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مقایسه شرایط عمومي پیمان صنعت نفت و نشریه-4311 سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و راهکارهای رفع نواقص و مشکالت آن 

 ناهید موتمني، دانشگاه آزاد   اسماعیل رادگهر*، شرکت ملي نفت ایران 

براسـاس اصـول انعقـاد کلیـه پیمان هـای پروژه هـای عمرانـی، شـرایط عمومـی پیمـان یا نشـریه 4311 
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور از ملزومـات موافقت نامـه و قـرارداد اسـت. ایـن مجموعـه حـدود، 
اختیـارات، مسـئولیت و تعهـدات کارفرمـا و پیمانـکار و عوامل درگیر را در سـازمان پـروژه تدوین و 
تدقیـق می کنـد و تـالش دارد کـه حداقـل ابهامـات در انجـام پـروژه ایجاد شـود. اما با توجـه به آنکه 
آخریـن بازنگـری مجموعـه شـرایط عمومـی پیمـان مصـوب 1387/3/3 بـوده و بازنگـری مجـددی 
انجـام نشـده و شـرایط عمومـی پیمان هـا، تفاوت هایی بـا مجموعه شـرایط عمومی صنعـت نفت دارد، 
الزم اسـت بـا توجـه بـه تغییر تکنولـوژی و مدیریت پروژه و شـرایط خـاص پروژه هـای صنعت نفت، 
برخـی مفـاد چالـش زای ایـن آئین نامـه بررسـی و بـا شـرایط خـاص پروژه هـای صنعـت نفت مقایسـه 
شـود. در ایـن مقالـه مفـاد و تبصره هـای چالـش زا و قدیمـی شـرایط عمومـی پیمـان -کـه بـا شـرایط 
موجـود صنعـت نفـت مطابقـت چندانی نـدارد- بررسـی و راهـکار و پیشـنهادهای الزم جهت اصالح 

مفـاد ارائه می شـود.

وجود آیتم های زیاد اجرایی در پروژه های عمرانی و دخالت ذینفعان1  
متعدد در صورت عدم شفافیت در مفاد پیمان و ملزومات و پیوست های 
شرایط  این رو  از  شد.  خواهد  پروژه  شدن  کشیده  چالش  به  باعث  آن 
اهداف  پیشبرد  برای  ثابت  پروتکل  یک  به عنوان  پیمان  عمومی 
بازنگری جدی و  پیمان ها،  تغییر شرایط  با  پیشنهاد شد که  موافقت نامه 
تغییرات عمده در ماده واحدهای 28، 29، 3٠، 46، 47، 48و ٥3 شرایط 
شرایط  مجموعه  آخرین  و  شد  1376شروع  سال  در  پیمان ها  عمومی 
تاکنون  تاریخ  از آن  و  ابالغ گردید  پیمان مصوب 1387/3/3  عمومی 
البته مجموعه شرایط عمومی صنعت  ایجاد نشده است.  تغییری در آن 
با  است  الزم  که  دارد  تفاوت هایی  برنامه  سازمان   4311 نشریه  با  نفت 
تغییر تکنولوژی و مدیریت پروژه و شرایط خاص پروژه های  به  توجه 

صنعت نفت، مفاد چالش زای آن بررسی و مقایسه شود.
آخرین ویرایش شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان )نشریه 4311( 
 1387/3/3 تاریخ  در   1٠2  /1٠88  –  ٥4/842 شماره  بخشنامه  براساس 
این  شد.  ابالغ  پیمانکاران  و  مشاور  مهندسان  اجرایی،  دستگاه های  به 
موافقت نامه )شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و مقررات آنها( 
به استناد ماده 233 قانون برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی 
و اجرایی طرح های عمرانی کشور )مصوبه 24٥2٥/ت13898هـ مورخ 
7٥/4/4 هیئت وزیران(، از نوع گروه اول )الزم االجرا( بوده و باید برای 
انعقاد پیمان ها مورد استفاده قرار گیرد و در مواردی که این مجموعه به 
تغییرات  اجرایی  دستگاه  نباشد،  پروژه  نیازهای  پاسخگوی  کامل  طور 
تا پس از  برنامه و بودجه پیشنهاد می کند  به سازمان  مورد نظر خود را 
تأیید معاونت راهبردی ریاست جمهوری )سازمان برنامه و بودجه( اجرا 
شود. همچنین طی این بخشنامه، پیمان های حمل و نقل، خرید مصالح، 

تجهیزات و ماشین آالت و پیمان های تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که 
بیش از 7٥ درصد برآورد هزینه پیمان به تهیه تجهیزات و ماشین آالت 
و شرایط  پیمان  )شرایط عمومی  بخشنامه  این  دارد، مشمول  اختصاص 

خصوصی پیمان( نمی شود ]1[.
با توجه به شرایط ویژه پروژه های صنعت نفت ایران، وزیر محترم نفت 
موافقت نامه   ،83/8/6 مورخ  ب   28/1-2783 شماره  نامه  طی  وقت، 
ابالغ  نفت  وزارت  ستاد  و  صف  مدیران  به  را  قرارداد  عمومی  شرایط 

کرد )شکل-1(. 
جلسه  در  وزیران  هیئت  نیز  نفت  صنعت  باالدستی  صنایع  حوزه  در 
139٥/٥/13 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز )3( بند )ت( ماده )3( 
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ مصوب-1391 و  و ماده )7( 
بندهای )12(، )13(  انرژی،  ابالغی بخش  به مفاد سیاست های  با توجه 
 )18( و   )17(  ،)12( بندهای  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های   )14( و 
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
و با هدف توسعه میدان ها/ مخزن ها با اولویت میادین مشترک، اجرای 
و  بهره برداری  تا  اکتشاف  از  جدید  مخازن  میادین/  توسعه  طرح های 
بازیافت(  افزایش ضریب  و  )بهبود  از مخازن  اجرای طرح های صیانت 
و  دویست  و  نفت خام  بشکه  میلیون  یک  روزانه  اضافه  تولید  سقف  تا 
الگوی  مترمکعب گاز طبیعی، شرایط عمومی، ساختار و  میلیون  پنجاه 
قراردادهای باالدستی صنعت نفت و گاز را تصویب کرد که در ابالغیه 
شماره ٥722٥/ت٥3367هـ مورخ 9٥/٥/16 شرایط عمومی، ساختار و 
الگوی قراردادهای باالدستی صنعت نفت و گاز به وزارتخانه های ذینفع 
موضوع  نفت  مقاله مجموعه شرایط عمومی صنعت  این  در  ابالغ شد. 
موارد اصالحي  مقایسه و  با یکدیگر  نشریه 4311  و  نفت  ابالغیه وزیر 
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براي شرایط عمومي پیمان های صنعت نفت پیشنهاد می شود. با گذشت 
بیش از دو دهه از تدوین نشریه 4311 و تغییرات زیاد وضعیت اقتصادی 
این  مفاد  از  تغییر و اصالح برخی  نظر می رسد  به  پروژه ها،  و مدیریتی 
مجموعه یا مجموعه های مشابه دیگر سازمان ها نظیر شرکت ملي نفت 

ایران، می تواند سبب عملکرد بهتر در پروژه ها شود.

1- تحقیقات پیشین
بنی هاشمی ) 1394( در مقاله ای به بررسی شرایط فسخ پیمان مفاد 46 
ماده  این دو  پیشنهاد اصالح در  پرداخته و  پیمان  و 47 شرایط عمومی 
مقاله ای  در  نیز   )1394( و حمزه پور  ]2[.ساجدی  است  مطرح کرده  را 
تحت عنوان "ارزیابی مفاد ماده 48 شرایط عمومی پیمان های متعارف و 
مقایسه با ضوابط فیدیک" به بررسی ماده 48 و ضرر و زیان پیمانکار در 
قبال قصور کارفرما پرداخته اند ]3[ و صادقی )1394( در مقاله ای ضوابط 
مقایسه  هم  با  عمومی  شرایط  براساس  ایران  و  مصر  در  را  کاال  خرید 
بررسی  به   )1393( خوانین زاده  و  میردهقان  همچنین   .]4[ است  کرده 
پیمان  عمومی  شرایط   3٠ و   29 ماده های  مفاد  در  موجود  چالش های 
پیمان  عمومی  شرایط  معتقدند  و  پرداخته  مدیریتی  راهکارهای  ارائه  و 
دارای  کارفرما  و  پیمانکار  تاخیرات  از  ناشی  خسارت  جبران  باب  در 
کاستی هایی است و ریسک های افزایش هزینه ناشی از تاخیرات نیز به 
طور منصفانه درمفاد آن تقسیم نشده است ]٥[. بیژنی و افضلی )1392( 
به پژوهش در علل تاخیر و انواع آن در پروژه های عمرانی پرداخته اند 
و با نگاهی تحلیلی بر شرایط عمومی پیمان، به بررسی و نحوه محاسبه 
در  ابهامات  برخی  و  پیمانکاران  مجاز  تاخیرات  از  ناشی  زیان  و  ضرر 
یا تدقیق در آن را  پیمان پرداخته و پیشنهاد رفع موارد  شرایط عمومی 
بررسی  به  مطالعه ای  در  نیز   )1394( زیدآبادی  و  اسدی   .]6[ داشته اند 
"شناسایی  مقاله  در  و   ]7[ پرداخته  اند  پیمان  عمومی  شرایط  ماده  17 
عوامل اختالف قراردادهای عمرانی جهت بازنگری در شرایط عمومی 
از  بسیاری  و  پرداخته  پیمان  بررسی مجموعه شرایط عمومی  به  پیمان" 
عمومی  شرایط  مفاد  از  برخی  ضعف  در  را  آمده  وجود  به  تعارضات 

پیمان می دانند ]8[. 
سالمی )1394( نیز به بررسی ماده 3٠ شرایط عمومی پیمان پرداخته و 
آن را با مواد مشابه در فیدیک مقایسه کرده است ]9[ و رنجبر )1394( 
در مطالعه ای دیگر ماده 3٠ شرایط عمومی پیمان و تطویل مدت زمان 
بابادیان  و  روانشادی   .]1٠[ است  کرده  بررسی  را  پروژه ها  اجرایی 
پیمان  عمومی  شرایط  "نارسایی های  عنوان  با  مقاله ای  در  هم   )1386(
مجموعه  بررسی  به  پیشنهادی"  راه حل های  ارائه  و  پیمانکاری  عملیات 
شرایط عمومی پیمان نظیر عدم احتساب تعطیلی های ناشی از بارندگی، 
وجود ابهام در تهیه نقشه های اجرایی تفصیلی توسط پیمانکار، تعلق یا 
کارگاه  تحویل  در  تأخیر  خسارات  مبلغ  به  تعدیل  ضرایب  تعلق  عدم 
مطالبات  پرداخت  در  تأخیر  پیمان،  موضوع  اجرای  محل  زمین های  و 
آزادسازی  و  کار  اجرای  در  تأخیر  جریمه  کارفرما،  توسط  پیمانکار 

تضمین انجام تعهدات، پرداخته اند ]11[.
تفاوت  بررسی  و  "نقد  عنوان  با  مقاله ای  در  نیز   )1391( محمد کریمی 
شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین المللی" به بررسی 
تفاوت شرایط قراردادهای بین المللی و شرایط عمومی پیمان ایران" در 

بخش تخصیص خسارت های ناشی از تاخیرات پرداخته]12[ و قنبری و 
پرداخته اند   EPC قراردادهای  در  تاخیرات  بررسی  به   )139٥( قربانیان 

.]13[

2- مقایسه شرایط عمومی قراردادهای صنعت نفت و نشریه 4311
ابالغ  نفت  صنعت  واحدهای  به  نفت  وزیر  توسط  که  عمومی  شرایط 
شد، از نظر مفهومی تفاوتی با نشریه 4311 ندارد، در جدول -1 عالوه بر 
موارد اختالفی بین شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و شرایط عمومی 
کردن  بهینه  و  اصالح  برای  پیشنهاداتی  نفت،  ملی  شرکت  پیمان های 

شرایط عمومی صنعت نفت بیان شده است.
پروژه های  در  قراردادی  مهم  چالش های  از  که  جدول   ٥ ردیف  در 
تأمین  نامناسب در  دلیل دسترسی  به  پروژه ها  اکثر  و  بوده  نفت  صنعت 
می گردد  پیشنهاد  هستند،  مواجه  زیادی  مشکالت  با  اسکان  نیازهای 
مشخص  پیمان ها  خصوصی  شرایط  در  حداقل  مناسب  شرایط  تعریف 
و بند مشابه برای جلوگیری از انحصار در ارائه خدمات رفاهی افزوده 
شود. البته به طور کلی واگذازی تأمین محل اسکان و تهیه غذا، آب و... 
عمومی  شرایط  در  جدول،   7 ردیف  در  می شود.  پیشنهاد  پیمانکار  به 
پیشنهاد  که  شده  قید  حقوق"  "واگذاری  عبارت  نفت  صنعت  پیمان 
می شود، همانند موارد مندرج در نشریه 4311 به " واگذاری بخشی از 

اختیارات" تغییر کند.
در ردیـف 11 جـدول نیـز راهـکار حـل دعـاوی در صـورت تناقـض یـا 
تفـاوت نظـر سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی و معاونـت امور مهندسـي 
و فـن آوري وزارت صنعـت نفـت، مرجع تصمیم گیری مشـخص نشـده 
نفـت،  پروژه هـای صنعـت  ماهیـت  دلیـل  بـه  می شـود  پیشـنهاد  اسـت. 
اسـتعالم معاونـت امـور مهندسـي و فـن آوري وزارت نفـت ظرف مدت 
1٠ روز به عنـوان مرجـع اصلـی ذکـر شـود. همچنیـن در مـورد شـرایط 
و  بازرگانـی  و  پـروژه  کنتـرل  واحـد  کـه  اسـت  الزم  نیـز  خصوصـی 
تـدارکات در مـورد تعهـدات و گزارش هـای پیشـرفت، نظـرات خود را 

ابالغ شرایط عمومی پیمان های صنعت نفت1
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ماده یا مواد ردیف
پیشنهاد جایگزینی برای شرایط شرایط عمومی نشریه 4311شرایط عمومی صنعت نفت شرایط عمومی 

عمومی صنعت نفت

1
ماده 3 پیوست 

بخشنامه بند 3-1٠ 

نیاز  خاصي  ابزار  و  ماشین آالت  به  که  کارهایي  در 
کرد،  تأمین  نمی توان  کشور  داخل  در  که  است 
سهمیه  و  کشور  ارزي  مقررات  به  توجه  با  کارفرما، 
مشخصات  و  تعداد  نوع،  دارد،  اختیار  در  که  ارزي 
این  براي  که  ارزي  اعتبار  و  نیاز  مورد  ماشین آالت 
منظور اختصاص خواهد داد را در ماده »38-ه« شرایط 
خصوصي پیش بیني مي نماید. پرداخت معادل ریالي 
به  آنها  خرید  هزینه های  دیگر  و  آالت  ماشین  این 
عهده پیمانکار است و مالکیت آنها متعلق به پیمانکار 
می باشد. در کارهایي شرایط خصوصي آنها به روش 
ماده  مفاد  می شود،  ارجاع  پیمانکار  به  مناقصه  ترک 
» 38 -ه« باید پیش از ارجاع کار به پیمانکار، به تأیید 

هیئت مدیره شرکت اصلي برسد.

تاییدات توسط سازمان برنامه و بودجه 
انجام می گیرد.

2
ماده 3 پیوست 

بخشنامه بند 11-3

منظور  به  دارد  نظر  در  کارفرما  که  پیمان هایی  در 
ایجاد انگیزه براي تسریع در کار، هزینه تسریع کار به 
پیمانکار پرداخت کند، باید میزان و شرایط مورد نظر 
براي پرداخت آن را همراه با مشخصات اصلي کار، 
جهت تصویب به کمیسیون معامالت مربوط منعکس 

و پس از تأیید آن اقدام گردد.

تاییدات توسط سازمان برنامه و بودجه 
انجام می گیرد.

بجای کمیسیون معامالت، هیئت سه 
نفره کارشناسان فنی شرکت مربوطه 

و شرکت مادر طی جلسه توجیهی 
با نفرات کمیسیون معامالت ضریب 

تسریع تصویب و اجرایی شود.

3
ماده 3 پیوست 

بخشنامه بند 13-3

زمان  در  که  مربوط  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها 
نافذ است، مورد عمل  نهایي  یا توافق  پیشنهاد قیمت 

قرار می گیرد.
 

موارد ذکر شده در ماده مشابه نشریه 
4311 کامل تر است و عیناً در شرایط 

عمومی قراردادهای صنعت نفت 
جایگزین شود.

4

شرایط عمومی 
ماده  -12  ابنیه، 

کار، کارگاه، 
تجهیز و برچیدن 

کارگاه

در بند الف تعریف ابنیه ارائه شده
تعریف ابنیه در ماده وجود ندارد 

)یک بند از شرایط عمومی صنعت 
نفت کمتر است(

٥
شرایط عمومی 

ماده-17  کارکنان 
بند ب

این قسمت از بند ب ماده 17 در شرایط عمومی 
صنعت نفت حذف شده است

ب( تأمین نیروی انسانی مورد 
نیاز و محل سکونت مناسب، آب 
آشامیدنی و روشنایی کافی برای 

آنها به عهده پیمانکار است. پیمانکار 
باید برای تدارک دائمی آذوقه 

کارگران، اقدامات الزم به عمل 
آورد، بدون آنکه این اقدام برای 

وی حق انحصاری ایجاد کند و به 
آزادی کارگران در تأمین مواد مورد 

نیاز آنها، از هر منبعی که مایل به 
تحصیل آن باشند، محدودیتی وارد 
سازد. بهای آذوقه که بدین ترتیب 

از طرف پیمانکار تهیه می شود، نباید 
از بهای جنس مشابه در نزدیک ترین 
شهر یا محل گران تر باشد و پیمانکار 

نمی تواند هزینه های دیگری، مانند 
هزینه حمل را به قیمت های خرید 

اضافه کند.

برای جلوگیری از شرایط انحصار، 
به بند مشابه در شرایط عمومی 

صنعت نفت نیاز است و همچنین 
تعریف مربوطه باید شفاف شود.

 موارد اختالفی بین شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و شرایط عمومی پیمان شركت ملی صنعت نفت و پیشنهاد اصالح شرایط عمومی پیمان صنعت نفت1
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ماده یا مواد ردیف
پیشنهاد جایگزینی برای شرایط شرایط عمومی نشریه 4311شرایط عمومی صنعت نفت شرایط عمومی 

عمومی صنعت نفت

6

شرایط عمومی 
ماده 29 - تغییر 

مقادیر کار، 
قیمت های جدید، 
تعدیل نرخ پیمان 

بند ج تبصره

از  استفاده  با  پیمان  که  صورتي  تبصره-در 
فهرست های بهاي واحد پایه منعقد شده باشد، 
چگونگي تعیین قیمت جدید، عالوه بر مفاد این 
بند، تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت های 
پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت دستورالعمل 

یاد شده است.

 

به دلیل شرایط ویژه پروژه های 
صنعت نفتی الزم است که 

دستورالعمل قیمت جدید در صنعت 
نفت تدوین گردد.

7
شرایط عمومی 
ماده-31  انتقال 

به غیر

از  قسمتي  یا  تمام  می تواند  کارفرما  الف( 
مقررات  رعایت  با  را  اختیارات خود  یا  حقوق 
یا حقیقي دیگري تفویض  به اشخاص حقوقي 
کند. در این صورت، انجام تعهدات کارفرما در 
رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده بر عهده 

آن اشخاص خواهد بود.

کارفرما  دارد.  وجود  ماده  این  در  بند-ب  فقط 
می تواند قسمتي از اختیارات خود را به شخص 
می شود،  نامیده  طرح  مدیریت  که  حقوقي، 
واگذار کند. کارفرما مدیریت طرح را با تعیین 
حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفي 
می نماید. تمام تصمیم گیری های مدیریت طرح 
در چارچوب اختیارات واگذار شده، در حکم 

تصمیم کارفرما می باشد.

در این بند لفظ واگذاری حقوق 
محل تردید است و بهتر است به 

همان عبارت کلی تر یعنی آنچه در 
نشریه آمده است اکتفا شود.

اختیارات خود  از  ب( کارفرما می تواند قسمتي 
نامیده  طرح  مدیریت  که  حقوقي  به شخص  را 
می شود، واگذار کند. کارفرما مدیریت طرح را 
با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار 
معرفي می نماید. تمام تصمیم گیری های مدیریت 
در  شده،  واگذار  اختیارات  چارچوب  در  طرح 

حکم تصمیم کارفرما مي باشد.

8
ماده-34  تضمین 

انجام تعهدات 
تبصره-1

تحویل  از  پس  ماه  یک  تا  حداکثر  تبصره-1 
طبق  موقت  وضعیت  صورت  آخرین  موقت، 
پای کار  مصالح  داشتن  منظور  بدون   37 ماده 
صورت  این  براساس  هرگاه  می شود.  تنظیم 
وضعیت، پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهي 
کار  انجام  حسن  تضمین  کسور  نصف  از  او 
آزاد  تعهدات  انجام  ضمانت نامه  باشد،  کمتر 
از  پیمانکار،  بدهي  میزان  هرگاه  ولي  می شود. 
بیشتر  کار  انجام  حسن  تضمین  کسور  نصف 
حسب  بر  تعهدات،  انجام  ضمانت نامه  باشد، 
مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده 4٠ یا ٥2 

آزاد می شود.

تحویل  از  پس  ماه  یک  تا  حداکثر  تبصره-1 
طبق  موقت  وضعیت  صورت  آخرین  موقت، 
پای کار  مصالح  داشتن  منظور  بدون   37 ماده 
صورت  این  براساس  هرگاه  می شود.  تنظیم 
نباشد یا جمع بدهي  وضعیت، پیمانکار بدهکار 
او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر 
باشد، ضمانت نامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد 
از  پیمانکار،  بدهي  میزان  هرگاه  ولي  می شود. 
بیشتر  کار  انجام  حسن  تضمین  کسور  نصف 
حسب  بر  تعهدات،  انجام  ضمانت نامه  باشد، 
مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده-4٠ یا ٥2 

آزاد می شود.

در این تبصره لغت "بی درنگ" در 
شرایط عمومی پیمان صنعت نفت 

حذف گردیده است که الزم است 
به متن تبصره اضافه شود تا حقوق 

پیمانکاران رعایت گردد.

9
تحویل  ماده-39  

موقت بند-الف

در این حالت، اگر هیئت نقصي در کار مشاهده 
نکند یا نقایص در مهلتي که از سوي هیئت تعیین 
شده است رفع شود، تاریخ شروع دوره تضمین، 
2٠ روز پس از تاریخ اعالم آمادگي کار از سوي 
پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است 
پیمانکار صرف  می باشد، مگر آنکه زماني که 
رفع نقص می کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد 
که در این صورت، تاریخ شروع دوره تضمین، 
برابر تاریخ رفع تقص که به تأیید مهندس مشاور 
رسیده است، منهاي مدت تأخیر تشکیل هیئت 
می باشد.  روز(   2٠ مهلت  به  )نسبت  محل  در 
کارفرما باید هزینه های حفظ و نگهداري از کار 
را براي مدت تأخیر در تحویل موقت ) نسبت به 

مهلت 2٠ روز( به پیمانکار پرداخت کند.

در این متن غلط امالیی وجود دارد، 
لغت نقص باید اصالح شود.

ادامه جدول-11
 موارد اختالفی بین شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و شرایط عمومی پیمان شركت ملی صنعت نفت و پیشنهاد اصالح شرایط عمومی پیمان صنعت نفت
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ماده یا مواد ردیف
پیشنهاد جایگزینی برای شرایط شرایط عمومی نشریه 4311شرایط عمومی صنعت نفت شرایط عمومی 

عمومی صنعت نفت

ماده-39  تحویل 1٠
موقت بند-هـ

تحویل  اي  بر  پیمانکار  تقاضاي  از  پس  ه( 
براي  کار  بودن  آماده  که  صورتي  در  موقت، 
تحویل موقت مورد تأیید مهندس مشاور باشد، 
انجام  و  اندازي  راه  براي  الزم  تدارکات  ولي 
که  برق  و  آب  مانند  نیاز  مورد  آزمایش های 
نباشد،  تأمین شود فراهم  از سوي کارفرما  باید 
آزاد  و  قطعي  تحویل  و  موقت  تحویل  نحوه 
حقوق  رعایت  با  پیمانکار  تضمین های  کردن 
طرفین پیمان طبق نظر هیئت مندرج در ماده ٥3 
می باشد. نظر این هیئت قطعي و الزم االجراست. 

تحویل  اي  بر  پیمانکار  تقاضاي  از  پس  ه( 
براي  کار  بودن  آماده  که  صورتي  در  موقت، 
باشد  مشاور  مهندس  تأیید  مورد  موقت  تحویل 
انجام  و  راه اندازی  براي  الزم  تدارکات  ولي 
که  برق  و  آب  مانند  نیاز  مورد  آزمایش های 
نباشد،  فراهم  شود  تأمین  کارفرما  از سوي  باید 
آزاد  و  قطعي  تحویل  و  موقت  تحویل  نحوه 
حقوق  رعایت  با  پیمانکار  تضمین های  کردن 
نماینده  از  پیمان طبق نظر هیئتی متشکل  طرفین 
و  کارفرما  نماینده  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 
قطعي  هیئت  این  نظر  می باشد.  پیمانکار  نماینده 

و الزم االجراست. 

ماده ٥3 - حل 11
اختالف

متفاوت  برداشت  از  ناشي  مسائل  مورد  در   )2
توسط  که  مدارکي  و  بخشنامه ها  از  طرف  دو 
وزارت  فن آوري  و  مهندسي  امور  معاونت 
صنعت نفت تهیه شده است، نیز از معاونت یاد 
شده استعالم نمایند و طبق نظر اعالم شده عمل 

کنند.

این بند در نشریه 4311 وجود ندارد.

در مورد تفاوت مابین نظر سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و معاونت 
امور مهندسي و فن آوري وزارت 
صنعت نفت، مرجع تصمیم گیری 
مشخص شود. پیشنهاد می شود به 

دلیل ماهیت پروژه های صنعت نفت 
استعالم معاونت امور مهندسي و 

فن آوري وزارت صنعت نفت ظرف 
مدت 1٠ روز به عنوان مرجع اصلی 

ذکر گردد.

شرایط خصوصی 12
ماده -18 هـ

پیمانکار  کار  پیشرفت  گزارش   ) -ه   18 ماده 
 باید داراي جزئیات درج شده در ماه باشد

ذکر شود که این ماده حتماً توسط 
واحد کنترل پروژه و تکمیل و 

تاییدات الزم از مدیر پروژه اخذ 
شود.

شرایط خصوصی 13
ماده -21 و

ماده 21 -و( چگونگي پرداخت هزینه احداث 
به  پیمانکار،  به  انحرافي  راه هاي  نگهداري  و 

شرح درج شده در ماده است :

ذکر شود که این در ماده حتماً 
شرایط خریدهای کارفرمایی لحاظ 

شود و آیتم های آن بخصوص در 
مورد قیر، آسفالت و مالچ و سایر 

مشتقات صنعت نفتی مشخص گردد. 

ادامه جدول-11
 موارد اختالفی بین شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و شرایط عمومی پیمان شركت ملی صنعت نفت و پیشنهاد اصالح شرایط عمومی پیمان صنعت نفت

قبـل از امضـای قـرارداد اعـالم نمایند تا در ادامـه کار نیاز بـه نامه نگاری 
نباشد.

که  است  الزم  جدول(،  )ردیف-13  خصوصی  شرایط  خصوص  در 
که  مواردی  در  بخصوص  شود.  لحاظ  دقیقاً  کارفرمایی  خریدهای 
شرکت ملی نفت و یا دیگر شرکت ها، توانایی انجام آن را دارند، موارد 

به صورت شفاف نوشته و مبنای قیمت گذاری مشخص شود.
اسـت  آمـده  ج  بنـد  ذیـل  تبصـره  در  کارگاه  تحویـل  مـاده-28  در 
" هـرگاه کارفرمـا نتوانـد کارگاه را بـه پیمانـکار بـه ترتیبـي تحویل دهد 
کـه پیمانـکار بتوانـد کار را طبـق برنامـه زمانـي تفصیلـي انجـام دهـد و 
مـدت تأخیـر در تحویـل کارگاه بیـش از یـک مـاه شـود، کارفرمـا بـه  
منظـور جبـران خسـارت تأخیـر در تحویـل کارگاه، هزینه هـای اضافـي 
ایجـاد شـده بـراي پیمانـکار را کـه طبـق رابطـه زیـر محاسـبه می شـود، 
پرداخـت می کنـد، مشـروط بـه اینکه بـا تأیید مهنـدس مشـاور، پیمانکار 
در محل هـاي تحویـل شـده، تأخیـر غیرمجـاز نداشـته باشـد. در مـورد 

هزینه هـای تأخیـر در تحویـل کارگاه، فرمـول مذکـور در ایـن تبصـره 
کـه ضریـب  اسـت  و الزم  نمی کنـد  را  پیمانـکار  هزینه هـای  تکاپـوی 
فرمـول تعدیـل شـود و هزینـه ماشـین آالت نیـز مطابـق بـا شـرایط واقعی 

تعدیـل شـود و هزینـه اهمـال کارفرمـا بـه پیمانـکار تحمیـل نشـود.
در مـاده-3٠  تغییـر مـدت پیمـان، مـدت زمـان پیمان مشـخص می شـود 
کـه بـا توجـه بـه شـرایط خـاص پروژه هـای صنعت نفـت از نظر شـرایط 
اجرایـی و محیطـی و...، پیشـنهاد می شـود کـه بـا نظـر شـورایی شـامل 
نماینـدگان معاونـت مهندسـی و توسـعه، امـور حقوقـی یـا قراردادهـا و 
مجـری پـروژه، ضریبـی به عنـوان ضریـب تأخیـر مجـاز زمانـی بـرای هر 
پـروژه به صـورت مجـزا در نظـر گرفتـه شـود و در ایـن محـدوده زمانـی 
تاخیـرات مجـاز تلقـی شـود و قبـل از ابـالغ قـرارداد بـه مجـری پـروژه 

مـوارد ابـالغ گردد.
هزینه های  کارفرما  پیمان"  عمومی  شرایط  بند ب  تعلیق    49 ماده-  در 
و  اسناد  در  تعیین شده  میزان  به  تعلیق،  دوران  در  را  پیمانکار  باالسري 



22 

پیمان،  اسناد و مدارک  اگر در  پیمانکار می پردازد.  به  پیمان،  مدارک 
تعلیق موکول  ابالغ  به توافق طرفین در زمان  یاد شده  تعیین هزینه های 
در  می نماید.  توافق  پیمانکار  با  آن  میزان  مورد  در  باشد، کارفرما  شده 
صورتي که در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیش بینی براي پرداخت 
هزینه های باالسري پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، کارفرما ماهانه 
پیمانکار  به  را  ماهانه  فرضي  کارکرد  متوسط  درصد   1٠ معادل  مبلغي 
بابت  شود،  متوقف  کار  از  قسمتي  کارفرما،  دستور  به  اگر  می پردازد. 
درصد  ده  معادل  مبلغي  ماهانه  تعلیق،  مدت  در  پیش گفته  هزینه های 
به  شده،  متوقف  کار  مبلغ  به تناسب  ماهانه،  فرضي  کارکرد  متوسط 
به تناسب  ماه  تعلیق، کسر  تعیین هزینه  براي  پیمانکار پرداخت می شود. 
دوران  باالسری  هزینه  ماده هم در خصوص  این  در  محاسبه می شود." 
تعلیق پیش بینی خاصی انجام نشده است و باید در اسناد و مدارک پیمان 
این هزینه قید گردد. در غیر این صورت در دوره تعلیق مشکالت زیادی 

به وجود خواهد آمد.

نتیجه گیری
پیمان و مستندات آن به عنوان سند اصلی هر پروژه باید با در نظر گرفتن 
تمامي حاالت و مشکالت روند اجراي پروژه تدوین شده تا در صورت 
فی مابین  توافق  عدم  و  اختالف  بروز  یا  و  کار  اجراي  در  مشکل  بروز 
ذینفعان و مسئولین، شفافیت الزم را برای اتخاذ تصمیم صحیح  فراهم 
پروژه  هر  ساخت  عامل  حساس ترین  زمان،  عامل  که  آنجا  از  سازد. 
است، ضرورت دارد که مفادي که بر روي تأخیر در روند اجرای پروژه 
پیشرفت  با  متناسب  و  شود  بازنگری  بیشتری  دقت  با  هستند،  اثرگذار 
یابند.  ارتقاء  اجرایی  عوامل  دانش  و  ماشین آالت  ساخت،  تکنولوژی 
عامل بعدي عدم شفایت برخي از مواد در صورت بروز اختالف است 
که هر ماده از شرایط عمومي، باید شفاف امکان دفاع داشته باشد. در 
شرایط  مفاد  از  برخی  در  تجدیدنظر  مذکور،  موارد  به  توجه  با  نهایت 
عمومی پیمان صنعت نفت به دلیل اهمیت آنها ضروری است که موارد 

پیشنهادی بیان شد.
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