخـش  در .باشـد ي مـ  بخـش  دوشـامل   حاضـر  مقاله

") 4311هينشرپيمان(
1

") 5090( ها تيوضع صورت پرداخت در تأخير از يناش تأخيرات محاسبه نحوه "بخشنامة و  
 محاسبهبراي  روشي ، 2

 از يناش ،هزينه هاي تحميليبه موضوع  ،دوم بخشدر  .شود ارائه "ليتعد يتهايوضع صورت" پرداخت در تأخير ليدله ب مانيپ مدت ديتمد

هـاي فنـي و    بـر اسـاس اسـتدالل    ،خسـارات مربوطـه   ميزان محاسبههاي و روش )در قرارداد  يمال تعهدات انجام در تأخير اثر(  دهـتع نقض

   شده است.پرداخته  ،يحقوق نيوانقراردادي، در انطباق با ق
  

  

  مقدمه : 

  

توسط يكي  دتعه نقض وقوع اثبات ؛ي احتمال تأسيس آن وجود داردقراردادراستاي اجراي هر  در كه يموضوعات نيزتريبرانگ چالش از يكي

 مستدل و مستند ليدال كشف نسبت به دهيانديز ضرر، تيوضع از خروج جهت در و آن تبع به كه. باشد يم آن آثار نييتعاز طرفين قرارداد و 

 بـوده، ن يمسـتثن  قاعـده  نيا از تنها نه ،دنشويم منعقد ان آنهامانكاريپ ويان كارفرما نيماب كه ي ساختقراردادها انيم نيا در. اقدام مي نمايد

                                                                 

   03/03/1378تاريخ 1088/102-842/54 بشماره بودجه و برنامه سازمان يابالغ ةبخشنام -اـــمانهيپ يخصوص و يعموم طيشرا نامه، موافقت -1

 2/9/1360 مورخ 54/11082-5090 بشماره بودجه و برنامه سازمان يابالغبخشنامه   - 2
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تدقيق در با هدف  ،مقاله حاضر مي باشند. برخوردار زين يشتريب يها يدگيچيپ از ،تعهدات تعدد و يمانكاريپ يكارها تيماه به توجه با بلكه

  ، تدوين گرديده است.ات مذكورتعهد نقض از يناش آثار تشريحو  قرارداد نيطرف مالي تعهدات مرز و حد

  

  

  هاي تعديلوضعيت   صورت پرداخت در تأخير ليبدل مانيپ مدت ديتمد بخش اول :

  

 شـماره  بـه  يابالغـ  ةبخشـنام  -هـا  مانيپ يخصوصـ  و يعموم طيشرا نامه، موافقت"در قراردادهاي پيمانكاري كه بر اساس طرح موضوع : 

) سـند  30) و (37منعقد مي شوند، با اسـتناد بـه مـواد (     "4311نشريه  - بودجه و برنامه سازمان -03/03/1378مورخ 842/54-1088/102

 شماره به يابالغ - ها تيوضع صورت پرداخت در تأخير از يناش اتتأخير محاسبه نحوه "ة بخشناممذكور و با استفاده از روشهاي مندرج در 

مـالي   تعهـدات كارفرما در انجام  تأخيرميزان افزايش مدت قرارداد، به دليل  ،"بودجه و برنامه سازمان -2/9/1360 مورخ 5090-54/11082

)، محاسـبه و بـر اسـاس آن     پيمـان  مـدارك  و اسناد در مقرر  موعدهاي درخود (مبالغ مرتبط با  پيش پرداخت و صورت وضعيتهاي كاركرد 

  گردد. ار مجاز ميات پيمانكتأخير

  

ـ تأ از پـس  ،ميباشند بهاء آحاد ليتعد مشمول كه قراردادهايي ، مانيپ يعموم طيشرا 37 مادهاز  »ب«بند مطابق با   صـورت يـك از   هـر  ديي

از جانـب   شـده  ابـالغ  هـاي  شـاخص  نيآخـر  مطابق بـا  را آن آحادبهاي ليتعد تيوضع صورت مانكاريپ كارفرما، جانب از موقت هايتيوضع

بـه   ،پرداخـت  و يبررسـ  منظـور  به گرديده است، نييتع 37 ماده»الف«بند در كه نحوي به و محاسبهسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 

  .مي نمايد ارسال مشاور مهندس

  

 اول ماهـه  سه( سال از مهين هر كاركردهاي ليتعد مانكار،يپ قصور از ريغ و ليدل هر به ، چنانچه"37ماده » ب«تبصره مندرج در بند "طبق 

در ايـن حالـت    د،ننشـو  پرداخـت  يقطعـ  هـاي  باشـاخص  سال، ي مهين آن از ماه سه شدن سپري از پس ، )چهارم و سوم ماهه سه اي دوم و

عمل نمايد كـه در نتيجـه آن و بـر اسـاس بنـد       پيمان مدارك و اسناد در مندرج   موعدهاي در خود مالي تعهدات نتوانسته است به كارفرما

 ، قرارداد مشمول شرايط تطويل مدت پيمان خواهد بود.مانيپ يعموم طيشرا 30 ماده» 9 -الف«

  

حال اينكه؛ با وجود صراحت بر تحقق شرايط تمديد مدت پيمان در مستندات فوق، هيچگونه راهكاري براي محاسبه ميـزان افـزايش مـدت    

ارائه نگرديده است و طرفين قرارداد با دنبال نمودن مواد و تبصره هـاي سـابق    "صورت وضعيتهاي تعديل"در پرداخت يرتأخپيمان به دليل 

ي روش محاسبه تطويل مـدت قـرارداد در شـرايط     ي زنجيره ، ادامهمانيپ يعموم طيشرا 30 ماده» 9 -الف«االشاره، پس از رسيدن به بند 

 تأخير اختصاص به  2/9/1360 مورخ 1-54/11082-5090شماره ةبخشناميرا روال بر اين است كه مفاد پيش گفته را، گسـسته  مي بينند. ز

دارد.  به گونه اي كه حتي با استعالم موضوع  از مراجع ذيصالح، به دليل عدم وجـود    پرداخت شيپ و كاركرد تهاييوضع صورت پرداخت در

 در ات ناشـي از ديركـرد  تـأخير محاسـبه   بـراي بستر قانوني و بخشنامه اي، راهكاري ارائه نشده است و همواره اين پرسش وجود دارد كـه؛   

   چه راهكاري مي توان يافت؟ "ليتعد هايتيوضع صورت" پرداخت

  

مي پردازيم و سـپس  ) 4311 هينشر( پيمان يعموم طيشرااز ) 30) و (37مواد (به مرور يافتن پاسخي مناسب براي پرسش فوق،  ابتدا  جهت

  را مورد بررسي قرار خواهيم داد. كشور يزير برنامه و تيريمد سازماناز جانب  و ابالغي  مرتبط يها بخشنامه

  

  

  ها  پرداخت :  37 ماده، )4311 هينشر( ي پيمانعموم طيشرا  -1

  

 و دستوركارها اجرايي، هاي نقشه كه طبق را تاريخ آن تا كار شروع از شده انجام كارهاي وضعيت پيمانكار، ماه، هر درآخر : )(الف بند

 پيمان، به منضم فهرست بهاي اساس بر ميكند.سپس تعيين را پايكار تجهيزات و مصالح مقدار و مينمايد اندازه گيري هاست، جلسه صورت
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 نظر از را پيمانكار وضعيت صورت مشاور،  مهندس نمايد. مي ناظر مهندس تسليم ماه آخر در آنرا و كرده محاسبه را وضعيت صورت مبلغ

 تاريخ از روز 10 حداكثر مدت در را آن و نمايد مي اصالح دليل تعيين با لزوم صورت در و كرده كنترل پيمان مدارك و اسناد با تطبيق

 كنترل وضعيت صورت كارفرما رساند. مي پيمانكار اطالع به نيز را مراتب و نمايد مي ارسال كارفرما براي ناظر مهندس سوي از دريافت

 و است شده پرداخت قبلي موقت هاي وضعيت صورت بابت كه وجوهي كسر از بعد و كرده رسيدگي را مشاور مهندس سوي از شده

 وصول تاريخ از روز10 ظرف حداكثر را پيمانكار به پرداخت قابل مبلغ باقيمانده پيمان، طبق متعلقه كسور و قانوني كسور اعمال همچنين

در  كه تجهيزاتي و مصالح و كارها تمام موقت، وضعيت صورت پرداخت ميكند. با پيمانكار، پرداخت نام به چك صدور با وضعيت، صورت

 موقع تا امانت، رسم به پيمان، موضوع كارهاي بقيه اجراي منظور به ليكن كارفرماست. به متعلق است، گرديده درج مزبور وضعيت صورت

  3.ميگيرد قرار پيمانكار اختيار در موقت، تحويل

  

 صورت پيمانكار كارفرما، سوي از موقت وضعيت صورت هر تأييد از پس هستند، بهاء آحاد تعديل مشمول كه پيمانهايي در : )(ب بند

 پرداخت و بررسي منظور به و نمايد مي محاسبه شده اعالم هاي شاخص آخرين اساس بر را وضعيت صورت آن بهاي آحاد تعديل وضعيت

   كند. مي ارسال مشاور مهندس براي است، شده تعيين» الف«بند در كه نحوي به

 سپري از پس )چهارم و سوم يا دوم و اول ماهه سه( سال از نيمه هر كاركردهاي تعديل پيمانكار، قصور از غير و دليل هر به اگر - تبصره

  شد. خواهد عمل 30 ماده» 9«بند طبق نشود، پرداخت قطعي هاي شاخص با سال، نيمه آن از ماه سه شدن

 
  

   پيمان مدت تغيير :  30 ماده، )4311 هينشر( ي پيمانعموم طيشرا -2

  

 پيمان مدت تمديد درخواست دــتوان پيمانكارمي شود، كار اجراي مدت افزايش موجب كه 4زير موارد از يك هر وقوع صورت در : بند (الف)

 مشاور مهندس و كند مي تسليم مشاور مهندس به ،5توجيهي داليل و محاسبات ارائه با را پيمان مدت تمديد درخواست پيمانكار بنمايد. را

  :نمايد مي ابالغ پيمانكار به را كارفرما تصميم نتيجه سپس و ميكند گزارش كارفرما به تصميم اتخاذ براي را مراتب تأييد، و بررسي از پس

.  

.  

.  

  دهد. انجام پيمان مدارك و اسناد در شده درج موعدهاي در را خود مالي تعهدات نتواند كارفرما :  هرگاه  9 بند/ زيربند شماره

 

 

 ٦كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان يها بخشنامه   -3
 

  در پرداخت صورت وضعيتها تأخيرات ناشي از تأخيربا موضوع نحوه محاسبه  2/9/1360مورخ  1-54/11082- 5090شماره ةبخشنام -

  1-54/11082-5090با موضوع رفع ابهامات بخشنامه  8/4/1361مورخ  1-5188- 54-1300شماره  ةبخشنام -

 با موضوع دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهاي پيمان  15/09/1382مورخ  173073/101 بخشنامة -

 
  

  

 

                                                                 

 .است شده يخوددار موضوع با ارتباط عدم ليدل به بند، ادامه  به اشاره از:  حيتوض - 3

 مرتبط با موضوع بوده و صرفاً به آن اشاره مي گردد.» 9«زيربند دارد كه زيربند شماره »10«توضيح : بند (الف) به تعداد   - 4

 مي باشد. "توجيهي داليل و محاسبات ارائه "تدوين اين مقاله در راستاي اجراي عبارت  - 5

جهت دريافت متن كامل بخشنامه ها به  -در اين مقاله، صرفاً به مواردي از متن بخشنامه ها اشاره خواهد شد كه مرتبط با بحث حاضر مي باشند -6

  مراجعه فرمائيد. tec.mporg.irتارنماي نظام فني و اجرايي كشور به آدرس 
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 شرح موضوع : 
 

 اگرشرايط .است "متعادل نمودن"ويا  "بازگرداندن مناسب جاي به"معناي  به "تعديل " پردازيم: وكاربرد آن مي "تعديل "در ابتدا به تعريف

درقيمتهاي انجام پروژه را در محدوده  از انعقاد قرارداد بتوان تغييراتمتعارف در زمان مناقصه و قبل  مطالعات اي باشدكه با به گونه اقتصادي

داشت. در غير اين صورت نياز به راهكارهاي كنترل  نخواهد تموضوعي "تعديل"نمود، دراين حالت بيني زماني قرارداد تاحدي معقول پيش

 از در اين راستا؛ يكي.داد حداقل،كاهش دن پيمانكار را بهو متضرر ش عدل از قرارداد خروج شده ايست، كه بر اساس آنها بتوان احتمال

هاي تعديل  است.كه در قالب صورت وضعيت قرارداد قيمت در حين ساخت، تعديل عادالنه شرايط جبران تغييرات قيمت و تقارب به روشهاي

تهيه و به كارفرما جهت بررسي،  7قطعيپس از تأييد هر صورت وضعيت ازكارهاي انجام شده، براساس دستورالعملها و شاخصهاي موقت و 

است  تـأييد و پرداخت، ارائه ميگردد. بنابراين ميتوان اينگونه تعريف نمود كه مبلغ كاركرد به همراه تعديل آن، همان مبلغ نهايي انجام كار

. يعني تعديل هر قيمتي، بخشي از 8 ) معامله كار، موضوع قرارداد تحويل داده ميشود(عوضين كه در ازاي دريافت آن از جانب انجام دهنده

 همان قيمت است.

 
  

 ةبخشنامو  )4311 هينشر( مانيپ يعموم طيشراتر متن و محتواي و مرور دقيق با عنايت به شرح فوق

 نتايج ذيل حاصل مي شود :  2/9/1360 مورخ 5090-54/11082-1
  

تعديل، هيچگونه تفـاوت و   وكاركرد ي ها صورت وضعيت، جهت پرداخت از بعد شرط زمان )4311(نشريه  شرايط عمومي پيمان -1

شرايط عمومي  37ماده  »ب«در اين خصوص نظر خوانندگان محترم را به مطالعه دقيق مندرجات بند قائل نگرديده است.تمايزي 

 نمايم. پيمان جلب مي

 

 : موارد ذيل مشاهده ميگردد 2/9/1360مورخ  1-54/11082-5090شماره متن بخشنامةدر  -2

 

  مقرر گرديده: "موضوع بخشنامه"در  -2-1

   »] 1ها [ پرداخت صورت وضعيت«در تأخيرات ناشي از تأخيرنحوه محاسبه 

هاي كاركرد و تعـديل   صورت وضعيتها بدون هيچگونه قيدي مطرح گرديده است. بنابراين ميتواند شامل صورت وضعيت) 1-نكته

 آنها باشد.

  

  گرديده:مقرر  "مقدمه بخشنامه"در  -2-2

، » ]3مدت ضرب االجل تعيين شده در شرايط عمومي پيمان [«در  »]2مطالبات پيمانكاران [«اي از موارد  نظر به اينكه در پاره "

  "ميتواند موجب تمديد مدت پيمان باشد، براي محاسبه از روش زير استفاده ميشود. تأخيرپرداخت نشده و اين 

  پيمانكار است.تعديل جزعي از مطالبات  )2-نكته

                                                                 

 هاي ابالغي از جانب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعالم مي گردند. شاخصهايي كه طي بخشنامه -7

 به يتعهد اي دهديم يگريد به يمال يكس اگري تقسيم بندي ميشوند. در عقود معاوضي مجان اي و يمعاوض بصورت  توافقات عتيطب منظر از عقود -8

 كيتمل اي تعهد دو يدارا قراردادها قاعده، نيهم يمبنا بر. اورديب بدست است داده آنچه از شتريب اي معادل يزيچ كه است نيا يبرا رد،يگي م گردن

 قراردادها از گروه نيا. آورد بدست يگريد تعهد اي مال رد،يگيم عهده بر كه ينيد اي دهديم كه يمال برابر در ن،يطرف از كي هر ،يعني. مي باشند متقابل

 "عوضين" ، شود مي معامله اي معاوضهو آنچه كه در قالب قرارداد  نامند يم "معوض عقود" است، معامله اي معاوضه لهيوس خود عتيطب حسب بر كه را

 انتشارات سيماي دانش) -مرتضي آمري نيا -48ص  –(قرارداد و مديريت ادعا  نامند. مي
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)، مدت و ضـرب  4311(نشريه 9شرايط عمومي پيمان جديد 37ماده  »ب«براي پرداخت صورت وضعيتهاي تعديل در بند )3-نكته

  االجل تعيين گرديده است.

  

  مقرر گرديده: "بخشنامه »3«بند"در  -2-3

از؛  عبارتسـت  پيمـان  تمديـد  مـدت  باشـد،  داده رخ هـائي تأخير پرداخت پيش و »] 4وضعيت [ صورت چند«پرداخت در چنانچه"

  ."آيد بدست مورد هر براي كه تمديدي مدتهاي مجموع

 هاي پيمانكار، شامل صورت وضعيت كاركرد و تعديل ميباشد. صورت وضعيت )4-نكته

 

  مقرر گرديده: "بخشنامه »3«تبصره مربوط به بند"در  -2-4

 باشد، مـورد  نشده پرداخت » ]5پيمانكار [ مطالبات فقره چند« معين زماني مقطع دريك كه هايي حالت در همچنين فوق روش"

  ."گرفت خواهد قرار عمل

 تعديل جزعي از مطالبات پيمانكار است. )5-نكته

  

  آمده است : "بخشنامه »9«بند"در   -2-5

هـاي   و پـيش پرداخـت   » ]6هـا [  صورت وضـعيت «در پرداخت  تأخيراين دستورالعمل صرفاً براي محاسبه مدت تمديد ناشي از "

پيمانكار ميباشد و هر نوع آثار مالي و حقوقي ناشي از تمديد مدت پيمان طبق ضوابط مربوطه اعمـال ميگـرددو مفـاد آن جـز در     

  ."باشد مورد تمديد پيمان قابل استفاده نمي

 هاي كاركرد و تعديل است. صورت وضعيتهاي پيمانكار شامل صورت وضعيت) 6-نكته

 
  

در پرداخت هر گونه تأخيرآيد، براي محاسبه تمديد مدت پيمان ناشي از  سابق االشاره بر مي ةبخشنامهمانگونه كه از موضوع، مقدمه و متن 

مذكور، بـه عـدم    ةبخشنامصورت وضعيتي ، ميتوان از راه كارهاي ارائه شده در آن بخشنامه استفاده نمود.ضمن اينكه در هيچ جايي از مفاد 

 اي نگرديده اسـت. لكـن آنچـه كـه     در پرداخت صورت وضعيتهاي تعديل، اشاره تأخيربه جهت محاسبه تمديد مدت پيمان ناشي از  نفوذ آن

بـراي   1-54/11082-5090شـماره  ةبخشـنام بروز  اختالف نظر بين پيمانكاران و كارفرمايان در خصوص استفاده يا عدم اسـتفاده از   باعث

) از بنـد  2در پرداخت صورت وضعيتهاي تعديل مي گردد، مربوط به عبـارتي اسـت كـه در جـزء(     تأخيرمحاسبه تطويل مدت پيمان، ناشي از 

  دارد: بخشنامه و در معرفي اجزاي فرمول محاسبه تمديد آمده است. كه عنوان مي» 1«شماره 

  ".است شده تأخير آن پرداخت در كه وضعيتي صورت كاركرد ناخالص بلغم از مبلغ صورت وضعيت: عبارتست"

 

هـاي موجـود در مـتن بخشـنامه و رد      در اين خصوص بايستي توجه نمود كه صرفاً استناد به عبارت فوق بدون درنظر گرفتن تمـامي قرينـه  

ي تعديل، استداللي منطقـي نخواهـد بـود. ضـمن     درپرداخت صورت وضعيتها تأخيرت آن براي محاسبه تمديد مدت پيمان ناشي از مشمولي

رخ داده اسـت   تـأخير كه در پرداخت آن  "مبلغ ناخالص كاركرد صورت وضعيتي"، اشاره مي نمايد به »1«) بند شماره 2اينكه مندرجات جزء(

 .  "مبلغ ناخالص صورت وضعيت كاركرد"نه 

  

از صورت وضعيت تعديل، بخشي از مبالغ صورت وضعيت كاركرد اسـت كـه   من حيث المجموع با توجه به تمامي موارد مطروحه، مبالغ منتج 

ميزان آن در زمان تهيه صورت وضعيت كاركرد، قطعي نبوده و پس از ابالغ شاخصها محاسبه و به صورت اقساطي(صورت وضعيت كـاركرد  

شـرايط عمـومي پيمـان و     37مـاده   »ب«ر بنـد شود. كه با استناد بـه تبصـره منـدرج د    در چند قسط) توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت مي

                                                                 

به آن اشاره شده   2/9/1360مورخ  1- 54/11082-5090 ةبخشنامبوده است كه در  31ماده »ج«بند معادلاين بند در شرايط عمومي پيمان قديم  - 9

 است.
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در پرداخـت صـورت    تـأخير ، تمديـد مـدت پيمـان بـه دليـل      2/9/1360مـورخ   1-54/11082-5090 ةبخشنام 10»4«روشهاي مقرر در بند

  ،  قابل محاسبه مي باشد:بخشنامه "1" بندفرمول  درهاي تعديل، به شرح زير و با رعايت مالحظاتي  وضعيت

  

 

 

  

 :   2/9/1360 مورخ 1-54/11082-5090بخشنامه "1" بند فرمول مالحظات
 

  اوليه پيمان اضافه مي گردد.مدت تمديد : عبارت است از تعداد  روزهاييكه بمدت  -1

مبلغ صورت وضعيت: عبارت است  از مبلغ خالص دريافتي بابت صورت وضعيت تعديل با شاخص هاي قطعي و ضريب  ← -2

 )2/9/1360مورخ  1- 54/11082- 5090 ةبخشنام» 4«( با  عنايت به بند .) ميشود1) تبديل به عدد (697/0(

شرايط عمومي پيمان، عبارتست از تعداد روزهاي  37ماده » ب«مندرجات تبصره بنددوره صورت وضعيت : با عنايت به  ← -3

 كاركرد مشمول تعديل، در هر نيمه از سال.

4- ليه قرارداد : عبارت از مدتي است كه در پيمان بعنوان مدت پيمان ثبت شده است.اين مدت به روز تبديل شده و در رابطه مدت او

 باال اعمال مي گردد.

 ه پيمان : عبارتست از مبلغي كه در پيمان بعنوان مبلغ پيمان ثبت شده است.مبلغ اولي -5

شرايط عمومي پيمان، عبارتست از فاصله زماني تاريخ  37ماده » ب«در پرداخت : با توجه به مندرجات تبصره بند تأخيرمدت  ← -6

كه از هر نيمه از سال سپري شده  واقعي پرداخت صورت وضعيت تعديل بر اساس شاخص هاي قطعي، با تاريخ پايان سه ماه

 است.

 
 

 تعهد نقض از يناش خسارت زانيم محاسبهبخش دوم : 

 

 در پرداخت ها)  در دو حوزه  و به شرح ذيل قابل بررسي مي باشد :  تأخيربارمالي ناشي از تمديد مدت پيمان به دليل نقض تعهد (

  هاي جذب نشده. الف ) باالسري

 در تأديه. تأخيرب ) خسارت 

  

  

 هاي جذب نشده: الف ) باالسري
  

در پرداخـت هـا از    تـأخير هاي اضافي و خسارات ناشي از تمديد مدت پيمان، خارج از قصور پيمانكار و به دليل  ميتوان موارد مربوط به هزينه

جانب كارفرما را، مستدل به محاسبات و آناليز ضرايب باالسري جذب نشده در روابط قراردادي، كمي سازي نمود. البتـه روشـهاي محاسـبه    

وكمي سازي ضرايب باالسري جذب نشده، مشمول توضيحات مفصلي است كه در هر قرارداد با توجـه بـه شـرايط حـاكم بـر آن، متفـاوت       

 .پردازيم . لكن در اينجا با ذكر مثالي ساده به تشريح  نحوه استالل  در اين خصوص ميباشد مي

  

                                                                 

 از حاصل تأخيرات جمع و شده تلقي وضعيت صورت يك ،اقساط از هريك باشد، شده پرداخت قسط چند در وضعيت صورت يك چنانچه : »4«بند -10

.در اين حالت بجاي حاصلضرب ( مبلغ صورت وضعيت ضربدر ددگر مي تلقي وضعيت صورت آن پرداخت در تأخير از ناشي تمديد مدت عنوان به آنها

  ) مبلغ خالص دريافتي پيمانكاردر هر قسط منظور ميگردد.697/0

( 

 

  تيوضع صورت مبلغ
 )پرداخت در تأخير مدت( ديتمد مدت=  (

  تيوضع صورت دوره  مانيپ هياول مبلغ

  مانيپ هياول مدت
) ( 

 

)697/0( 
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. برخي از اين ضرايب بـا  11اي در قراردادهاي پيمانكاري وجود دارند كه منتج از توضيحات فهارس بهاء در هر رشته است ضرايب تعريف شده

وجود داردكه صرفاً با توجـه   "ضريب باالسري" باشند. لكن ضريبي تحت عنوان يعنايت به نوع رشته فهرست بهاء (ابنيه،آب و...) متفاوت م

ه ـــ و نحوه خدمات، متفاوت خواهد بود.اين ضريب در طرحهـاي عمرانـي مربـوط ب    12به نوع طرح در اجراي پروژه (عمراني يا غير عمراني)

هاي مسـتمركارگاه، دفتـر مركـزي،     ، هزينهپيمانكار ن سودكه شامل مواردي چو .13تعريف گرديده است  30/1هاي ساخت ، به ميزان  پروژه

 ها و غيره ميباشد. ماليات، ضمانت نامه

  

مبلـغ  .در اينصـورت  واحد توسط پيمانكار برآورد شـده باشـد   100اي براي مدت يك ماه برابر  انجام عمليات اجرايي در پروژه در نظر بگيريد؛

و پيمانكار انتظـار دارد؛ مبلـغ    14واحد خواهد رسيد. 130) به ميزان 30/1اعمال ضريب باالسري(پيشنهادي وي به كارفرما براي انجام كار با 

هاي باالسري، جذب نمايـد.اگر پـروژه يـك     واحد، تحت عنوان هزينه 100واحد را در طول مدت يك ماه (يك واحد در هر روز) در كنار  30

روز تمديـد   7واحـد در مـدت    7هاي باالسري، حداقل به ميزان  ين صورت هزينهروز تمديد گردد، در ا 7ماهه بدون قصور پيمانكار مشمول 

مدت اوليه قرارداد(هر روز يك واحد)، به پيمانكار تحميل خواهدشد و از آنجايي كه ضريب باالسري به شرح موارد پيشگفته، شـامل جبـران   

النفـع، مسـتند بـه     مطالبه خسارات ناشي از عـدم منع مشمول  مذكور،از ضريب  "سود" نيز ميباشد، نتيجتاً با حذف "سود"هايي غير از  هزينه

 خواهد بود.قابل مطالبه نبوده و  15قانون آئين دادرسي مدني 515ماده  2تبصره 

 
 

                                                                 

با موضوع فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه  25/12/93مورخ  171594/93شماره  ةبخشناممندرج در  -) از بخش دامنه كاربرد7-2مراجعه به بند ( -11

  94سال 

   06/05/1380جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي مورخ  14شماره  ةبخشنامو  10/12/1352ماده يك قانون برنامه و بودجه مصوب  10بند شماره  -12

  :  10/12/1352ماده يك قانون برنامه و بودجه مصوب  10بند شماره 

دستگاه اجرايي   طرح عمراني، منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط

شامل   گذاري ثابت، شود، طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه انجام مي

تأمين  هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني گردد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا ويا مطالعات اجرا مي هزينه

  ← گردد. شود و به سه نوع انتفاعي و غير انتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي مي

هاي جاري و استهالك  برداري عالوه بر تأمين هزينه ت كه در مدت معقولي پس از شروع به بهرهالف) طرح عمراني انتفاعي: منظور طرحي اس → 

   سرمايه، سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. 

جهت  ث ساختمان و تأسيساتهاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احدا ب) طرح عمراني غير انتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامه

   باشد. گردد و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي

متخصص، براي  پ) طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه بر اساس قرارداد بين سازمان و يا سايردستگاههاي اجرايي با مؤسسات علمي و يا مطالعاتي

  ← گردد. بررسي خاصي اجرا مي

  : 06/05/1380جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي  مورخ  14شماره  ةمبخشنا

شورايعالي سازمان تامين اجتماعي قراردادهايي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي مي شوند كه دو شرط زير را تواماً دارا  143و  129طبق مصوبات 

  باشند :

اي)  ريزي (قراردادهاي پيمانكاري) يا ضوابط تيپ سازمان مذكور(قراردادهاي مشاوره الف) قرارداد براساس فهرست بهاء پايه سازمان مديريت و برنامه 

  منعقدشده باشد. 

  مين شده باشد.ب ) تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات عمراني دولت (اعتبارات عمراني ملي، منطقه اي، استاني) تأ

مورخ  171594/93شماره  ةبخشناممندرج در ( شرح اقالم هزينه هاي باالسري)  3پيوست شماره و  از بخش دامنه كاربرد» 2-7- 2«مراجعه به بند -13

 94با موضوع فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال  25/12/93

  فرض گرديده است. "مينوس"يا  "پلوس"و بدون اعمال  "نت"مبلغ پيشنهادي بصورت  -14

النفع قابل مطالبه نيست و خسـارت    خسارت ناشي از عدم -2تبصره   - 515ماده   -قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني - 15

 باشد. تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي تأخير
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 در تأديه: تأخيرب ) خسارت 

 

  باشد.  در پرداخت ها، جنبه حقوقي و آثار مرتبط با آن نيز  قابل بررسي مي تأخيرقراردادي در خصوص  فني و عالوه بر موارد

 تعهـدات و طـرفين موظـف هسـتندكليه     16بـوده  باعاالتّ تبيين شد، قرارداد بعنوان يكي از اقسام عقود، بين متعاملين الزم همانگونه كه پيشتر

قـانون   17 221بل خواهند بود.تأييد اين موضوع به روشـني در مـاده   مندرج در آن را اجرا كنند و در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقا

 مدني تأكيدگرديده است.

 

رود كه موضوع تعهد، پرداخت مبلغي وجه  وجود دارد و درمواردي به كار مي "تأديه تأخيرخسارت "در رويه حقوقي ايران، الزامي تحت عنوان 

  ازعـدم  بـا موضـوع خسـارات حاصـله      18از فصل سوم قانون مـدني   درج در مبحث دوممن 228و  226نقد رايج كشور باشد. با عنايت به مواد 

در تأديه در مـوارد قـانوني قابـل     تأخير، خسارت 19قانون آئين دادرسي مدني 515ماده  2كه از آثار معامالت ميباشد، وتبصره   تعهداتاجراي 

 از يك سو و مدت معـي (ددر ذات تعه)ن بـراي  مطالبه خواهدبود. بنابراين پرداخت صورت وضعيتهاي پيمانكار مشمول موضوع تأديه وجه نقد

 باشد. شرايط عمومي پيمان، از سوي ديگر مي 37ماده » الف«انجام تعهد براساس مندرجات بند

 

و نتايج حاصله از رابطه ذيل بـا در   20قانون آئين دادرسي مدني 522ها مستند به ماده درپرداخت صورت وضعيت تأخيراز آثار مالي ناشي   پس

قابـل   21نظر گرفتن شاخصهاي كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري، ابالغي از جانب بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  باشد: محاسبه مي

  

  

  

  

  

  

                                                                 

: عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام 219ماده  - قواعد عمومي - مبحث اول -  اثر معامالت -فصل سوم قانون مدني -16

  االتباع است. مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يابعلت قانوني فسخ شود. آنها الزم

به امري را بكند يـا تعهـد نمايدكـه ازانجـام      : اگر كسي تعهد اقدام221ماده  - قواعد عمومي - مبحث اول -  اثر معامالت -فصل سوم قانون مدني - 17

طرف مقابل است. مشروط براينكه جبران خسارت تصريح شده و ياتعهد، عرفاً بـه منزلـه تصـريح     ، مسئول خسارت امري خودداري كند، در صورت تخلف

 ضمان باشد. ، موجب  باشد و يا برحسب قانون

از طرف يكي از  تعهدات: در مورد عدم ايفاي 226ماده  - تعهداتاجراي  ازعدم خسارات حاصله - وممبحث د -  اثر معامالت -فصل سوم قانون مدني - 18

تواند ادعاي خسارت نمايد، مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شـده باشـد و اگـر بـراي      متعاملين، طرف ديگر نمي

وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد، كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجـام تعهـد را مطالبـه كـرده     ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده، طرف 

در  تأخيرمديون را به جبران خسارت حاصله از » 221«مي تواند با رعايت ماده  : درصورتيكه موضوع تعهد، تأديه وجه نقدي باشد، حاكم228ماده   -است.

 محكوم نمايد.تأديه دين، 

النفع قابل مطالبه نيسـت و خسـارت     : خسارت ناشي از عدم2تبصره   - 515ماده   -قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني - 19

 باشد. تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي تأخير

ين و از نوع وجه رايج بوده و بـا مطالبـه    : در دعاويي كه موضوع آن د 522ماده    -قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني - 20

از مطالبـه   تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پـس  داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت

گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهـد   بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين مي طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص ساالنه كه توسط 

 كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند. داد. مگر اين

 مراجعه نماييد. www.cbi.irها به تارنماي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران؛  جهت دريافت شاخص -21

( 
 زمان تأديه دينعدد شاخص در 

 )مبلغ اصل دين ريال( = ارزش ريالي دين در زمان تأديه (
عدد شاخص در سررسيد 

 اداي دين
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 نتيجه :

  

 تيوضع صورت پرداخت در تأخير از يناش اتتأخير محاسبه نحوه"ة بخشنامو   )4311 هينشر( مانيپ يعموم طيشرا مفادبا استناد به الف ) 

ميزان ، توجيهي داليل به همراه محاسباتانجام و  2/9/1360 مورخ 54/11082- 5090 بشماره بودجه و برنامه سازماني توسط ابالغ "ها

  هاي تعديل، قابل محاسبه مي باشد.تأخير در پرداخت صورت وضعيتتمديد مدت پيمان به دليل 

د و با ن، صرفاً مشمول تطويل مدت پيمان نمي شو(پيش پرداخت، صورت وضعيت هاي كاركرد و تعديل) مالي تعهداتدر انجام  تأخيرب) 

  است.محاسبه  قابل هزينه هاي تحميلي ميزان، توجيهي داليل به همراه محاسباتانجام 

مشمول  ، كاركرد و تعديل) (پيش پرداخت، صورت وضعيت هايمالي تعهداتدر انجام  تأخير ي،حقوق و رويه هاي نيوانبا قمنطبق  ج)

  ، خواهد بود.ندر تأديه دي تأخيرخسارت 

  

 
  :  مراجع

 

سازمان برنامه   -03/03/1378مورخ1088/102-842/54 ةبخشنام ،)4311(نشريه ها نامه، شرايط عمومي و خصوصي پيمانموافقت -1

 و بودجه 

 02/09/1360مورخ  1-54/11082-5090بخشنامه شماره - در پرداخت صورت وضعيت ها تأخيرات ناشي از تأخيرنحوه محاسبه  -2

  سازمـــان بــــرنامــــه و بودجه -

ـــامه    -3 ــات بخشنــــ ــع ابهام ــورخ  1-54/11082-5090رف ــماره   -02/09/1360م ــنامه ش ــورخ  1-5188-54-1300بخش م

 سازمـــان بــــرنامــــه و بودجه  - 08/04/1361

مـورخ   173073/101بخشـنامه   -سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كشـور      -پيمـان  دستورالعمــــل نحوه تعديل آحـاد بهـاي   -4

15/09/1382   

 1394 –سيماي دانش انتشارات  -تهران -اولچاپ  -قرارداد و مديريت ادعا -مهندس مرتضي آمري نيا -5

  . مختلف يها رشته در هيپا واحد يبها فهارس عنوان با يزير برنامه و تيريمد سازمان جانب از يابالغ يها بخشنامه مجموعه -6

  ياجتماع نيتأم سازمان -06/05/1380 مورخ درآمد ديجد 14 شماره بخشنامه -7

 يعل نيتدو و هيته -يعمران يها طرح - يا هيسرما يها ييدارا تملك يطرحها اعتبارات) 4( بودجه با ييآشنا مجموعه گزارش -8

 ياسالم يشورا مجلس يها پژوهش مركز -يپناه

  : ياسالم يشورا مجلس يها پژوهش مركز نيقوان سامانه -9

 مجلس شورا -10/12/1351مصوب  -قانون برنامه و بودجه -

  مجلس شورا -21/01/1379مصوب  -ي مدن امور در انقالب و يعموم يدادگاهها يدادرس نيآئ قانون -

 مجلس شورا -01/07/1314و  20/01/1314مصوب  -قانون مدني -

  مجلس شورا - 07/02/1339مصوب  -قانون مسئوليت مدني -

 

  


