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مقايسه شرايط عمومي پيمان صنعت نفت و نشريه 4311-سازمان مديريت و
برنامهریزی و راهكارهای رفع نواقص و مشكالت آن
اسماعيل رادگهر* ،شركت ملي نفت ايران ناهيد موتمني ،دانشگاه آزاد

براسـاس اصـول انعقـاد کلیـه پیمانهـای پروژههـای عمرانـی ،شـرایط عمومـی پیمـان يا نشـریه 4311
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور از ملزومـات موافقتنامـه و قـرارداد اسـت .ایـن مجموعـه حـدود،
اختیـارات ،مسـئولیت و تعهـدات کارفرمـا و پیمانـکار و عوامل درگیر را در سـازمان پـروژه تدوین و
تدقیـق میکنـد و تلاش دارد کـه حداقـل ابهامـات در انجـام پـروژه ایجاد شـود .اما با توجـه به آنکه
آخریـن بازنگـری مجموعـه شـرایط عمومـی پیمـان مصـوب  1387/3/3بـوده و بازنگـری مجـددی
انجـام نشـده و شـرایط عمومـی پیمانهـا ،تفاوتهایی بـا مجموعه شـرایط عمومی صنعـت نفت دارد،
الزم اسـت بـا توجـه بـه تغییر تکنولـوژی و مدیریت پروژه و شـرایط خـاص پروژههـای صنعت نفت،
برخـی مفـاد چالـشزای ایـن آئیننامـه بررسـی و بـا شـرایط خـاص پروژههـای صنعـت نفت مقایسـه
شـود .در ایـن مقالـه مفـاد و تبصرههـای چالـشزا و قدیمـی شـرایط عمومـی پیمـان -کـه بـا شـرایط
موجـود صنعـت نفـت مطابقـت چندانی نـدارد -بررسـی و راهـکار و پیشـنهادهای الزم جهت اصالح
مفـاد ارائه میشـود.
وجود آیتمهای زیاد اجرایی در پروژههای عمرانی و دخالت ذینفعان
متعدد در صورت عدم شفافیت در مفاد پیمان و ملزومات و پیوستهای
آن باعث به چالش کشیده شدن پروژه خواهد شد .از اینرو شرایط
عمومی پیمان بهعنوان یک پروتکل ثابت برای پیشبرد اهداف
موافقتنامه پیشنهاد شد که با تغییر شرایط پیمانها ،بازنگری جدی و
تغییرات عمده در ماده واحدهای 48 ،47 ،46 ،30 ،29 ،28و  53شرایط
عمومی پیمانها در سال 1376شروع شد و آخرین مجموعه شرایط
عمومی پیمان مصوب  1387/3/3ابالغ گردید و از آن تاریخ تاکنون
تغییری در آن ایجاد نشده است .البته مجموعه شرایط عمومی صنعت
نفت با نشریه  4311سازمان برنامه تفاوتهایی دارد که الزم است با
توجه به تغییر تکنولوژی و مدیریت پروژه و شرایط خاص پروژههای
صنعت نفت ،مفاد چالشزای آن بررسی و مقایسه شود.
آخرین ویرایش شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان (نشریه )4311
براساس بخشنامه شماره  102 /1088 – 54/842در تاریخ 1387/3/3
به دستگاههای اجرایی ،مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ شد .این
موافقتنامه (شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و مقررات آنها)
به استناد ماده  233قانون برنامه و بودجه ،آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی
و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه /24525ت13898هـ مورخ
 75/4/4هیئت وزیران) ،از نوع گروه اول (الزماالجرا) بوده و باید برای
انعقاد پیمانها مورد استفاده قرار گیرد و در مواردی که این مجموعه به
طور کامل پاسخگوی نیازهای پروژه نباشد ،دستگاه اجرایی تغییرات
مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد میکند تا پس از
تأیید معاونت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه) اجرا
شود .همچنین طی این بخشنامه ،پیمانهای حمل و نقل ،خرید مصالح،
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واژگان کلیدی:

پروژه ،شرایط عمومی ،موافقتنامه ،کارفرما،
پیمانکار ،مشاور

تجهیزات و ماشینآالت و پیمانهای تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که
بیش از  75درصد برآورد هزینه پیمان به تهیه تجهیزات و ماشینآالت
اختصاص دارد ،مشمول این بخشنامه (شرایط عمومی پیمان و شرایط
خصوصی پیمان) نمیشود [.]1
با توجه به شرایط ویژه پروژههای صنعت نفت ایران ،وزیر محترم نفت
وقت ،طی نامه شماره  28/1-2783ب مورخ  ،83/8/6موافقتنامه
شرایط عمومی قرارداد را به مدیران صف و ستاد وزارت نفت ابالغ
کرد (شکل.)1-
در حوزه صنایع باالدستی صنعت نفت نیز هیئت وزیران در جلسه
 1395/5/13به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز ( )۳بند (ت) ماده ()۳
و ماده ( )۷قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ مصوب ۱۳۹۱-و
با توجه به مفاد سیاستهای ابالغی بخش انرژی ،بندهای ()۱۳( ،)۱۲
و ( )۱۴سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بندهای ( )۱۷( ،)۱۲و ()۱۸
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ،ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
و با هدف توسعه میدانها /مخزنها با اولویت میادین مشترک ،اجرای
طرحهای توسعه میادین /مخازن جدید از اکتشاف تا بهرهبرداری و
اجرای طرحهای صیانت از مخازن (بهبود و افزایش ضریب بازیافت)
تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفتخام و دویست و
پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی ،شرایط عمومی ،ساختار و الگوی
قراردادهای باالدستی صنعت نفت و گاز را تصویب کرد که در ابالغیه
شماره /۵۷۲۲۵ت۵۳۳۶۷هـ مورخ  95/5/16شرایط عمومی ،ساختار و
الگوی قراردادهای باالدستی صنعت نفت و گاز به وزارتخانههای ذینفع
ابالغ شد .در این مقاله مجموعه شرایط عمومی صنعت نفت موضوع
ابالغيه وزير نفت و نشریه  4311با یکدیگر مقايسه و موارد اصالحي
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براي شرايط عمومي پيمانهای صنعت نفت پيشنهاد می شود .با گذشت
بیش از دو دهه از تدوین نشریه  4311و تغییرات زیاد وضعیت اقتصادی
و مدیریتی پروژهها ،به نظر میرسد تغییر و اصالح برخی از مفاد این
مجموعه يا مجموعههای مشابه دیگر سازمانها نظير شركت ملي نفت
ايران ،میتواند سبب عملکرد بهتر در پروژهها شود.
 -1تحقیقات پیشین

بنی هاشمی (  )1394در مقالهای به بررسی شرایط فسخ پیمان مفاد 46
و  47شرایط عمومی پیمان پرداخته و پیشنهاد اصالح در این دو ماده
را مطرح کرده است [.]2ساجدی و حمزهپور ( )۱۳۹۴نیز در مقالهای
تحت عنوان "ارزیابی مفاد ماده  48شرایط عمومی پیمانهای متعارف و
مقایسه با ضوابط فیدیک" به بررسی ماده  48و ضرر و زیان پیمانکار در
قبال قصور کارفرما پرداختهاند [ ]3و صادقی ( )1394در مقالهای ضوابط
خرید کاال را در مصر و ایران براساس شرایط عمومی با هم مقایسه
کرده است [ .]4همچنین میردهقان و خوانینزاده ( )1393به بررسی
چالشهای موجود در مفاد مادههای  29و  30شرایط عمومی پیمان
و ارائه راهکارهای مدیریتی پرداخته و معتقدند شرایط عمومی پیمان
در باب جبران خسارت ناشی از تاخیرات پیمانکار و کارفرما دارای
کاستیهایی است و ریسکهای افزایش هزینه ناشی از تاخیرات نیز به
طور منصفانه درمفاد آن تقسیم نشده است [ .]5بیژنی و افضلی ()1392
به پژوهش در علل تاخیر و انواع آن در پروژههای عمرانی پرداختهاند
و با نگاهی تحلیلی بر شرایط عمومی پیمان ،به بررسی و نحوه محاسبه
ضرر و زیان ناشی از تاخیرات مجاز پیمانکاران و برخی ابهامات در
شرایط عمومی پیمان پرداخته و پیشنهاد رفع موارد یا تدقیق در آن را
داشتهاند [ .]6اسدی و زیدآبادی ( )1394نیز در مطالعهای به بررسی
ماده  17شرایط عمومی پیمان پرداختهاند [ ]7و در مقاله "شناسایی
عوامل اختالف قراردادهای عمرانی جهت بازنگری در شرایط عمومی
پیمان" به بررسی مجموعه شرایط عمومی پیمان پرداخته و بسیاری از
تعارضات به وجود آمده را در ضعف برخی از مفاد شرایط عمومی
پیمان میدانند [.]8
سالمی ( )1394نیز به بررسی ماده  30شرایط عمومی پیمان پرداخته و
آن را با مواد مشابه در فیدیک مقایسه کرده است [ ]9و رنجبر ()1394
در مطالعهای دیگر ماده  30شرایط عمومی پیمان و تطویل مدت زمان
اجرایی پروژهها را بررسی کرده است [ .]10روانشادی و بابادیان
( )1386هم در مقالهای با عنوان "نارساییهای شرایط عمومی پیمان
عملیات پیمانکاری و ارائه راهحلهای پیشنهادی" به بررسی مجموعه
شرایط عمومی پیمان نظیر عدم احتساب تعطیلیهای ناشی از بارندگی،
وجود ابهام در تهیه نقشههای اجرایی تفصیلی توسط پیمانکار ،تعلق یا
عدم تعلق ضرایب تعدیل به مبلغ خسارات تأخیر در تحویل کارگاه
و زمینهای محل اجرای موضوع پیمان ،تأخیر در پرداخت مطالبات
پیمانکار توسط کارفرما ،جریمه تأخیر در اجرای کار و آزادسازی
تضمین انجام تعهدات ،پرداختهاند [.]11
محمد کریمی ( )1391نیز در مقالهای با عنوان "نقد و بررسی تفاوت
شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بینالمللی" به بررسی
تفاوت شرایط قراردادهای بینالمللی و شرایط عمومی پیمان ایران" در
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بخش تخصیص خسارتهای ناشی از تاخیرات پرداخته[ ]12و قنبری و
قربانیان ( )1395به بررسی تاخیرات در قراردادهای  EPCپرداختهاند
[.]13
 -2مقایسه شرایط عمومی قراردادهای صنعت نفت و نشریه 4311

شرایط عمومی که توسط وزیر نفت به واحدهای صنعت نفت ابالغ
شد ،از نظر مفهومی تفاوتی با نشریه  4311ندارد ،در جدول  1-عالوهبر
موارد اختالفی بین شرایط عمومی پیمان نشریه  4311و شرایط عمومی
پیمانهای شرکت ملی نفت ،پیشنهاداتی برای اصالح و بهینه کردن
شرایط عمومی صنعت نفت بیان شده است.
در ردیف  5جدول که از چالشهای مهم قراردادی در پروژههای
صنعت نفت بوده و اکثر پروژهها به دلیل دسترسی نامناسب در تأمین
نیازهای اسکان با مشکالت زیادی مواجه هستند ،پیشنهاد میگردد
تعریف شرایط مناسب حداقل در شرایط خصوصی پیمانها مشخص
و بند مشابه برای جلوگیری از انحصار در ارائه خدمات رفاهی افزوده
شود .البته بهطور کلی واگذازی تأمین محل اسکان و تهیه غذا ،آب و...
به پیمانکار پیشنهاد میشود .در ردیف  7جدول ،در شرایط عمومی
پیمان صنعت نفت عبارت "واگذاری حقوق" قید شده که پیشنهاد
میشود ،همانند موارد مندرج در نشریه  4311به " واگذاری بخشی از
اختیارات" تغییر کند.
در ردیـف  11جـدول نیـز راهـکار حـل دعـاوی در صـورت تناقـض یـا
تفـاوت نظـر سـازمان مديريـت و برنامهریـزی و معاونـت امور مهندسـي
و فـن آوري وزارت صنعـت نفـت ،مرجع تصمیم گیری مشـخص نشـده
اسـت .پیشـنهاد میشـود بـه دلیـل ماهیـت پروژههـای صنعـت نفـت،
اسـتعالم معاونـت امـور مهندسـي و فـن آوري وزارت نفـت ظرف مدت
 10روز بهعنـوان مرجـع اصلـی ذکـر شـود .همچنیـن در مـورد شـرایط
خصوصـی نیـز الزم اسـت کـه واحـد کنتـرل پـروژه و بازرگانـی و
تـدارکات در مـورد تعهـدات و گزارشهـای پیشـرفت ،نظـرات خود را
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ابالغ شرایط عمومی پیمانهای صنعت نفت
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موارد اختالفی بین شرایط عمومی پیمان نشریه  4311و شرایط عمومی پیمان شرکت ملی صنعت نفت و پیشنهاد اصالح شرایط عمومی پیمان صنعت نفت

ماده یا مواد
ردیف شرایط عمومی

شرایط عمومی صنعت نفت

شرایط عمومی نشریه 4311

پیشنهاد جایگزینی برای شرایط
عمومی صنعت نفت

1

در كارهايي كه به ماشینآالت و ابزار خاصي نياز
است كه در داخل كشور نمیتوان تأمين كرد،
كارفرما ،با توجه به مقررات ارزي كشور و سهميه
ارزي كه در اختيار دارد ،نوع ،تعداد و مشخصات
ماشینآالت مورد نياز و اعتبار ارزي كه براي اين
منظور اختصاص خواهد داد را در ماده «-٣٨ه» شرايط
ماده  3پیوست
خصوصي پيشبيني مي نمايد .پرداخت معادل ريالي
بخشنامه بند 10-3
اين ماشين آالت و ديگر هزینههای خريد آنها به
عهده پيمانكار است و مالكيت آنها متعلق به پيمانكار
میباشد .در كارهايي شرايط خصوصي آنها به روش
ترك مناقصه به پيمانكار ارجاع میشود ،مفاد ماده
« - ٣٨ه» بايد پيش از ارجاع كار به پيمانكار ،به تأييد
هیئت مديره شركت اصلي برسد.

تاییدات توسط سازمان برنامه و بودجه
انجام میگیرد.

2

در پیمانهایی كه كارفرما در نظر دارد به منظور
ايجاد انگيزه براي تسريع در كار ،هزينه تسريع كار به
پيمانكار پرداخت كند ،بايد ميزان و شرايط مورد نظر
ماده  3پیوست
بخشنامه بند  11-3براي پرداخت آن را همراه با مشخصات اصلي كار،
جهت تصويب به كميسيون معامالت مربوط منعكس
و پس از تأييد آن اقدام گردد.

بجای كميسيون معامالت ،هیئت سه
نفره کارشناسان فنی شرکت مربوطه
تاییدات توسط سازمان برنامه و بودجه
و شرکت مادر طی جلسه توجیهی
انجام میگیرد.
با نفرات كميسيون معامالت ضریب
تسریع تصویب و اجرایی شود.

3

بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط كه در زمان
ماده  3پیوست
پيشنهاد قيمت يا توافق نهايي نافذ است ،مورد عمل
بخشنامه بند 13-3
قرار میگیرد.

موارد ذکر شده در ماده مشابه نشریه
 4311کاملتر است و عیناً در شرایط
عمومی قراردادهای صنعت نفت
جایگزین شود.

4

شرایط عمومی
ماده  ١٢-ابنيه،
كار ،كارگاه،
تجهيز و برچيدن
كارگاه

5

شرایط عمومی
کارکنان این قسمت از بند ب ماده  17در شرایط عمومی
ماده١7-
صنعت نفت حذف شده است
بند ب

در بند الف تعریف ابنیه ارائه شده

تعریف ابنیه در ماده وجود ندارد
(یک بند از شرایط عمومی صنعت
نفت کمتر 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 میشود ،نباید
از بهای جنس مشابه در نزدیکترین
شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار
نمیتواند هزینههای دیگری ،مانند
هزینه حمل را به قیمتهای 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.
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شرایط عمومی صنعت نفت

شرایط عمومی نشریه 4311

تبصره-در صورتي كه پيمان با استفاده از
شرایط عمومی
فهرستهای بهاي واحد پايه منعقد شده باشد،
ماده  - ٢٩تغيير
چگونگي تعيين قيمت جديد ،عالوه بر مفاد اين
مقادير كار،
قیمتهای جديد ،بند ،تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمتهای
تعديل نرخ پيمان پايه در تعيين قيمت جديد با اولويت دستورالعمل
ياد شده است.
بند ج تبصره

پیشنهاد جایگزینی برای شرایط
عمومی صنعت نفت
به دلیل شرایط ویژه پروژههای
صنعت نفتی الزم است که
دستورالعمل قیمت جدید در صنعت
نفت تدوین گردد.

الف) كارفرما میتواند تمام يا قسمتي از
حقوق يا اختيارات خود را با رعايت مقررات
به اشخاص حقوقي يا حقيقي ديگري تفويض
كند .در اين صورت ،انجام تعهدات كارفرما در فقط بند-ب در این ماده وجود دارد .كارفرما
رابطه با حقوق يا اختيارات تفويض شده بر عهده میتواند قسمتي از اختيارات خود را به شخص
حقوقي ،كه مديريت طرح ناميده میشود،
آن اشخاص خواهد بود.
واگذار كند .كارفرما مديريت طرح را با تعيين
ب) كارفرما میتواند قسمتي از اختيارات خود حدود اختيارات واگذار شده به پيمانكار معرفي
را به شخص حقوقي كه مديريت طرح ناميده مینماید .تمام تصميم گیریهای مديريت طرح
میشود ،واگذار كند .كارفرما مديريت طرح را در چارچوب اختيارات واگذار شده ،در حكم
با تعيين حدود اختيارات واگذار شده به پيمانكار تصميم كارفرما میباشد.
معرفي مینماید .تمام تصميمگیریهای مديريت
طرح در چارچوب اختيارات واگذار شده ،در
حكم تصميم كارفرما ميباشد.

در این بند لفظ واگذاری حقوق
محل تردید است و بهتر است به
همان عبارت کلیتر یعنی آنچه در
نشریه آمده است اکتفا شود.

تبصره ١-حداكثر تا يك ماه پس از تحويل
موقت ،آخرين صورت وضعيت موقت طبق
ماده  ٣٧بدون منظور داشتن مصالح پایکار
تنظيم میشود .هرگاه براساس اين صورت
وضعيت ،پيمانكار بدهكار نباشد يا جمع بدهي
او از نصف كسور تضمين حسن انجام كار كمتر
باشد ،ضمانتنامه انجام تعهدات بیدرنگ آزاد
میشود .ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار ،از
نصف كسور تضمين حسن انجام كار بيشتر
باشد ،ضمانتنامه انجام تعهدات ،بر حسب
مورد طبق شرايط تعيين شده در ماده ٤٠-يا ٥٢
آزاد میشود.

در این تبصره لغت "بیدرنگ" در
شرایط عمومی پیمان صنعت نفت
حذف گردیده است که الزم است
به متن تبصره اضافه شود تا حقوق
پیمانکاران رعایت گردد.

7

شرایط عمومی
ماده ٣١-انتقال
به غير

8

تبصره ١-حداكثر تا يك ماه پس از تحويل
موقت ،آخرين صورت وضعيت موقت طبق
ماده  ٣٧بدون منظور داشتن مصالح پایکار
تنظيم میشود .هرگاه براساس اين صورت
وضعيت ،پيمانكار بدهكار نباشد يا جمع بدهي
ماده ٣٤-تضمين
او از نصف كسور تضمين حسن انجام كار
انجام تعهدات
كمتر باشد ،ضمانتنامه انجام تعهدات آزاد
تبصره1-
میشود .ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار ،از
نصف كسور تضمين حسن انجام كار بيشتر
باشد ،ضمانتنامه انجام تعهدات ،بر حسب
مورد طبق شرايط تعيين شده در ماده  ٤٠يا ٥٢
آزاد میشود.

9

در اين حالت ،اگر هیئت نقصي در كار مشاهده
نكند يا نقايص در مهلتي كه از سوي هیئت تعيين
شده است رفع شود ،تاريخ شروع دوره تضمين،
 ٢٠روز پس از تاريخ اعالم آمادگي كار از سوي
پيمانكار كه به تأیید مهندس مشاور رسيده است
میباشد ،مگر آنكه زماني كه پيمانكار صرف
ماده ٣٩-تحويل رفع نقص میکند ،بيش از مهلت تعیینشده باشد
موقت بند-الف كه در اين صورت ،تاريخ شروع دوره تضمين،
برابر تاريخ رفع تقص كه به تأیید مهندس مشاور
رسيده است ،منهاي مدت تأخیر تشكيل هیئت
در محل (نسبت به مهلت  ٢٠روز) میباشد.
كارفرما بايد هزینههای حفظ و نگهداري از كار
را براي مدت تأخیر در تحويل موقت ( نسبت به
مهلت  ٢٠روز) به پيمانكار پرداخت كند.

در این متن غلط امالیی وجود دارد،
لغت نقص باید اصالح شود.
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10

ماده ٣٩-تحويل
موقت بند-هـ

ه) پس از تقاضاي پيمانكار بر اي تحويل
موقت ،در صورتي كه آماده بودن كار براي
تحويل موقت مورد تأیید مهندس مشاور باشد،
ولي تداركات الزم براي راه اندازي و انجام
آزمایشهای مورد نياز مانند آب و برق كه
بايد از سوي كارفرما تأمین شود فراهم نباشد،
نحوه تحويل موقت و تحويل قطعي و آزاد
كردن تضمینهای پيمانكار با رعايت حقوق
طرفين پيمان طبق نظر هیئت مندرج در ماده ۵۳
میباشد .نظر اين هیئت قطعي و الزماالجراست.

ه) پس از تقاضاي پيمانكار بر اي تحويل
موقت ،در صورتي كه آماده بودن كار براي
تحويل موقت مورد تأیید مهندس مشاور باشد
ولي تداركات الزم براي راهاندازی و انجام
آزمایشهای مورد نياز مانند آب و برق كه
بايد از سوي كارفرما تأمین شود فراهم نباشد،
نحوه تحويل موقت و تحويل قطعي و آزاد
كردن تضمینهای پيمانكار با رعايت حقوق
طرفين پيمان طبق نظر هیئتی متشکل از نماینده
سازمان برنامه و بودجه و نماینده کارفرما و
نماینده پیمانکار میباشد .نظر اين هیئت قطعي
و الزماالجراست.

11

ماده  - ٥٣حل
اختالف

 )٢در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت
دو طرف از بخشنامهها و مداركي كه توسط
معاونت امور مهندسي و فنآوري وزارت
ياد این بند در نشریه  4311وجود ندارد.
صنعت نفت تهيه شده است ،نيز از معاونت
شده استعالم نمايند و طبق نظر اعالم شده عمل
كنند.

12

شرایط خصوصی ماده - ١٨ه ) گزارش پيشرفت كار پيمانكار
بايد داراي جزئيات درج شده در ماه باشد
ماده  18-هـ

ذکر شود که این ماده حتماً توسط
واحد کنترل پروژه و تکمیل و
تاییدات الزم از مدیر پروژه اخذ
شود.

13

ماده - ٢١و) چگونگي پرداخت هزينه احداث
شرایط
خصوصی و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار ،به
و
21ماده
شرح درج شده در ماده است :

ذکر شود که این در ماده حتماً
شرایط خریدهای کارفرمایی لحاظ
شود و آیتمهای آن بخصوص در
مورد قیر ،آسفالت و مالچ و سایر
مشتقات صنعت نفتی مشخص گردد.

قبـل از امضـای قـرارداد اعلام نمایند تا در ادامـه کار نیاز بـه نامهنگاری
نباشد.
در خصوص شرایط خصوصی (ردیف 13-جدول) ،الزم است که
خریدهای کارفرمایی دقیقاً لحاظ شود .بخصوص در مواردی که
شرکت ملی نفت و یا دیگر شرکتها ،توانایی انجام آن را دارند ،موارد
بهصورت شفاف نوشته و مبنای قیمت گذاری مشخص شود.
در مـاده ٢٨-تحويـل كارگاه در تبصـره ذیـل بنـد ج آمـده اسـت
" هـرگاه كارفرمـا نتوانـد كارگاه را بـه پيمانـكار بـه ترتيبـي تحويل دهد
كـه پيمانـكار بتوانـد كار را طبـق برنامـه زمانـي تفصيلـي انجـام دهـد و
مـدت تأخيـر در تحويـل كارگاه بيـش از يـك مـاه شـود ،كارفرمـا بـه
منظـور جبـران خسـارت تأخيـر در تحويـل كارگاه ،هزینههـای اضافـي
ايجـاد شـده بـراي پيمانـكار را كـه طبـق رابطـه زيـر محاسـبه میشـود،
پرداخـت میکنـد ،مشـروط بـه اينكه بـا تأييد مهنـدس مشـاور ،پيمانكار
در محلهـاي تحويـل شـده ،تأخيـر غيرمجـاز نداشـته باشـد .در مـورد

در مورد تفاوت مابین نظر سازمان
مديريت و برنامهریزی و معاونت
امور مهندسي و فن آوري وزارت
صنعت نفت ،مرجع تصمیمگیری
مشخص شود .پیشنهاد میشود به
دلیل ماهیت پروژههای صنعت نفت
استعالم معاونت امور مهندسي و
فن آوري وزارت صنعت نفت ظرف
مدت  10روز بهعنوان مرجع اصلی
ذکر گردد.

هزینههـای تأخیـر در تحویـل کارگاه ،فرمـول مذکـور در ایـن تبصـره
تکاپـوی هزینههـای پیمانـکار را نمیکنـد و الزم اسـت کـه ضریـب
فرمـول تعدیـل شـود و هزینـه ماشـینآالت نیـز مطابـق بـا شـرایط واقعی
تعدیـل شـود و هزینـه اهمـال کارفرمـا بـه پیمانـکار تحمیـل نشـود.
در مـاده 30-تغييـر مـدت پيمـان ،مـدت زمـان پیمان مشـخص میشـود
کـه بـا توجـه بـه شـرایط خـاص پروژههـای صنعت نفـت از نظر شـرایط
اجرایـی و محیطـی و ،...پیشـنهاد میشـود کـه بـا نظـر شـورایی شـامل
نماینـدگان معاونـت مهندسـی و توسـعه ،امـور حقوقـی یـا قراردادهـا و
مجـری پـروژه ،ضریبـی بهعنـوان ضریـب تأخیـر مجـاز زمانـی بـرای هر
پـروژه بهصـورت مجـزا در نظـر گرفتـه شـود و در ایـن محـدوده زمانـی
تاخیـرات مجـاز تلقـی شـود و قبـل از ابلاغ قـرارداد بـه مجـری پـروژه
مـوارد ابلاغ گردد.
در ماده 49 -تعليق بند ب شرایط عمومی پیمان" كارفرما هزینههای
باالسري پيمانكار را در دوران تعليق ،به ميزان تعيين شده در اسناد و
21

مدارك پيمان ،به پيمانكار میپردازد .اگر در اسناد و مدارك پيمان،
تعيين هزینههای ياد شده به توافق طرفين در زمان ابالغ تعليق موكول
شده باشد ،كارفرما در مورد ميزان آن با پيمانكار توافق مینماید .در
صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ،هيچ نوع پیشبینی براي پرداخت
هزینههای باالسري پيمانكار در دوره تعليق نشده باشد ،كارفرما ماهانه
مبلغي معادل  ١٠درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار
میپردازد .اگر به دستور كارفرما ،قسمتي از كار متوقف شود ،بابت
هزینههای پیشگفته در مدت تعليق ،ماهانه مبلغي معادل ده درصد
متوسط كاركرد فرضي ماهانه ،بهتناسب مبلغ كار متوقف شده ،به
پيمانكار پرداخت میشود .براي تعيين هزينه تعليق ،كسر ماه بهتناسب
محاسبه میشود ".در این ماده هم در خصوص هزینه باالسری دوران
تعلیق پیشبینی 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.

نتیجهگیری

پیمان و مستندات آن بهعنوان سند اصلی هر پروژه باید با در نظر گرفتن
تمامي حاالت و مشکالت روند اجراي پروژه تدوين شده تا در صورت
بروز مشكل در اجراي كار و يا بروز اختالف و عدم توافق فیمابین
ذينفعان و مسئولین ،شفافیت الزم را برای اتخاذ تصمیم صحیح فراهم
سازد .از آنجا كه عامل زمان ،حساسترین عامل ساخت هر پروژه
است ،ضرورت دارد كه مفادي كه بر روي تأخیر در روند اجرای پروژه
اثرگذار هستند ،با دقت بیشتری بازنگری شود و متناسب با پیشرفت
تکنولوژی ساخت ،ماشینآالت و دانش عوامل اجرايی ارتقاء یابند.
عامل بعدي عدم شفايت برخي از مواد در صورت بروز اختالف است
كه هر ماده از شرايط عمومي ،بايد شفاف امکان دفاع داشته باشد .در
نهایت با توجه به موارد مذکور ،تجدیدنظر در برخی از مفاد شرایط
عمومی پیمان صنعت نفت به دليل اهمیت آنها ضروری است كه موارد
پیشنهادی بیان شد.

1. Stockholder

عمـران و شـهر ،تبریز ،مرکز مطالعـات راهبردی معماری و شهرسـازی،

www.civilica.com/Paper-ICOHACC01-ICOHACC01_172.html

[ ]8اسـدی زیدآبـادی ,محمدهـادی .اسـدی زیدآبـادی ،مجتبـی ،۱۳۹۴ ،شناسـایی
عوامـل اختلاف قراردادهای عمرانی جهت بازنگری در شـرایط عمومـی پیمان ،اولین
کنفرانـس بینالمللـی عمـران ،معماری و توسـعه اقتصاد شـهری ،شـیراز ،دانشـگاه آزاد
اسلامی واحـد علـوم و تحقیقـات فارس،
www.civilica.com/Paper-CIVILED01-CIVILED01_196.html

[ ]9سلامی ,حسـن ،۱۳۹۴ ،نقد و بررسی ماده  ۳۰شرایط عمومی پیمان ،دومین کنفرانس
ملی مدیریت سـاخت و پروژه ،تهران ،موسسـه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،
http://www.civilica.com/Paper-NCCPM02-NCCPM02_080.html

[ ]2بنـی هاشـمی ,سـید مهـدی ،۱۳۹۴ ،بررسـی فسـخ قراردادهـای دولتـی در شـرایط
عمومـی پیمـان ،کنفرانـس جهانـی افقهـای نویـن در علـوم انسـانی ،آیندهپژوهـی و
توانمندسـازی ،شـیراز ،گـروه پژوهـش شـرکت ایـده بـازار صنعـت سـبز،
www.civilica.com/Paper-SCIENTIFIC01-SCIENTIFIC01_131.html

[ ]3سـاجدی ,سـید فتـح اهلل  .حمـزه پـور ،مسـعود ،۱۳۹۴ ،ارزیابی مفاد ماده  48شـرایط
عمومـی پیمانهای متعارف و مقایسـه بـا ضوابط فیدیک ،سـومین کنفرانس بینالمللی
پژوهشهـای کاربـردی در مهندسـی عمـران ،معمـاری و مدیریـت شـهری ،تهـران،
دانشـگاه صنعتـی خواجهنصیرالدین طوسـی،
www.civilica.com/Paper-CEUCONF03-CEUCONF03_323.html

[ ]10رنجبـر ,علـی ،۱۳۹۴ ،نقـدی بـر مـاده  30شـرایط عمومـی پیمـان و بررسـی
خسـارتهای ناشـی از تطویل پیمان ،دومین کنفرانس ملی مدیریت سـاخت و پروژه،
تهـران ،موسسـه آمـوزش عالـی عالءالدولـه سـمنانی،

[ ]4صادقـی ,محمـد ،۱۳۹۴ ،تعهـدات پیمانـکار در حقـوق مصـر و شـرایط عمومـی
پیمـان در ایـران ،کنفرانـس جهانـی افقهـای نویـن در علـوم انسـانی ،آیندهپژوهـی و
توانمندسـازی ،شـیراز ،گـروه پژوهـش شـرکت ایـده بـازار صنعـت سـبز،

[ ]11روانشـادی ,جمشـید و عیدی بابادیان ،۱۳۸۶ ،نارسـاییهای شرایط عمومی پیمان
عملیـات پیمانـکاری و ارائـه راهحلهـای پیشـنهادی ،دومین کنفرانس ملّـی تجربههای
سـاخت شـبکههای آبیـاری و زهکشـی ،کـرج ،موسسـه تحقیقـات فنـی و مهندسـی
وزارت جهاد کشـاورزی،

[ ]5میـر دهقـان ,سـید محمـد .خوانیـن زاده ،امیـر بهنـام ،۱۳۹۳ ،بررسـی چالشهـای
موجـود در مفـاد مادههـای 29و 30شـرایط عمومی پیمان و ارائـه راهکارهای مدیریتی،
اولیـن همایـش ملـی عمـران ،معمـاری و توسـعه پایدار ،یـزد ،دانشـگاه پیام نـور یزد،

www.civilica.com/Paper-NCCPM02-NCCPM02_038.html

http://www.civilica.com/Paper-ICCID02-ICCID02_015.html

[ ]12محمد کریمی ،شـهریار و همکاران .1391 ،به بررسـی تفاوت شرایط قراردادهای
بینالمللـی و شـرایط عمومـی پیمـان ایران .مجله علمی پژوهشـی شـریف .دوره ،28-2
شماره  ،2صفحه .129-123
[ ]13قنبـری ،مرضیـه .قربانیـان ،حسـین ( ،)1395تأخیـر در قراردادهـاي پيمانـکاري
( ،)EPCاولیـن كنفرانـس بيـن المللـي هـزاره سـوم و علـوم انسـاني کواالالمپـور
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[1] http://www.civilmaster.ir

www.civilica.com/Paper-SCIENTIFIC01-SCIENTIFIC01_236.html

http://www.civilica.com/Paper-CEASD01-CEASD01_210.html

[ ]6بیژنـی ,بابـک .افضلـی ،حسـامالدین ،۱۳۹۲ ،مـروری بـر محاسـبه ضـرر و زیـان
تاخیـرات مجـاز در شـرایط عمومـی پیمـان ،اولیـن همایـش بینالمللـی و چهارمیـن
همایـش ملـی عمـران شـهری ،سـنندج ،دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد سـنندج،
http://www.civilica.com/Paper-NCUD04-NCUD04_218.html

[ ]7اسـدی زیدآبادی ,محمدهادی .اسـدی زیدآبادی ،مجتبی  ،۱۳۹۴ ،شناسایی عوامل
بـروز ادعـا در مـاده  17شـرایط عمومـی پیمـان ،کنفرانس بینالمللـی انسـان ،معماری،

