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 سال بخشنامه ديتمد( ليتعد فاقد يالير يهامانيپ در ارز متيق شيافزااز  يناشابالغ دستورالعمل نحوه جبران آثار  يراستا در
كاربرد آن در صنعت نفت،  ليو تسه ليتكم منظور به و 18/07/97  مورخ 376052/97به شماره  كشور بودجه و برنامهسازمان ) 1395

فاقد  يراتيتعم و يحفار ،EPC ،EP،PC ،P، C  يالير يهامانيپ در ارز متيق شيافزااز  يناشنحوه جبران آثار  يليدستورالعمل تكم
  :شوديمابالغ  زيربه شرح )  1395 سال بخشنامه ديتمد(در صنعت نفت  ليتعد

 بصورت كه التفاوتمابه گونه هر و ليتعد فاقد يراتيتعم و يحفار ،EPC، EP، PC،P يهامانياز پ  (P) اختصاصي يكاالها بخش .1
 و  ليفاقد تعد يراتيتعم و يحفار ،EPC، PC، C يهامانيپ از يراتيتعم و يحفار ،(C)و بخش ساختمان و نصب  باشديم يالير

 .شوديم يليتكم دستورالعمل نيا از استفاده مشمول باشديم يالير بصورت كه التفاوت مابه هرگونه
 توليد سازنده، شامل "پيمانكار"از  منظور سازمان، 18/07/97 مورخ 376052/97 شماره دستورالعمل در مانكاريپ فيتعر ليتكم در .2

 .باشدمينيز   نفت صنعتچارچوب نظام فني و اجرايي  در مصالحو  تجهيزات كاال، كننده تامين اي و فروشنده كننده،
 مورخ 1/28-387064 شماره يهابخشنامه سازمان، 18/07/97 مورخ 376052/97دستورالعمل شماره  2بند ليتكم در .3

هاي انرژي  موضوع نحوه جبران آثار اصالح قيمت حامل باوزارت نفت  24/01/1393مورخ  19319/932/مم شماره و 02/09/1391
به منزله  زين...) به علت پوشش ريسك ناشي از تغيير بهاي عوامل ناشي از هدفمندي، تغيير قيمت ارز و( هاي فاقد تعديل  در پيمان

و بودجه  برنامه مانساز 18/07/97 مورخ 376052/97دستورالعمل شماره  "ب"اين دستورالعمل و روش  "ب"استفاده از روش 
 . شود مي محسوب كشور

مبلغ مربوط به  "ثبت سفارش شده ياليمبلغ ر"مندرج در دستورالعمل سازمان، در صورت عدم وجود  Pپارامتر  فيتعر ليتكم در .4
بر  ميقسمبلغ مندرج در قرارداد ت"شده  اديدر صورت عدم وجود دو مورد  زيو ن "كارفرما دييارز معامله شده به روش مورد تا"

 .مالك محاسبه خواهد بود "06/1
كه تاكنون بر اساس مواد مربوط به قرارداد  ييهامانيپ سازمان، 18/07/97 مورخ 376052/97شماره  دستورالعمل 9بند  ليتكم در .5

 سازمان 18/07/97 مورخ 376052/97شماره  دستورالعملهمراه با  يليدستورالعمل تكم نيحساب قرار نگرفته است، ا هيمورد تسو
 ،25/01/1393مورخ  21983/932/مشماره م دستورالعمل ،06/12/91مورخ  1/28-543625شماره  يهادستورالعمل نيگزيجا

دستورالعمل شماره  و 22/12/94مورخ 602535/94 شماره دستورالعمل ،25/12/93 مورخ 614668/932/مم شماره دستورالعمل
 يهادستورالعمل طبق شده محاسبه مبالغ مانكاريپ درخواست عدم صورت در كنيل و شد خواهد 21/12/95مورخ  603634/95

 .شد نخواهد پرداخت يگريد جبران مبالغ 1397و 1396 يهاسال يبرا و بوده يقطع فوق
 

   ها بر اثر تغيير قيمت ارزتعيين تعديل نرخ پيمان) روش ب
براي  )مطابق رابطه محاسبه مبلغ جبراني زير( هاي فاقد تعديل دستورالعمل سازمان، مبلغ جبراني در پيمان "ب"روش  ليتكم در

با توجه به  ،براساس نوع پيمان تعميراتي و يحفار، (C)بو نص ساختمان بخشو  زاتيو تجه كاال يداخل يدهايخر بخش
  :شود هاي زير تعيين مي روش

αi ×  مبلغ جبراني در هر بخش=  ∑كاركرد هر مبلغ ناخالص  
 :زاتيتجه و كاال يداخل ديخر بخش -1

 بخشنامه ديتمد(برنامه و بودجه كشور  سازمانارز  متيق شياز افزا يدستورالعمل نحوه جبران آثار ناش "ب" روش 3 بند اساس بر
شماره متناظر مندرج در جدول  يهاشاخص و زير فرمول مطابق ،يداخل يدهايخر در ارز متيق شيافزاجبران  ضريب ،)1395 سال
با  18/07/1397مورخ  376052/97دستورالعمل سازمان به شماره  1-1بند استفاده از همچنين  اين دستورالعمل و 3تبصره و  يك

  .شود يمحاسبه ممندرج در جدول يك،  qاحتساب مقدار 

 

 قرارداد، در كيتفك صورت در مشابه، موارد و يوگرافيراد لميف و لوازم الكترود، ليقب از قرارداد در شده يداريخر يمصرف ماقال: 1 تبصره
 بخش مبالغ در ناًيع فوق مبالغ ليتعد نصورتيا ريغ در. رديگيدستورالعمل مورد محاسبه قرار م نيا 3باال و تبصره رابطه از استفاده با

 .گرفت خواهند قرار احتساب مورددستورالعمل  نيا تعميراتي، و يحفار ،(C)و نصب  ساختمان
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 ،هيته يبرزمان و يژگيو ط،يشرا لحاظ به ،براي كاالهاي داراي طول مدت ساخت در صنعت نفت كار انجام دوره زمان شاخص :2تبصره
  .باشديم نظر مورد يكاال كارگاه به ورود زمان شاخص و ديخر زمان شاخص دو نيانگيم

   يكشمارهجدول
 q  (Ii,I0) شاخص هاي متناظر  كاالشرح 

  74/0  )نيسنگ يفوالد يكارها( هيابن رشته نهم فصل   و فلر  يفلز يهاسازه و استراكچرهاها، برج
  1  )هاي فوالديتهيه لوله( آب انتقال خطوط رشته شانزدهم فصل  ها و فلنج اتصاالت ،يفوالد يهالوله
  85/0  )رهايش(يكيمكان ساتيتاس رشته هفتم فصل  يسرچاه زاتيتجه و هاي فوالديريش

  80/0  )هامبدل ومنابع ( يكيمكان ساتيتاس رشته سوم و يس فصل  ظروف و هامبدل رآكتورها، مخازن،
  85/0  )صافي(فصل پانزدهم رشته تاسيسات مكانيكي   ها صافي

  90/0  )مشعل(  يكيمكان ساتيتاس رشته چهاردهم فصل  و مشعل  لريبو
  90/0  )هواكش(  يكيمكان ساتيتاس رشته ستميب فصل  فن و دمنده
  85/0  )پمپ الكترو(  يكيمكان ساتيتاس رشته چهارم و ستيب فصل  كمپرسورو  پمپ

  95/0  )ترانسفورماتور(  يبرق ساتيتاس رشته نوزدهم فصل  ترانسفورماتور
  92/0  )مولدها(  يبرق ساتيتاس رشته هفدهم فصل  ژنراتور و الكتروموتور ن،يتورب

  90/0  ..)ترويه تيوني ليكوفن (يكيمكان ساتيتاس رشته كمي و ستيب فصل  متفرقه و جيپك يكاالها
  90/0  )مبرد يهادستگاه( يكيمكان ساتيتاس رشته هفتم و ستيب فصل  هواساز
  90/0  )ديگ بخار(فصل سيزدهم رشته تاسيسات مكانيكي   هاي بخارها و ديگكوره

، تابلوهاي برق و كنترل، پنل ها،  دهايكل
MCC95/0  )ييتابلو فيفشارضع ليوسا(  يبرق ساتيتاس رشته چهاردهم فصل   يو مخابرات يارتباط يهاستمي، س  

  95/0  )ميمستق انيجر هيتغذ منابع(  يبرق ساتيتاس رشته هجدهم فصل  اس يوپي
 و يلنيات يپل، اتصاالت و شيرهاي هالوله
  1  )لنيات يپل يهالوله هيته(  خطوط توزيع آب رشته چهاردهم فصل  يمريپل يها قيعا

  85/0  )فيضع فشار يهاكابل(  يبرق ساتيتاس رشته هفتم فصل  قيابزاردق كابل و يكيالكتر كابل
 ،كنتورايستگاه تقليل فشار گاز،  زاتيتجه

  قيدق ابزار زاتيتجه و رگوالتور
 و كنترل يهادستگاه( يكيمكان ساتيتاس رشته پانزدهم فصل
  90/0  )يريگ اندازه

 درون زاتيتجه ،يجدار و يمغز يهالوله
  72/0  )لوله نصب و هيته( چاه رشته پنجم فصل  يحفار متهو  يچاه

  42/0  )يزيآم رنگ( هيابن رشته پنجم و ستيب فصل  و پوشش  رنگ
  60/0  )قيعا( يكيمكان ساتيتاس رشته پنجم و ستيب فصل  ييايميش محصوالت و يورتانپلي يهاقيعا
  70/0  )هاي رطوبتيقيعا( ابنيه رشته سيزدهم فصل  پايه نفتي، ذغال سنگي و بيتوسيل يهاقيعا

 
ذكر نگرديده است، كارفرما حسب مورد بر  يككه شرح آن در جدول شماره  نفت صنعت ياختصاص تجهيزات و كاالها ساير در :3تبصره

هاي بهاي پايه  هاي رشته ها و فصول فهرست با توجه به مشابهت با شرح مندرج در شاخص را) Io , Ii( هاي متناظر اساس نوع كاال، شاخص
  .نمايد محاسبهدستورالعمل  نيا "ب" روش ،يداخل ديخر بخشتعيين و با استفاده از رابطه مندرج در  كشورو بودجه  برنامهسازمان 
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 :تعميراتي و حفاري، )C(بخش ساختمان و نصب  -2
 روش اي نفت صنعت اختصاصي بهاي هاي فهرست اساس بر آن كاركرد وضعيت  صورت  پرداخت از بخشي كه هايي مانيپ كليه در
هاي  از فهرست كيانطباق بر هر تيقابل اي وبوده  نفت صنعت اختصاصي بهاي هاي فهرست هاي رشته اساس بر كارها تفكيك قلم يك

 : شود مي محاسبه زير هاي رابطه از ارز متيق شيافزا آثار جبران مبلغبهاي فوق را داشته باشد 
 :شامل لوله خطوطهايرشته -2-1

 گاز و نفت انتقال شهري بين لوله خطوط -
 )فوالدي هاي لولهبخش ( شهري گاز لوله خطوط -
 گاز و نفت تغذيه و كمربندي لوله خطوط -
 گاز و نفت يجريان يروزمين لوله خطوط -
 صنايع به يگازرسان -
 )فوالدي هاي لولهبخش ( گاز شبكه و هيتغذ ،يكمربند لوله خطوط راتيتعم -

                                                    αi              
  

بخش (و شبكه گاز  هيتغذ ،يخطوط لوله كمربند راتيتعم رشته براي كارهاي مربوط به رشته خطوط لوله گاز شهري و : 4تبصره
  .گرددياز رابطه زير استفاده م) هاي پلي اتيلن لوله

            αi             
  

   :شامل ساتيتاس رشته -2-2
 )NGL( يگاز مايعات تفكيك يواحدها و يپتروشيم يواحدها گاز، و نفت هايپااليشگاه -
 گاز تراكم هاي ايستگاه و گاز و نفت برداريبهره واحدهاي -
 ايمنطقه نفت انبارهاي و نفت هايخانه تلمبه -
 هاچندراهه و گاز و نفت سرچاهي واحدهاي -
 پااليشگاه  تعميرات -

  : رآالتيش و كشيلوله كارهاي گروه -2-2-1
  

                          αi . . 	   
  

  :و رنگ  فلزي اسكلت تجهيزات، كارهاي گروه -2-2-2
  

                                                         αi . . 	  
  
  

  :لوهايسو  ن مخاز كارهاي گروه -2-2-3
   

                         αi . . 	  
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  :ابزاردقيق و برقي عايق، كارهاي هاي گروه -2-2-4
    αi . . 	  

                                  
     :رشته عمليات ساختماني صنعتي نفت، گاز و پتروشيمي -2-3

	 	

  
  :يحفار اتيعمل رشته -2-4

αi             
  

 نيا "ب" روش 3-2مندرج در بند  روشاز  چاه، محل يسازآمادهو  يدسترس يهاجاده احداثبراي كارهاي مربوط به :  5 تبصره
  .گردديم استفادهدستورالعمل 

  
 فوق هاي فرمول در شده درج حروف سازمان، 18/07/97 مورخ 376052/97حروف درج شده در دستورالعمل شماره  فيتعار ليتكم در
  : گردديم فيتعر زير شرح به
Ii =29/12/1390در زمان دوره انجام كار پس از  1شده در جدول شماره  يخريدار ياختصاص يكاال شرح با متناظر ماهه سه شاخص 

   كشورو بودجه  برنامهسازمان  منتشره1397سال  انيتا پا
Io =منتشره  1390سال  چهارمدر دوره سه ماهه  1شده در جدول شماره  يخريدار ياختصاص يكاال شرح با متناظر ماهه سه شاخص

  كشورو بودجه  برنامهسازمان 
=MG واقع 1397سال  انيتا پا 29/12/1390گذاري و مكانيكي مربوط به دوره انجام كار كه پس از  شاخص مربوط به عمليات لوله 

هاي فوالدي اتصال جوشي فهرست بهاي پايه رشته خطوط انتقال  گذاري با لوله فصل چهارم، عمليات لوله يشاخص گروه(شده است 
  ).كشورو بودجه  برنامهآب منتشره سازمان 

=MGo  فصل چهارم، عمليات  يشاخص گروه( 1390 سال چهارم ماهه سه دوره در مكانيكي و گذاريلولهشاخص مربوط به عمليات
  )كشور بودجه و برنامهفوالدي اتصال جوشي فهرست بهاي پايه رشته خطوط انتقال آب منتشره سازمان  هايگذاري با لوله لوله

 =MPسال  انيتا پا 29/12/1390كه پس از  كارگذاري و مكانيكي پلي اتيلن، مربوط به دوره انجام  به عمليات لوله مربوط شاخص
فصل چهارم، عمليات لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فهرست بهاي پايه رشته شبكه توزيع آب  يگروه شاخص(شده است  واقع1397

  ).كشورو بودجه  برنامهمنتشره سازمان 
 =MPoفصل  يشاخص گروه( 1390و مكانيكي پلي اتيلن، در دوره سه ماهه چهارم سال  گذاريبه عمليات لوله مربوط شاخص

  )كشورو بودجه  برنامهچهارم، عمليات لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فهرست بهاي پايه رشته شبكه توزيع آب منتشره سازمان 
=L  شده است  واقع 1397سال  انيتا پا 29/12/1390كه پس از  كاردوره انجام شاخص كارهاي مربوط به دستمزد نيروي انساني در

  ).كشورو بودجه  برنامهفصل سي و پنجم فهرست بهاي پايه رشته تأسيسات مكانيكي منتشره سازمان  يشاخص گروه(
=Lo سي و پنجم  فصل يشاخص گروه( 1390كارهاي مربوط به دستمزد نيروي انساني در دوره سه ماهه چهارم سال  شاخص

  )كشورو بودجه  برنامهفهرست بهاي پايه رشته تأسيسات مكانيكي منتشره سازمان 
 =M واقع شده است  1397سال  انيتا پا 29/12/1390 ازآالت در دوره انجام كار كه پس  شاخص كارهاي مربوط به هزينه ماشين
  ).كشورو بودجه  برنامهفصل سوم از فهرست بهاي پايه رشته ابنيه منتشره سازمان  يشاخص گروه(

=Mo شاخص فصل سوم از فهرست بهاي پايه ( 1390آالت در دوره سه ماهه چهارم سال  شاخص كارهاي مربوط به هزينه ماشين
  ).كشورو بودجه  برنامهرشته ابنيه منتشره سازمان 
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=MC شده  واقع 1397سال  انيتا پا 29/12/1390كه پس از  كارست بهاي رشته ابنيه در دوره انجام شاخص كارهاي مربوط به فهر
 ).كشورو بودجه  برنامهفهرست بهاي پايه رشته ابنيه منتشره سازمان  يارشتهشاخص ( است

=MCo  فهرست بهاي پايه  يارشتهشاخص ( 1390در دوره سه ماهه چهارم سال  ابنيهشاخص كارهاي مربوط به فهرست بهاي رشته
 ).كشورو بودجه  برنامهرشته ابنيه منتشره سازمان 

=MD  شده  واقع 1397سال  انيتا پا 29/12/1390كه پس از  كاردوره انجام  در چاهرشته  بهاي فهرستشاخص كارهاي مربوط به
 ).ه كشورمنتشره سازمان برنامه و بودج چاهفصل چهارم از فهرست بهاي پايه رشته  يشاخص گروه(است 

=MDo  چهارم از  فصل يشاخص گروه( 1390دوره سه ماهه چهارم سال  در چاهرشته  بهاي فهرستشاخص كارهاي مربوط به
  )كشور بودجه و برنامه سازمان منتشره چاه رشته پايه بهاي فهرست

αi: جبراني ضريب 
q : وزني هزينه تامين كاال به كل بهاي فصل متناظرنسبت  
 
 بودجه و برنامههاي بهاي اختصاصي صنعت نفت و يا سازمان  فهرست رشتههاي فاقد تعديل كه برآورد آنها بر اساس  ساير پيمان در -3

 پيمانكار سوي از قيمت پيشنهاد هيارا مهلت روز آخرين و باشد دستورالعمل اين در راهكاريهرگونه  فاقد نيز و نگرفته انجام كشور
) درصد حسببر ( وزني جدول پيمان، موضوع عمليات نوع اساس بر اجرايي دستگاه بايد ابتدا است، بوده 01/05/1391 از قبل

از تعيين وزن مشابهت درصدي عمليات  پس نمايد، تعيين را مختلف هاي فصل يا ها رشته در پايه بهاي هاي فهرست با مشابهت
دستورالعمل سازمان  "ب"روش  اياين دستورالعمل  "ب"روش  هاي مختلف، از روابط مندرج در ها و يا فصل موضوع پيمان با رشته

 . نمايد استفاده جبران مبلغ پرداخت براي مورد، حسب 18/07/97مورخ  376052/97شماره به كشورو بودجه  برنامه
 
  


