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  التفاوت تعدیل و مابه

اقدام به تهیـه   1387در شهریور ماه سال  ، پیمانکارپروژهیک در راستاي اجراي )پرسش  -021001

از طرف پیمانکار  3و  2هاي موقت شماره  صورت وضعیت. است تن نموده 150آالت پروژه به میزان  آهن

 60در صورت وضعیت شماره دو به میـزان  آالت  هاي مهر و آبان ارسال گردیده است و مقدار آهن در ماه

بـا توجـه بـه    . باشـد  مـی ) کـار انجـام شـده   (تـن   150و صورت وضعیت شماره سه ) کار مصالح پاي(تن 

و از سـه ماهـه دوم بـه سـوم کـاهش  داشـته       9و  7هاي فصل  هاي تعدیل ابالغ شده، شاخص شاخص

م سـال مطـابق بخشـنامه شـماره     آالت در سـه ماهـه دو   پیمانکار مدعی است بـا توجـه بـه تهیـه آهـن     

هاي سـه ماهـه دوم بـه عنـوان      بایست طبق شاخص می 9و  7، فصل 15/9/1382مورخ  173073/101

کار و کار انجـام شـده در سـه ماهـه سـوم قـرار        که مقادیر پايمصالح پاي کار تعدیل گردد، در صورتی

  گردد؟ اسبه مینه محوکار چگ با توجه به شرح یاد شده، تعدیل مصالح پاي. گیرد می

  

  
در قراردادهایی کـه مشـمول تعـدیل آحادبهـاي پیمـان براسـاس بخشـنامه شـماره         )پاسخ-021001

کـار در مـدت پیمـان، براسـاس      باشند، مبالغ مربوط به مصـالح پـاي   می 15/9/1382مورخ  173073/101
کار  تی که مصالح پايبهاي پایه مربوط به دوره انجام عملیات اجرایی صورتوضعی هاي گروهی فهرست شاخص

بهاي واحـد   بنابراین در قراردادهاي واجد شرایط فوق که با فهرست. شوند درآن درج گردیده است، تعدیل می
آالت خریداري شـده توسـط پیمانکـار     اند چنانچه در مدت پیمان بعنوان مثال آهن پایه ابنیه منعقد گردیده

درج گردد تعدیل آن حسب مـورد   1387مهرماه سال  کار، در صورت وضعیت مربوط به در قالب مصالح پاي
و مقـادیري از  . باشـد  قابل محاسبه می 87سه ماهه سوم سال  9یا  7هاي قطعی فصول  براساس شاخص

شـوند نیـز براسـاس مبـالغ کـار       آالت که در قالب کار انجام شده در صورتوضعیت آبانماه درج می این آهن
     1387سـه ماهـه سـوم سـال      9یـا   7هـاي قطعـی فصـول    انجام شده مربوط حسب مـورد طبـق شـاخص   

ثابـت  دان اشـاره شـد  در باال بـ ها که  وضعیتکار و کارکرد صورت تعدیل مصالح پاي.باشند قابل تعدیل می
وضـعیت نسـبت بـه    صـورت در دوره کـارکرد ) فصـلی (گروهـی  هاي قطعی بوده و افزایش یا کاهش شاخص

  .، تاثیري در نحوه محاسبه تعدیلهاي مزبور نداردمصالحهاي نظیر در دوره تهیه شاخص
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  التفاوت تعدیل و مابه

، در 15/9/1382مـورخ   173073/101پیوست بخشنامه شماره  8درخصوص بند  )پرسش -021002

هایی که در مدت اولیه به عالوه تمدید مـدت   در رابطه ضریب تعدیل، در پیمان 95/0مورد تغییر ضریب 

  گردد؟ رسند، چگونه عمل می مقادیر کار با تاخیرات مجاز به پایان میپیمان در اثر افزایش 

    

  
15/9/1382مورخ  173073/101در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه شماره )پاسخ -021002

بـه اتمـام رسـیده و تحویـل     ) نامـه  مـدت درج شـده در موافقـت   (در صورتی که قرارداد صرفاً در مدت اولیه 
و براي سایر موارد اعـم از  ) بخشنامه 8-1بند (گردد  ضریب تعدیل به یک تبدیل می 95/0موقت شود، عدد

  .گردد بخشنامه عمل می) 2-8(تغییرات مدت ناشی از تغییر مقادیر کار و کارفرماهاي مجاز بر طبق بند 
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  التفاوت تعدیل و مابه

برآورد  1379بهاي سال کار براساس فهرست در هنگام تهیه اسناد قراردادي، مبلغ)پرسش -021003

سه ماهه چهـارم سـال    1378به عوض سه ماهه چهارم سال  لیکن شاخص تعدیل سهواً. و تنظیم گردید

  چگونه قابل تصحیح است؟ یاد شدهشاخص تعدیل قرارداد . درج گردید 1379

  

  
شـرایط خصوصـی پیمـان    ضوابط و شرایط مندرج در موافقت نامه، شرایط عمـومی و  )پاسخ -021003

و نحوه پرداخت به پیمانکار بوده و هـر گونـه تغییـري در    ) کارفرما و پیمانکار(حاکم بر روابط طرفین پیمان 
نیـاز بـه اخـذ مجـوز از مراجـع       گردیـده و آن که منجر به پرداخت اضافی شود تجدید نظر در نرخ پیمان تلقی 

ت تغییر شاخص مبناي درج شده در پیمان، بایـد مراتـب   لذا در صورت درخواس .دارد) شورایعالی فنی(ذیربط 
 1356قـانون بودجـه سـال     80با دالیل مستند طی گزارش به مراجع ذیربط در الیحه قانونی راجع به تبصـره  

  .کل کشور منعکس شود
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ریخ آیا زمان شروع محاسبه تعدیل عملیات براسـاس شـاخص مبنـاي پیمـان تـا     )پرسش -021004

تحویل زمین بوده یا تاریخ شروع واقعی کارهاي اجرایی که پس از سـپري شـدن مـدت قـانونی تجهیـز      

  باشد مالك خواهد بود؟  کارگاه می

  

  
، تـاریخ شـروع کـار    اي هـاي سـرمایه   تملـک دارایـی  در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي )پاسخ-021004

  . شود  از مبادله پیمان تنظیم می تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس
بنابراین در محاسبات تعدیل اولین صورت وضعیت موقت، شروع تاریخ واقعی انجام کار مالك است که از 

  . شود تاریخ مذکور اولین صورت ماهانه تنظیم و در این صورت وضعیت هزینه تجهیز کارگاه نیز منظور می
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  التفاوت تعدیل و مابه

هیچکدام از بندهاي شرایط خصوصی یک پیمان از جمله بند مربوط به تعدیل  در)پرسش-021005

  در این صورت نحوه پرداخت تعدیل به چه صورت خواهد بود؟  .عبارتی قید نگردیده است

  

  
کـه براسـاس شـرایط عمـومی      اي هـاي سـرمایه   تملـک دارایـی  در قراردادهاي طرحهاي )پاسخ-021005

ــماره   پیمــان  ــد،منعقــد شــده  ، 3/3/1378مــورخ   1088/102-842/54، پیوســت بخشــنامه شـ             اـن
بـه ایـن   . باشـد هـ شرایط خصوصی پیمان می -29بینی شرایط مربوط در ماده الزمه تعدیل نرخ پیمان پیش
  .باشندبینی تعدیل نرخ پیمان در ماده یاد شده مشمول تعدیل نمیترتیب قراردادهاي فاقد پیش
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  التفاوت ل و مابهتعدی

بـه جـاي   تـوان   براي محاسبه تعدیل قطعی آیـا مـی   ،با شرایط ذیل يدر قرارداد)پرسش-021006

  :در نظر گرفت 23/6/1370مورخ  1-2080/54/9706شماره  ا در بخشنامهرضریب یک 95/0ضریب

  1379بهاي منضم به قرارداد ابنیه سال  فهرست- 1

18/4/1380تاریخ قرارداد - 2

23/6/1370مورخ  1-2080/54/9706حادبها پیمان بخشنامه آلعمل نحوه محاسبه تعدیل دستورا- 3

ها، تاخیر در تحویل زمین و تغییر مقادیر تا تحویل موقت توسـط   تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت- 4

  . کارفرما مجاز اعالم گردیده است

    

  
ــا ب    )پاســخ-021006 ــاد به ــدیل آح ــمول تع ــه مش ــایی ک ــماره   در قرارداده ــنامه ش ــاس بخش راس

چنانچه عملیات اجرایی موضوع پیمان در مدت درج شـده   ،باشند 23/6/1370مورخ  2080/54/9706-1
در قرارداد با احتساب تغییر مدتی که صرفاً ناشی از تغییـر مقـادیر کـار باشـد، بـه اتمـام رسـیده و تحویـل         

در رابطـه  /. 95امه یادشده بجاي عدد دستورالعمل پیوست بخشن 8-1بند  2موقت شود، طبق مفاد تبصره 
بنـابراین در سـایر مـوارد تـأخیرات مجـاز      . شـود  مربوط به محاسبه ضریب تعدیل، عدد یک در نظر گرفته می

  .گردد به عدد یک نمی/. 95، موضوع مشمول تغییر عدد )خارج از قصور پیمانکار(
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  التفاوت تعدیل و مابه

که ضریب تعـدیل در  مل تعدیل آحادبهاي پیمانها در صورتیبا توجه به دستورالع)پرسش -021007

حاصـل تعـدیل    ،فرمول محاسبه تعدیل منفی و کارکرد پیمانکار در سه ماهه در حال محاسبه منفی باشد

که توجیه مثبت بودن حاصل تعدیل در شرایطی که کـارکرد  عددي مثبت خواهد بود، لذا با عنایت به این

 مثبت یا منفـی بـودن تعـدیل در شـرایط فـوق     وضعیت رسد،  طقی به نظر نمیباشد من پیمانکار منفی می

  چگونه است؟

    

  
بهـاي پایـه کـه مشـمول تعـدیل براسـاس        در قراردادهاي منعقده براسـاس فهـارس  )پاسخ-021007

باشند، در صورت منفی شدن ضریب تعـدیل   می 15/2/1389مورخ  173073/101ضوابط بخشنامه شماره 
وضعیت صورتکه هر وضعیت پیش از آن، با توجه به اینوضعیت نسبت به صورتصورتو کاهش مبالغ 
 ییهـا وضـعیت صـورت شـود، بنـابراین چنانچـه در    هاي مربوط به خود تعـدیل مـی   هاي دوره براساس شاخص

ن هاي اشتباه اصالح گردد و ضـم وضعیتصورتمقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد، ابتدا باید 
اشـتباه، کارکردهـاي اصـالح    هـاي  وضعیتصورتتادیه اصل بدهی و تعدیل پرداخت شده به پیمانکار بابت 

  . تعدیل قرار گیرد وضعیتصورتشده مالك محاسبه 
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  التفاوت تعدیل و مابه

حدود دو هـزار تـن میلگـرد از     1387و  1386در یک پروژه کارفرما طی سالهاي  )پرسش -021008

هاي قبل تحویل پیمانکاران خود نموده و توافق گردیده کـه قیمـت آنهـا براسـاس نـرخ       رید سالمحل خ

  .مصالح پایکار مندرج در فهرست بها منضم به پیمان از صورت کارکردهاي پیمانکار کسر گردد

ارگـاه  لذا با توجه به این که قراردادهاي منعقده مشمول تعدیل آحاد بها بوده و زمان ورود میلگردها بـه ک 

ها متفاوت است و مبناي کسر مبلغ میلگردها از پیمانکار براساس  با زمان مصرف آن) ابتداي شروع پروژه(

وضعیت متناسب با آن بوده، دوره شاخص مربوطه براي محاسبه تعدیل مصالح  تاریخ مصرف و در صورت

  وضعیت کارکرد چه زمانی است؟  پایکار و تعدیل صورت

  

  
بینـی   در قراردادهاي منعقده با ضوابط نظام فنی اجرایی کشور چنانچه در قرارداد پـیش )پاسخ-021008

نامـه   بـراي مـوارد تحویـل مصـالح توسـط کارفرمـا، آیـین        ،تحویل مصالح توسط کارفرما انجام نشده باشد
هــ  26309ت/4147قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ) 81(اجرایی ماده 

) 6(مـاده  » ب«آالت بر طبـق بنـد    مالك عمل است و بطور اخص در مورد سیمان و آهن 4/2/1381خ مور
  . گردد مصوبه یاد شده عمل می

  15/9/1382مـورخ   173073/101بخشـنامه شـماره   ) 8-1(وضعیت کارکرد بر طبق بنـد   تعدیل صورت
شاخص گروهـی دوره ورود مصـالح بـه     با شاخص گروهی دوره انجام کارکرد و تعدیل مصالح پایکار بر مبناي

  .    گیرد کارگاه، مورد محاسبه قرار می
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  التفاوت و مابه تعدیل

 تنهـا پـروژه  پیشرفتی این مدتپس از ط ،سال 2با مدت پیمان  یک قرارداددر )پرسش-021009

  ردد؟تعدیل در این پروژه چگونه محاسبه می گ. از کل قرارداد بوده استدرصد 40برابر 

  

  
چنانچه قرارداد مشمول تعدیل باشد ابتدا بایـد تـأخیرات مجـاز و غیرمجـاز پیمانکـار      ) پاسخ-021009

پیوسـت  ) 4(شرایط عمومی پیمان بررسی و تعیین گردیده و سپس بـر طبـق بنـد    ) 30(ماده » ج«طبق بند 
یمانکـار انجـام شـده    کارهایی که در دوره تأخیر مجـاز پ  15/9/1382مورخ  173073/101بخشنامه شماره 
شود و کارهاي انجام شده در مدت تأخیر غیرمجـاز،   هاي دوره مربوط به انجام کار تعدیل می است، با شاخص

) هـاي تمدیـد شـده    مدت درج شـده در پیمـان و مـدت   (هاي دوره مربوط به مدت پیمان  با متوسط شاخص
  .شود تعدیل می
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بخشـنامه  پیوسـت  (دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا  5براساس بند ) رسشپ-021010

هزینه اجراي کـار  برآورد ) ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 24/8/1385مورخ  142825/100شماره 

ابالغـی تـا زمـان مـورد نظـر بـراي       ) 95/0بدون اعمـال ضـریب   (هاي تعدیل  با در نظر گرفتن شاخص

  . شود تعیین میو همچنین براي زمان اجراي کار ) به منظور به هنگام نمودن برآورد(گزاري  همناقص

رسـند، آیـا    گفته، در پیمانهایی که در زمان تاخیر مجاز و یا غیرمجاز بـه اتمـام مـی    با توجه به شرح پیش

  گردد یا خیر؟  محاسبه می 975/0یا  95/0هاي تعدیل با ضریب  شاخص

  

  
 142825/100قسمت الف دستورالعمل پیوسـت بخشـنامه شـماره     5براساس بند ) پاسخ -021010

هـا، در نظـر گـرفتن     ، قبل از انعقاد پیمان، برآورد هزینه اجراي کار با استفاده از نقشـه 24/8/1385مورخ 
دار و براساس آخرین فهرست بها، ضرایب مربوط، هزینـه تجهیـز و برچیـدن کارگـاه و شاخصـهاي       اقالم ستاره

بـه منظـور بهنگـام نمـودن     (گزاري ابالغی تا زمان مورد نظر براي مناقصه) 95/0بدون اعمال ضریب (عدیلت
    بـا عنایـت بـه مراتـب فـوق، در پیمانهـاي بـا نـرخ         . شود و همچنین براي زمان اجراي کار تعیین می) برآورد

اسبات مربوط به منظور نمـودن  االصول مح اند، علی متر مربع زیربنا که براساس بخشنامه مزبور منعقد شده
شاخصهاي تعدیل در بهنگام سازي و در نظر گرفتن نوسانات قیمت زمان اجراي کار، قبل از انعقـاد پیمـان   

بنابراین اتمام کارهاي اینگونه پیمانها در مدت اولیه، در زمان تأخیر مجاز و نیز زمـان تـأخیر   . گیرد انجام می
در محاسبات مربوط به منظور نمودن شاخصهاي ) 975/0،  95/0، 1(غیرمجاز، تأثیري در ضریب مورد عمل 

  .اشاره شد ندارد در باالتعدیل که 
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  تعدیل و مابه التفاوت

اختالفی بـین مشـاور و   در رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل یکی از پیمانکاران )پرسش-021011

  :به شرح زیر وجود داردنکار پیما

منعقد گردیده  1383بهاي سال  قصه انتخاب شده و قرارداد براساس فهارسپیمانکار از طریق برگزاري منا

برابـر   25/1به دلیل انجام کار تا . باشد می 1384و شاخص مبنا جهت محاسبه تعدیل سه ماهه اول سال 

  . شرایط عمومی پیمان گردید و به کار وي خاتمه داده شد 48مبلغ اولیه پیمان، پیمانکار مشمول ماده 

به قیمت روز در زمان خرید و بـا اعمـال ضـریب باالسـري     ) مصالح پایکار(اي موجود در کارگاه میلگرده

در صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت گردید و در نتیجه صـورت وضـعیت تعـدیل قطعـی     ) 3/1(

پیمانکار در این بخش به دلیل صفر شدن مقدار میلگرد پاي کار مشمول تعدیل، منفـی شـده و ایـن امـر     

  . وجب اعتراض پیمانکار گردیده استم

را در محاسبات  یاد شدهبایست میلگردهاي  به زعم پیمانکار در محاسبه صورت وضعیت تعدیل قطعی می

پیمانکار دریافت نموده است نادیده انگاشت  پیش از این راهاي تعدیل موقت که وجه آن صورت وضعیت

  .و منظور ننمود

هـاي موقـت و    کار در صورت وضـعیت  وه صحیح اعمال میلگردهاي پاينح پیش گفته،با توجه به موارد 

  چگونه می باشد؟قطعی 

  

  
که مشمول تعدیل  1383بهاي واحد پایه سال  در قراردادهاي منعقده با فهارس) پاسخ- 021011

 39بوده و باتوجه به بند ج ماده  15/9/1382مورخ  173073/101آحاد بها براساس بخشنامه شماره 
وفق ...) اعم از میلگرد و (اند، مصالح موجود در کارگاه  خاتمه یافته 48مومی پیمان، طبق ماده شرایط ع

، براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید با اعمال ضریب باالسري در 48قسمت ج ماده  "یک"بند 
به نرخ مبالغ مصالح موجود در کارگاه مزبور باتوجه به اینکه . شوند وضعیت قطعی منظور می صورت

  . اند مشمول تعدیل نخواهند بود روز در تاریخ خرید محاسبه شدهمتعارف 
  قالب  هاي موقت در وضعیت محاسبات تعدیل مصالح یاد شده که در صورتکه باید توجه داشت در ضمن 
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  تعدیل و مابه التفاوت
ت در قالـب  هـاي موقـ   وضعیت محاسبات تعدیل مصالح یاد شده که در صورت) پاسخادامه  -021011

  .کماکان به قوت خود باقی است و نیازي به تغییر و اصالح ندارد
وضعیت قطعی هیچگونه مبلغی در هیچ یک از فصول به عنـوان مصـالح    با عنایت به مراتب فوق در صورت

و مشمول تعدیل قرار نخواهد گرفت و مصالح موجود در کارگاه صرفاً به ترتیـب   شد پاي کار منظور نخواهد
  .گردد ر آن درج میفوق د
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  التفاوت و مابه تعدیل

ها، در یک فصل امکـان   تعدیل کارکرد بعضی از پروژهصورتوضعیت در محاسبه )پرسش-021012

و در نتیجه منفی شدن ضریب تعدیل وجـود دارد، همچنـین اگـر    در برخی فصول کاهش شاخص تعدیل 

در ایـن صـورت نحـوه    نیـز باشـیم،    همزمان با کاهش شاخص تعدیل، شاهد کاهش کارکرد همان فصل

  ؟ محاسبه صورتوضعیت تعدیل چگونه خواهد بود

  

  
بهـاي پایـه کـه مشـمول تعـدیل براسـاس        در قراردادهاي منعقده براساس فهـارس ) پاسخ -021012

باشـند، در صـورت منفـی شـدن ضـریب       مـی  15/2/1389مـورخ   173073/101ضوابط و بخشنامه شـماره  
ــالغ صورت ــاهش مب ــدیل و ک ــر  تع ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــیش از آن، ب ــعیت پ ــه صورتوض ــبت ب ــعیت نس وض
شـود، بنـابراین چنانچـه در صـورت      ود تعـدیل مـی  خـ هاي مربوط به  هاي دوره صورتوضعیت براساس شاخص

هاي اشتباه اصالح گردد و  ابتدا باید صورتوضعیت وضعیت مقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد،
هـاي اشـتباه، کارکردهـاي     هی و تعدیل پرداخت شده به پیمانکار بابت صورت وضعیتضمن تادیه اصل بد

  . تعدیل قرار گیرد اصالح شده مالك محاسبه صورتوضعیت
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 التفاوت تعديل و مابه
ــا بنــد (  پرســش) -021013 ــدرج در بخشــنامه 4آي            18/05/1395مــورخ  661740/95شــماره ) من

ــا موضــوع  ــه ماســبق1394هــاي ســه ماهــه ســوم و چهــارم   قطعــي دورههــاي  شــاخصب               ، عطــف ب
 شود يا خير؟ مي )ل از آنو قب 1394هاي سه ماهه اول و دوم  كاركردهاي مربوط به به دورهتعديل (
 
 

ــخ-021013 ــد) پاس ــاد بن ــورخ  661740/95) بخشــنامه شــماره 4( مف ــرفا 18/05/1395م در  "ص

 .قابل اعمال استبيني شده  هاي تعديل مربوط پيش كه در بخشنامه شاخصي يها دوره

ردهـاي قبـل از   و كاركشود  اعمال مي 1394هاي سه ماهه سوم و چهارم  بنابراين درحال حاضر صرفا به دوره

 .    باشند آن مشمول بند ياد شده نمي
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  التفاوت تعدیل و مابه

  شود؟  التفاوت بهاي قیر چگونه پرداخت می حق بیمه از مابه)پرسش-023001

  

  
هاي مربوط بـه   نامه هاي اجتماعی و آیین از اجراي قوانین کار و بیمه هاي ناشی هزینه) پاسخ-023001

                  هــا بــه پیمانکــار از جملــه     مالیــات و عــوارض و بطــور کلــی کســورات قــانونی از تمــامی پرداخــت       
  . شود التفاوت قیر کسر می هاي مربوط به بهاي مابه صورت وضعیت
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  اوتالتف تعديل و مابه

ــه)پرســش-023002 ــن    ماب ــیمان و آه ــراي س ــرت ب ــاوت پ ــنامه  آالت التف ــق بخش ــماره              طب ش

،بعـد  به سالآن باشد و از  قابل پرداخت می 1380تا سال  4/11/1373مورخ  14021/54-5/4705-102

  .اي نشده است پرت ذکر گردیده اشارهکه درآنیاد شده بخشنامه به 

منعقـد شـده و مشـمول           بـه بعـد    1380قراردادهـایی کـه از سـال    ته، آیا بـراي  گفبا توجه به شرح پیش

مصـرفی لحـاظ   آالت باید در مقدار سـیمان و آهـن   آالت پرت سیمان و آهنهستند، مصالح التفاوت  مابه

  گردد یا خیر؟
  
  

اي کـه   هـاي سـرمایه   هـاي تملـک دارایـی    در قراردادهاي تابع مقررات مربوط به طـرح ) پاسخ-023002
ــه ــمول ماب ــن مش ــاي آه ــاوت به ــماره  التف ــنامه ش ــت بخش ــتورالعمل پیوس ــاس دس ــیمان براس                آالت و س

آالت بـراي   آهـن و  در تعیین مقادیر سیمان ،باشند می 25/12/1372مورخ  23239-54-5/23059/102
بخشـنامه شـماره   التفاوت قیمت، درصـدهاي افـت مصـرف در نظـر گرفتـه شـده در بنـد یـک          پرداخت مابه

  .کماکان به قوت خود باقی است 4/11/1373مورخ  14021/54/5/4705/102

  

  
  
  
  

  

  

  




