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 ارزیابی ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت صنعتی1 کشور ایران 

 های صنعت نفت()مطالعه موردی قرارداد
 

 2 دل زنده ماریه  ،*1احمدی حسن

 
 استاديار، دانشگاه آزاد اسالمي، رودهن، ايران -1

 دانشگاه آزاد اسالمي، رودهن، ايران، دانشجوي دكتري -2

 چکیده
ها در اين صنعت عظيم، نيازمند است؛ لذا اجراي پروژهمالک بزرگ ذخاير نفتي در جهان  و سومين ر گازيرتبه نخست ذخايايران داراي 

تدوين الگو و مختصات جديد سند همسان طرح و  هاي طرح و ساخت صنعتي،قراردادهاي دقيقي است. در راستاي انجام بهينه پروژه

با  به نحوي كه با قطعيت دادن به زمان و مبلغ مندرج در قرارداد تا حد امکان،ساخت با كمترين ايرادات، امري اجتناب ناپذير است؛ 

ها با بهترين كيفيت اجرا گردند. در اين راستا با انجام مطالعات بهترين كيفيت و كمترين ميزان دعاوي، نتايج مطلوب حاصل و پروژه

ها و بررسي قوانين و مقررات، ايرادات و طالعه مقاالت و پايان نامهاي فيديک، ماي، بررسي اسناد بين المللي خصوصا سند نقرهكتابخانه

هاي موجود با طراحي، توزيع و جمع آوري پرسشنامه از خبرگان و تحليل نتايج مشخص گرديده و اين نتايج حاصل شد كه عالوه كاستي

طور دقيق پيش بيني شده و توزيع منطقي هاي طرفين پيمان ببر اصالح ساختار و مدل مفهومي سند، بايستي تعهدات و مسئوليت

هاي مربوط بيني گردد. همچنين مادهريسک انجام شود. خصوصا در زمينه تاخير در پرداخت به پيمانکاران، مکانيزم جبران خسارات پيش

تعليق، تحويل موقت و خاتمه و ها، تسهيالت پيمانکاران، ها، ضمانتنامهبه مبلغ پيمان، شرايط تنفيذ پيمان، انجام طراحي پايه، بيمه نامه

 فسخ پيمان و ساير موارد اصالح گرديده و قوانيني كه بايد صراحتا در متن شرايط عمومي پيمان عنوان گردند، ذكر شوند.   
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Iran holds the first and third rank worldwide in gas and oil reservoirs, 

respectively; therefore, projects executed in this noble industry requires 

accurate contracts. 

In order to optimize accomplishment of industrial design-build projects, 

designing new coordinates of EPC identical documents with the least 

potential problems is inevitable, In a way that, with certifying the time and 

fee stated in the contract to the most possible extent, with the highest 

quality and fewest claims, the desired results be obtained and the project 

be fulfilled with the best quality. To this end, with the pursuit of library 

based studies, investigating international documents particularly FIDIC 

silver book, reviewing articles, theses, rules and regulations, existing 

problems and deficiencies have been identified through designing, 

distributing, and collecting a survey from the elites after having the 

obtained results analyzed and thus this conclusion has been drawn that, in 

addition to reforming the structure and conceptual model of the document, 

it is also required that the obligations and liabilities of both parties of the 

contract be minutely specified and the logical distribution of the risk be 

conducted. Especially, in the area of delay in payment to the contractors, 

the mechanism required for compensating the loss needs to be anticipated. 

moreover, the articles related to contract price, commencement date 

conditions, basic design, assurance, guaranty letters, contractors 

facilities, suspension, provisional taking over, termination, waiver and 

other cases need to be corrected and the rules that are required to be 

expressly mentioned in the context of general conditions of the contract be 

stated. 
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 مقدمه -1
منظور از روش طرح و ساخت، انجام تمام يا برخي از مراحل مختلف كارهاي مهندسي پروژه )مهندسي مقدماتي، مهندسي 

بنيادي، مهندسي تفصيلي(، تامين و تدارک كاالها، تجهيزات و مصالح پروژه و خدمات فني مرتبط با آنها، عمليات ساختمان، نصب و راه 

شود. در ضوابط اجراي روش ي و ساير خدمات جانبي مرتبط با آنها است كه به طور توام توسط پيمانکار انجام ميهاي كاراياندازي و آزمايش

قطعيت دادن به هاي الزم براي اجراي پروژه به روش طرح و ساخت شامل كوتاه كردن زمان، طرح و ساخت صنعتي پيش نيازها و ويژگي

ابليت ساخت داخل كشور و نوآوري، كاهش ادعاها و حداقل درگيري براي دستگاه اجرايي و كاهش هزينه، ارتقاي قتاريخ تکميل پروژه، 

خدمات طراحي و ساخت را . طرح و ساخت، روشي جامع است كه [1] باشدانتقال ريسک و مسئوليت، از دستگاه اجرايي به پيمانکار مي

بنا به داليل متعددي خصوصا برتري در عملکرد  ،رح و ساختروش ط .[2] نمايدتحت يک قرارداد و با يک مسووليت واحد تامين مي

  .[3] پارامترهاي هزينه و زمان در صنعت ساخت آمريکا محبوبيت زيادي كسب كرده است

است، در رابطه با كيفيت پروژه، ميزان براساس تحقيقي كه براي مقايسه دو روش طرح و ساخت و متعارف در نيجريه انجام شده 

موفقيت يک پروژه عالوه بر اينکه در گرو  .[4]است درصد بوده  51درصد و در روش متعارف  78در روش طرح و ساخت  رضايت كارفرما

از رابطه و شرايط قراردادي بين طرفين ذينفع در آن قرارداد نيز  متاثر ،باشدصالح ميانتخاب روش انجام مناسب آن و انتخاب پيمانکار ذي

هاي طرح و ساخت، تنظيم يک چارچوب قراردادي مناسب حياتي براي اجراي موفق هر پروژه و مخصوصا پروژهيکي از اصول  .[5] باشدمي

شوند كه متاسفانه در حال حاضر دعاوي بسياري در محاكم مطرح مي .[6] است كه همه مفاد به كار رفته در آن شفاف بيان شده باشد

كنند، كه همگي ناشي از عدم درک درست وظايف و اختيارات است كه باعث از طرح ميادعاهاي مختلفي را عليه يکديگر م ،طرفين قرارداد

همچنين نتايج تحقيقاتي در امارات درباره عوامل بروز ادعاها نشان داد كه  .[7] شودهاي گزاف ميهزينه متحمل شدندست دادن زمان و 

لذا عمده مواردي كه بايستي به طور واضح در سند جديد مد نظر  .[8] باشديدعاوي ناشي از ابهام در قرارداد يکي از اركان اصلي بروز ادعا م

قرار گيرند عالوه بر اصالح ايرادات شکلي، اصالح ايرادات ساختاري و محتوايي است كه اصالح وضعيت حقوقي حاكم بر قراردادها و مرتفع 

شود. بررسي وضعيت ک بين كارفرما و پيمانکار را نيز شامل ميهاي پيش رو و ابهامات قراردادي، همچنين توزيع مناسب ريسساختن چالش

باشد كه بايد در سند مي 1هاي پيش رو به طور خالصه شامل موارد مندرج در شکلدر ايران و اهم چالش EPCهايحقوقي حاكم بر پروژه

آن در ساختار قرارداد عالوه بر ورود ضرر و  وليت ناشي ازوجديد تا حد امکان موارد مرتفع گردد. همچنين عدم توزيع مناسب ريسک و مس

از آنجا كه  كهنشان مي دهد 5490بررسي اجمالي شرايط عمومي نشريه  .دهدزيان به پيمانکار،كيفيت انجام كار را نيز به شدت كاهش مي

در بسياري از موارد، تعهدات و  ؛در ايران، كارفرماي پروژه هاي بزرگ صنعتي، عموما دولت است كه اسناد پيمان را خود تهيه نموده است

 هااختالل در عملکرد پيمانکار و شروع اختالفات در پروژه كه باعث كاهش بهره وري و جانبه درنظرگرفته شده،ها به صورت يکوليتومس

ها در اين مسووليتتر گردد. در تحقيقات انجام شده سعي گرديده با عنوان نمودن پيشنهادهايي نسبت به كاهش ريسک و توزيع منطقيمي

 اقدام شود. 2طرف ساختن موارد مطروحه درشکلجهت بر
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 [9]ها :  عدم تخصیص مناسب ریسک و مسوولیت2شکل              EPC [9]هایهای وضعیت حقوقی حاکم بر پروژه:  اهم چالش1شکل             

 روش کار -2

هاي صنعتي، شامل بررسي ي ضوابط اجراي روش طرح و ساخت در پروژهها و شرايط عمومروش كار ارزيابي موافقتنامه، پيوست

، بررسي نظرات ارسال شده به 5490اي فيديک و مقايسه با سندموضوعي اسناد بين المللي در زمينه طرح و ساخت، بررسي سند نقره

ها، نقد و ها و دستورالعملن و بخشنامه، بررسي قواني5490كارفرمايان صنعت نفت و گاز جهت اصالح ايرادات و نقايص موجود در سند

، مطالعه تحقيقات دانشگاهي، EPC، مطالعه و بررسي نمونه قراردادهاي اجرا شده و در حال اجرا به روش 5490بررسي و آسيب شناسي سند

 گرديده است. 3 باشد كه در نهايت منجر به انجام مراحل ذكر شده در شکلها، مقاالت علمي و ادعاهاي مطروحه ميپايان نامه

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

: مراحل انجام تحقیق3شکل   

سوال  169 ي سياستگزاري مهندسي و استاندارد معاونت امور مهندسي وزارت نفت،با همکاري اداره براي تدوين پرسشنامه يک،

ه كارشناسان پيمان نفر تخمين زده شده است. در اين تحقيق منظور از خبر 40طراحي شده و طبق روش كوكران حجم نمونه آماري

هاي كارفرما، مشاور و پيمانکاران طرح و ساخت و ساير عواملي كه در پروژه هاي طرح و ساخت رسيدگي قراردادها، مديران پروژه سازمان

ق، هاي مهندسي عمران يا حقوباشند؛ و منظور از شرايط خبرگي دارا بودن تحصيالت كارشناسي يا باالتر در رشتهصنعتي صاحب نظر مي

ها پرسشنامه 1باشد. در نظر سنجي فاز مي 5490و آشنايي كامل با سند  EPCهاي سال تجربه مرتبط در زمينه پروژه 8دارا بودن حداقل 

هاي نفتي هاي نفت و گاز پارس، پايانههاي طرح و ساخت صنعتي كشور شامل شركتشركت هاي بزرگ فعال در پروژه خبره در 40به 

نفت خيز جنوب، شركت ملي گاز و شركت اره ايران، شركت پااليش نفت آبادان، مديريت اكتشاف، شركت ملي مناطق ايران، نفت فالت ق

خبرگان  هاي كارفرمايي، مشاور و پيمانکاري ارسال گرديده است.هاي نفتي ايران و ديگر دستگاههاي گاز استاني، شركت ملي پخش فرآورده

هاي تدوين شده و قوانين و بخشنامه پيوست ها و خصوصي عمومي، شرايط نظرگرفتن مفاد موافقتنامه، در حوزه قراردادهاي طرح و ساخت با

 كامالً" و"مخالف"،"نظر بدون"،"موافق" ،"كامالً موافق" هايگزينه ميان از تجزيه، غيرقابل يک كل عنوان مرتبط با موضوعات مطرح شده به

 خبره بازگردانده شد. 30هاي تکميل شده توسط اند كه پرسشنامها نمودههگزينه از مورد يک انتخاب به اقدام" مخالف

 های در نظر گرفته شده جهت نظر سنجیگزینه : منظور از 1جدول 

 منظور عبارت

المللي در زمينه طرح و ساير اسناد بين 5490بررسي دقيق سند 

 و ساخت

بررسي ادبيات تحقيق در زمينه قراردادهاي طرح و ساخت 

ها، چندين نمونه از قراردادهاي )بررسي كتب، مقاالت، پايان نامه

 طرح  سواالت اجراشده و در حال اجرا با سند فعلي(

 
هاي ارسال شده به كارفرمايان و مصاحبه با خبرگانبررسي كامنت  

 

هاو دستورالعملها بررسي قوانين و بخشنامه  

ها و تحليل توزيع و جمع آوري پرسشنامه

 نتايج

 
و ارسال به خبرگان 2تدوين پرسشنامه   

ها و تحليل نتايج جمع آوري پاسخنامه  

ي كه بايستي در سند جديد لحاظ گردندهايتعيين پيشنهاد  

 شروع تحقيق
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گانههای پنج: ارزش گزینه4شکل   

 در مرحله بعد  .نيست يکسان آنها ميان فاصله و كرده تغيير غيرخطي صورت گانه بهپنچ هايگزينه ارزش 4مطابق با شکل  

 تحليل گرديده اند. 2آوري شده و به شرح جدول ها جمعپاسخنامه 

: نتایج  فاز اول نظرسنجی 2جدول  

 

 

 

 

 

ز پيشنهادها در جدول هر يک ا يسوال بود، ميانگين امتيازهاي كسب شده 27كه شامل  2مطابق با روش دلفي در پرسشنامه 

نفر  22و  دور دوم مورد نظر سنجي قرار گرفتندپاسخ داده بودند در  1روبروي هر سوال درج گرديد. خبرگاني كه به پيشنهادهاي پرسشنامه 

ف بيان كردند. نظرات خود را در قالب موافق، بدون نظر و مخال ،از خبرگان با توجه به ميانگين امتيازهاي كسب شده پيشنهادها در دور اول

 حاصل گرديده است. 3ها و تحليل مجدد، نتايج به شرح جدول آوري پاسخنامهپس از جمع

: نتایج فاز دوم نظر سنجی 3جدول  

 

 

 
 

: نتایج نهایی حاصل از نظرسنجی فاز اول و دوم 4جدول  

 

 

 

 

 

 بندي شده اند.تقسيم 5 بر اساس مدل جامع تفسلي شکل  6و 5در مرحله بعد پيشنهادات مندرج در جداول 

 توافق كامل با پيشنهاد ارائه شده كامالً موافق

است توافق كلي با پيشنهاد طرح شده كه با اعمال تغييراتي قابل پذيرش نسبتاً موافق  

 فقدان نظر در جهت تاييد و يا رد يک پيشنهاد بدون نظر

 پذيرش نوع نقص يا ايراد در سند اما مخالفت با پيشنهاد ارائه شده نسبتا ًمخالف

 مخالفت كامل با طرح موضوع و ارائه پيشنهاد كامالً مخالف

ل پيشنهاداتدرصد نسبت به ك تعداد پيشنهادات اقدام انجام شده هاي هر پيشنهادميانگين امتيازات پاسخ  

0تا   -8  0.59 1 حذف پيشنهاد 

3تا  0 جينورود به دور دوم نظرس   27 15.98 

5تا  3  56.21 95 قابل اعمال در سند جديد 

8تا  5  27.22 46 قابل اعمال در سند جديد 

درصد نظر موافق 50تعداد پيشنهادات داراي بيش از   

 )قابل اعمال در سند جديد(

درصد نظر مخالف 50تعداد پيشنهادات داراي بيش از   

ل در سند جديد(قابل اعما)غير  

14 13 

ل اعمال بتعداد پيشنهادات قا

 در سند جديد

ل بدرصد پيشنهادات قا

 اعمال در سند جديد

ل اعمال بتعداد پيشنهادات غيرقا

 در سند جديد

ل اعمال در بدرصد پيشنهادات غيرقا

 سند جديد

155 91.7 14 8.3 
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 [10] جهت مدیریت قراردادهای بین المللی  TEFCEL: مدل5شکل

 بررسی روایی و پایایی -3

فاده شده و مورد تاييد ايشان قرار گرفته از نظرات خبرگان است ،...( ها )پرسشنامه وجهت بررسي روايي ابزارهاي گردآوري داده

از روش همساني دروني استفاده  ،هاي حاصل از پرسشنامههاي تحقيق پس از اخذ دادههمچنين جهت بررسي پايايي حاصل از داده است.

رد استفاده داراي پايايي بنابراين پرسشنامه مو .باشدميبيشتر  0.7ضريب آلفاي كرونباخ در تمامي بخش ها از مشاهده شد كه و  است شده

 باشد.تحقيقي الزم مي

 تحلیل داده ها -4

 به تفکيک مدل جامع تفسلي ارايه شده است. 2و1اهم پيشنهادهاي قابل قبول طي نظر سنجي هاي فاز  6و  5در جداول 

  1: اهم پیشنهادهای قابل قبول طبق نظرسنجی فاز  5جدول

1پيشنهادهاي حقوقي  

زامتيا شرح آدرس رديف  

شرايط عمومي 2-60بند  1 موقتيل خود جهت تحو اتمشاور كارفرما در انجام تعهد يرتاخمشخص نمودن مسئوليت    4.71 

شرايط عمومي 62ماده  2 كارفرما ياز سو يقطع يلدر تحو يرتاخ يتمسئولمشخص نمودن    3.29 

شرايط عمومي 68ماده  3  3.50  "توسط كارفرما يمانفسخ پ"درج عنوان  

شرايط عمومي 1-69د بن 4 كار  يقبه تعل اشاره    4.93 

1پيشنهادهاي فني  

 امتياز شرح آدرس رديف

شرايط عمومي 41ماده 5 يهپا يطراح متعهد نمودن كارفرما به ارائه   3.29 

3پيشنهادهاي مالي     

 امتياز شرح آدرس رديف

وافقتنامهم 1-3بند  6  5.21  "پيمان اوليه مبلغ"به  "يمانمبلغ پ"اصالح عبارت 

وافقتنامهم 2-3بند  7  

 

:مورد ذيل بند  4حذف متن به شکل زير و اصالح   

شرايط عمومي مقطوع است. 56پيمان جز در ارتباط با موارد موضوع ماده  مبلغ  

3.79 

شرايط عمومي 23ماده 8  يرورت تاخدر صمتعهد نمودن پيمانکار به تمديد نمودن بيمه نامه ها و پرداخت هزينه هاي تمديد  

يرمجاز.غ  

5.36 

شرايط عمومي 40ماده 9  ينيبيشپ بايستيماده  يناز ا يدر انجام به موقع تعهدات كارفرما ناش يراز تاخ يناش يخسارت مال 

 شود.

4.36 

شرايط عمومي 8-53بند  10 كارفرما  يها از سودر انجام پرداخت يراز تاخ يناش يخسارت مالپيش بيني    4.50 

                                                           
3Financial Comments 
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شرايط عمومي 1-56بند  11  4 تکميل شرايط تغيير مبلغ پيمان 

شرايط عمومي 67ماده  12 از خاتمه زودهنگام يو خسارت ناش يمانکار سود پ ي وباالسر هايينهجبران هزپيش بيني    4.21 

3و 2هاي پيوست 13 بخش اصلي تشکيل دهنده فهرست بهاي نرخ عوامل 4اشاره به هر    5.50 

كارفرما تمهيدات مالي ----- 14  5 

 2 پيشنهادهاي قراردادي

 امتياز شرح آدرس رديف

 شونديمناقصه مبادله م يكه در زمان برگزار يبه اسناد و مدارك اشاره وافقتنامهم 2ماده  15

 و مدارک پيماناسناد  يبنديت به اولو اشاره  

5.64 

4.64 

 3.71 اصالح تاريخ تنفيذ پيمان وافقتنامهم 1-5بند  16

 4.71 اين ماده با عنوان مشاور كارفرما حذف وافقتنامهم 7ماده  17

 4.79 پرداختيشپي نامه  ضمانتو انجام تعهدات  ينامه ضمانت يمزمان تسلتفکيک و اصالح  شرايط عمومي 1-3بند  18

 5.29 اصالح مفاد ماده مربوط به صدور مجوزها شرايط عمومي 45 19

 را تحتيل تحو ،از عملکرد كارفرما يموقت ناش يلكه در زمان تحو يف موارديتکل نتعيي شرايط عمومي 60ماده  20

 دهد.يقرار م يرتاث

5.14 

 6 اضافه كردن ماده توقف كار كلي 21

 3.71 15-1توجه به تعريف ارايه شده از كار در بند  هاشرايط عمومي و پيوست 22

 4 طرح موضوع مهندسي ارزش در ماده اي جداگانه كلي 23

 

 2: اهم پیشنهادهای قابل قبول طبق نظرسنجی فاز 6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Environmental Comments 

 4پيشنهادهاي محيطي

 امتياز شرح آدرس رديف

 4.29 داخل كشور يو مهندس يبه قانون حداكثر استفاده از توان فناشاره  شرايط عمومي 5-27بند  24

 5.50 نيز عنوان گردد. HSE بايد رعايت مقررات  ذيل جزء مربوط به درج موارد قصور مستمر شرايط عمومي 1-1-68جزء  25

 HSE 6اضافه كردن پيوست جداگانه مربوط به  كلي 26

 6 پيش بيني تحريم ها در بخش مربوط به خطرات و زيان هاي احتمالي و مسئوليت دو طرف پيمان كلي 27

 پيشنهادهاي حقوقي

   شرح آدرس رديف

 اده حل اختالفاصالح م شرايط عمومي 75ماده  28

 لزوم حفظ حق مالکيت پيمانکار بر اسناد و مدارک شرايط عمومي 1-9بند  29

 پيشنهادهاي مالي

 شرح آدرس رديف

 در تعهد كارفرما يهايمهب شفاف سازي شرايط عمومي  3-15بند  30

 در دوران تعليق لزوم پيش بيني هزينه هاي ناشي از نگهداري كارها شرايط عمومي 3-65بند  31

 با اشخاص ثالث يمانکارپ يهايماناز توقف پ يخسارات ناش اشاره به  شرايط عمومي   7-67بند  32

 پيشنهادهاي قراردادي

 شرح آدرس رديف

 فراهم كند يمانکارانپ يرسا يبرا يدبا يمانکاركه پ يتسهيالت تعيين شرايط عمومي 1-38بند  33

 صالح بند مربوط به كسب اجازه مشاور جهت پوشاندن كارا شرايط عمومي 7-51بند  34
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 پیشنهادات – 5
و مطالعات و  هاي مطرح شده، براساس نظرات خبرگانپيشنهاداتي جهت هر يک از رديف، به منظور رفع مشکالت موجود 

 :شده استارائه به شرح زير  هاي انجام شدهنظرسنجي

يل جهت تحواز قبيل بازديد كامل كارها و اعالم موارد به كارفرما خود  اتا در انجام تعهدمشاور كارفرم ياحتمال يرتاخ يفتکل -1

 بدون قصور پيمانکار، منجر به تاخير در تحويل موقت شود.تواند كه مي، نامشخص است ،موقت

جهت انجام تشريفات  ددگرپيشنهاد مي است. بيني نگرديدهپيش يقطع يلتحوجهت  انجام تعهدات كارفرما،در ير تاختکليف  -2

ارفرما در انجام مراحل، پيمانکار متضرر ك تا به دليل تاخير ،بيني و اعالم گردندهاي الزم پيشزمان ،منظور تحويل قطعي پروژه الزم به

 نگردد.

و ضمن  ،يافتهتغيير  "فسخ پيمان توسط كارفرما"به  "بركناري پيمانکار"شرايط عمومي با عنوان  68 مادهگردد پيشنهاد مي -3

 ،تواند تفاسير متفاوتي داشته باشدكه مي "عدول بارز، يا ناديده انگاشتن برخي از مفاد پيمان"با عنوان 2-1-68شفاف سازي مفاد جزء 

 موارد زير به شرايط آن اضافه گردد:

 به عوامل كارفرما.مستقيم اثبات پرداخت رشوه، پاداش، هديه يا هر چيز با ارزش ديگري به صورت مستقيم يا غير -

 .1337ماه  دي 22نا ديده انگاشتن مفاد قانون منع مداخله در معامالت دولتي مصوب  -

واگذاري تمام يا بخشي از عمليات موضوع پيمان بدون اخذ موافقت  "گرددپيشنهاد مي ،همچنين در شرايط بركناري پيمانکار

 نيز درج گردد. "كتبي كارفرما

كه  ،اشاره شود نيزكار  يقبه تعل گردد،پيشنهاد مي "خاتمه پيمان به درخواست پيمانکار"مربوط به ومي شرايط عم 69در ماده  -4

روز از  14ليکن پس از گذشت  ،روز قبل از پايان مدت تعليق پيمانکار موضوع را به كارفرما منعکس نمايد 14طي آن در صورتي كه ظرف 

يا  ،تواند خاتمه پيمان را درخواست نمودهكار از سوي كارفرما صادر نشود، پيمانکار ميدستور شروع مجدد ، دريافت درخواست پيمانکار

 قسمت متوقف شده كار را از موضوع پيمان حذف نمايد.

 -وليت طرفين پيمان در ارتباط با طراحي پايه و نحوه تاييد آن توسط پيمانکار طبق دستورالعمل نظام فنيونظر به اهميت مس -5

مطالعات مهندسي پروژه از ابتدا تا مرحله مطالعات پايه توسط كارفرما انجام  گرددپيشنهاد ميالمللي، نفت و الزامات بيناجرايي صنعت 

گران تر از سوي مناقصهتر و دقيقو اسناد و مدارک مربوطه در اسناد مناقصه گنجانده شود، كه منجر به ارايه پيشنهاد قيمت اصولي ،شده

بسياري از ابهامات در مراحل بعدي كاهش يافته و ميزان دعاوي در اين زمينه نيز كاهش  ،اييد مطالعات انجام شدهو با ت خواهد گرديد

 چشمگيري خواهد داشت. 

باشد و با مبلغ پيمان متفاوت كه اين رقم صرفا مبلغ اوليه پيمان مي است، گرديده عنوانمبلغ پيمان  ،موافقتنامه 3در ماده  -6

. مبلغ پيمان، مبلغ گرددپيشنهاد ميريف دقيق و شفاف از مدت و مبلغ اوليه پيمان كه با مدت و مبلغ پيمان متفاوت است است. ارايه تعا

و مدت پيمان نيز با لحاظ نمودن تغييرات در مدت اوليه  ،گردداوليه پيمان و همچنين اثرات مالي ساير تغييرات در نرخ پيمان را شامل مي

 . گرددپيمان محاسبه مي

كار، موافقتنامه عنوان شده است، مبلغ پيمان جز در ارتباط با موارد زير مقطوع است؛ كه در ذيل آن به تغيير 2-3در بند  -7

-مي كليه مواردي كه تغييرات در مبلغ پيمان را سببگردد پيشنهاد مي است. بهايي، تعديل و مبالغ مشروط اشاره گرديدهكارهاي فهرست

تغيير مبالغ ناشي از  هزينه تسريع، خسارت تاخير، كار به نحوي كه منجر به كاهش يا افزايش مبلغ پيمان گردد،تغيير، شامل انجام شوند

كه صورتيدر)خريد حقوق ثبت شده  مالي، جرايم متعلقه به پيمانکار مطابق مفاد پيمان،هاي داراي بارها و دستورالعملاعمال برخي بخشنامه

-اي با عنوان تغييرات در مبلغ پيمان پيشدرج شده در ماده نيز لحاظ گردند؛ بعالوه موارد (بيني نشده باشدپيمان پيشمبالغ در مبلغ اوليه 

هاي گمركي و ساير موارد هاي ناشي از تغيير تعرفهافزوده، هزينه هاي مربوط به بيمه، ماليات بر ارزشگردند. در مورد تغييرات در هزينهبيني

گذار هستند و هاي پروژه تاثيرباشند و در طول مدت پيمان داراي نوسانات بوده و در هزينهاز اختيارات پيمانکار خارج مي از اين قبيل كه

هاي جبران تغيير نرخ گرددنيز پيشنهاد مي باشندناشي از تغيير در قوانين جاري كشور، وضع قوانين جديد، لغو يا اصالح قوانين موجود مي
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در صورت داشتن تاثير در مدت اجراي پروژه نيز مدت اوليه . و به حساب بدهي و يا بستانکاري پيمانکار منظور گردد بينيمربوطه پيش

 پيمان به تناسب كاهش يا افزايش يابد.

 صراحتا درج گردد.مجاز ها توسط و به هزينه پيمانکار، در صورت بروز تاخيرات غيرنامهتمديد بيمه گردد لزومپيشنهاد مي -8

بيني در ماده مربوط به تحويل زمين و دادن اطالعات مرتبط با آن، خسارات ناشي از عدم انجام به موقع تعهدات كارفرما پيش -9

 هاي مقرر انجام نگرديده و منجر به طرح ادعا از سوي پيمانکار گرديده است.ها موارد در زماناست كه در برخي پروژهنشده 

غ قابل پرداخت را در زمان تعيين لاگر پيمانکار مب "تاخير در پرداخت"اي فيديک، با موضوعنقرهسند  8-14مطابق با بند  -10

در خالل دوره تاخير ، صورت سود مركب ماهانه، بابت مبالغ پرداخت نشدهگذاري بههاي سرمايهشده دريافت نکند، محق به دريافت هزينه

درصد بهره، بيشتر  3گذاري مذكور بر مبناي نرخ ساالنه هاي سرمايهط خصوصي، هزينهبيني موارد در شرايخواهد بود و در صورت عدم پيش

 .[11] گرددشود، محاسبه و پرداخت ميها انجام مياز نرخ بهره بانک مركزي كشوري كه در آن پرداخت

تناسب مدت اخت نمايد، بههاي پيمانکار را پردوضعيتهرگاه كارفرما نتواند ظرف مدت مقرر صورت 5490سند  8-53در ماده  

بيني و ميزان آن موكول به تعيين در هاي اضافي پيمانکار در مدت تاخير، پيشعنوان جبران هزينههاي مربوطه، مبلغي بهتاخير در پرداخت

 كند.شرايط خصوصي گرديده است، كه در اغلب موارد كارفرما در شرايط خصوصي ميزان آن را مشخص نمي

( قانون 10ضمانت تاخير تعهدات مالي كارفرما كه طبق بند )ب( ماده )"آيين نامه تضمين معامالت دولتي  11با توجه به ماده

بايد در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قيد و تعهد گردد، بر اساس شاخص  -1383مصوب  -برگزاري مناقصات 

سازمان مديريت و برنامه "مطابق مفاد همين بند  "گردد.و پرداخت ميبانک مركزي جمهوري اسالمي ايران تعديل تورم اعالمي 

ريزي كشور، نحوه محاسبه تمديد مدت پيمان )مجاز شمردن تاخير تحويل مورد معامله( با لحاظ پرداخت ضمان تاخير تعهدات 

و نه واگذاري موارد به شرايط  -پيمانايجاد مکانيزمي در شرايط عمومي . بنابراين [12] "نمايدمالي كارفرما را تهيه و ابالغ مي

هاي اضافي تحميل شده به پيمانکار جبران شده و مدت نحوي كه در صورت تاخير در پرداخت به پيمانکار، هزينهبه -خصوصي

 گردد.پيمان نيز به تناسب تاخير در پرداخت تمديد شود، پيشنهاد مي

 بل تغيير اعالم گرديده كه موارد زير در آن پيش بيني نگرديده است:در شرايط عمومي پيمان، مبلغ پيمان در شرايطي قا -11

تغيير مبلغ پيمان ناشي از تغيير قوانين و مقررات، افزايش مبلغ پيمان ناشي از دستورات كارفرما براي همکاري و هماهنگي در 

-ها ميه و كارفرما پس از عقد پيمان تصميم به انجام آنبيني نشداجرايي ديگر كه در محدوده كار پيمانکار پيشارتباط با پروژه يا گروه هاي

، افزايش مبلغ پيمان ناشي از خسارت تاخير در انجام (بيني شده در ماده مربوط به هماهنگي با ساير پيمانکارانمطابق ضوابط پيش) گيرد

مشروط، افزايش مبلغ پيمان ناشي از لزوم اتمام كار زودتر از  تعهدات كارفرما، افزايش مبلغ پيمان ناشي از انجام كارهاي مربوط به مبالغ

گردد موارد ذكر شده به شرايط تغيير مبلغ پيمان اضافه كه پيشنهاد مي ؛برنامه زماني، افزايش مبلغ پيمان ناشي از خريد حقوق ثبت شده

 شوند.

و خسارات مربوط به  يمانکارسود پ ي وباالسر يهاينهجبران هز گرددپيشنهاد ميكارفرما، توسط  يماندر صورت خاتمه پ -12

 .بيني شوديشاز خاتمه زودهنگام پ يدست ناش يناز ا يآالت و مواردينماش

باشد و بخش اصلي نيروي انساني، ماشين آالت، مصالح و حمل مي 4از آنجا كه فهرست بهاي نرخ عوامل صنعت نفت شامل  -13

 .شودمورد اشاره  4به هر  گرددپيشنهاد مي است، اشاره شده 3و  2مورد آن در پيوست هاي  2تنها به 

 گردد:با توجه به موارد زير درج ماده مربوط به تمهيدات مالي كارفرما، در شرايط عمومي پيمان سند جديد پيشنهاد مي -14

است روز پس از دريافت درخو 28اي فيديک، كارفرما بايد ظرف مدت شرايط عمومي سند نقره 4-2طبق بند  -

 پيمانکار، گواهي معقولي مبني بر برقراري و پايداري تمهيدات مالي در پرداخت مبلغ پيمان به پيمانکار ارايه نمايد. 

هاي موضوع انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن است كه دستگاه -الف"قانون مناقصات كشور 10ماده  طبق  -

اطمينان  ،بيني منابع مالي معامله در مدت قراردادبه پيشنحو مقتضي نسبت  ( اين قانون به1بند )ب( ماده )

حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد. )ب( موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات 

 .[13] "و اسناد مناقصه از سوي مناقصه گزار قيد و تعهد شود براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط
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خاطر هحق مبادله پيمان را ندارند. اما متاسفانه ب رمايان از تامين مالي پروژه اطمينان كافي نداشته باشند،اگر كارف -

ها بروز مشکل عدم پرداخت مطالبات يکي از معضالت پروژه عدم رعايت قانون فوق توسط اكثر كارفرمايان دولتي،

ها با افزايش شود، بلکه عمده پروژهور كامل حاصل نميطههاي طرح و ساخت بشده است و لذا نه تنها مزاياي پروژه

 .[14] گردندزمان و هزينه روبرو مي

طرف مقابل قرار  ييدو مورد تا شونديمناقصه مبادله م يكه در زمان برگزار يبه اسناد و مداركموافقتنامه  2ماده در  -15

گردد همان طور كه در پيشنهاد ميآيند. همچنين ارک پيمان به شمار مينگرديده است، در حالي كه موارد جزء اسناد و مداشاره  گيرنديم

اسناد  يبنديتبه اولو نيز موافقتنامه 2ماده در شرايط عمومي سند نقره اي فيديک به اولويت اسناد و مدارک پيمان اشاره گرديده،  5-1بند 

موافقتنامه و شرايط عمومي نسبت به ساير اسناد پيمان "جمله  ،د با موضوع اولويت اسنا يعموم يطشرا 5ماده در و  دهمورد نظر اشاره ش

 .حذف گردد "دارنداولويت 

نامه انجام تعهدات از سوي پيمانکار و از تاريخ امضا و مبادله تاريخ تنفيذ پيمان پس از تسليم ضمانتگردد پيشنهاد مي -16

هاي مهم موافقتنامه بوده و ناپختگي از ماده "تنفيذ، شروع كار و مدت پيمان تاريخ"موافقتنامه با عنوان  5پيمان لحاظ گردد. همچنين ماده 

و به اصالحات اساسي نياز دارد. اصالحاتي از قبيل ، هاي منعقده با اين سند گرديده استبه بروز دعاوي بسياري در پيمانمفاد اين بند منجر

و در ادعاهاي مطروحه توسط پيمانکاران، بسياري از كارفرمايان پس از پيمان مطرح شده  فيذكه از شرايط تن "مبادله پيمان"حذف شرط

اقدام الزم را به عمل نياورده و عمال پيمانکار مدعي عدم تنفيذ پيمان شده و به منزله توجيه تاخيرات  پيمانامضاي پيمان نسبت به مبادله 

كار متعهد به ابالغ شروع بهرا اين ماده حذف شده و كارفرما  يپاراگراف انتهاي گرددميكند. همچنين پيشنهاد خود موارد را مطرح مي

روز  42ب نيز تاريخ شروع كار ظرف  -1-8اي فيديک در بند . در سند نقرهنمايدروز پس از تاريخ تنفيذ پيمان  30پيمانکار ظرف حداكثر 

 پس از تاريخ تنفيذ پيمان عنوان گرديده است.

كارفرما شرح وظايف و اختيارات مشاور"و "كارفرما مشاور"عبارت  گرددپيشنهاد مي ،با توجه به دو عاملي بودن سند -17

 پيمان حذف گردد.  8در پيوست  ")مهندس مشاور(

 ، تهيه و تسليم هاي اوليه پس از عقد پيماناز اقدام،  "نامهتسليم ضمانت"با عنوان  شرايط عمومي 1-3 بنددر  -18

هاي انجام نامهپس از امضا و مبادله پيمان، پيمانکار ضمانتاست.  و عنوان شدهگرديده درج انجام تعهدات نامه هاي پيش پرداخت و ضمانت

نامه نامه انجام تعهدات پيش از انعقاد پيمان مطابق با مفاد آييندر حالي كه ضمانت ؛كندپرداخت را تهيه و تسليم كارفرما ميتعهدات و پيش

 توسط پيمانکار در زمان مقرر در اسناد مناقصه تهيه و ارايه گردد.تضمين معامالت دولتي بايستي 

-اخذ مجوزهايي كه در تعهد وي ميمتعهد به كارفرما منظور جلوگيري از ورود ضرر و زيان به پيمانکار، گردد بهپيشنهاد مي -19

 در پيمان گردد. بيني شدههاي پيشدر زمان ،باشد

 يررا تحت تاث يلتحو ،از عملکرد كارفرما يموقت ناش يلكه در زمان تحو يف موارديتکل، شرايط عمومي پيمان 60در ماده  -20

بيني پيشاز اين بابت، خسارت تاخير در پرداخت صورت وضعيت قطعي به پيمانکار  گرددپيشنهاد ميو  ،باشدنميمشخص  دهديقرار م

 گردد. 

 گردد،دعاوي و اختالفات زيادي ميايجاد باشد و باعث بسيار رايج ميهاي طرح و ساخت از آنجا كه بروز توقفات در پروژه -21

، و موارد با جزئيات كامل و اختصاص دادهو عدم قصور پيمانکار  اي به توقفات، اعم از موارد ناشي از قصورماده جداگانه گرددپيشنهاد مي

 نحوه محاسبه خسارات در اين دوران درج گردد.

گردد پيشنهاد مي ، در نتيجهشودشرايط عمومي پيمان تامين مصالح را نيز شامل مي 15-1كار در بند تعريف ارايه شده از  -22

 اصالح گردد. 1-10بند  10براي مثال عنوان پيوست  ،هايي از سندبخش

در هر  صراحتا اشاره شده است كه پيمانکار "مهندسي ارزش"با عنوان  ،شرايط عمومي سند نقره اي فيديک 2-13در بند  -23

ها و يا افزايش كارايي كاهش هزينه تواند پيشنهاد مدوني به كارفرما ارايه كند كه در صورت بکارگيري، منجر به شتاب در تکميل،زمان مي

ها و بعضا كاهش كه پيش بيني موارد در سند جديد نيز در جهت بهبود اجراي پروژه شده يا از جهات ديگر به نفع كارفرما خواهد شد

 ها يا كاهش مدت زمان اجراي پروژه تاثير بسزايي خواهد داشت.ههزين
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قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در  "گردد، الزام به رعايت پيشنهاد مي -24

صراحتا ر شرايط عمومي پيمان، مجلس شوراي اسالمي د 1375سال  مصوب "اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات

 گردد.عنوان 

مصاديق  كه 1-1-68در ذيل جزء 5ايمني، بهداشت و محيط زيست نظر به اهميت و لزوم رعايت مقرراتگردد پيشنهاد مي -52

 اضافه گردد. اين مورد نيز ،قصور مستمر پيمانکار عنوان گرديد است

گردد موارد در پيشنهاد مي ،و اهميت موضوع يمني، بهداشت و محيط زيستا هاي جديد در زمينهنظر به تدوين دستورالعمل -26

 اي در سند درج گردد.قالب پيوست جداگانه

در  بيني شدهپيش قيمتا ب پروژه مورد نياز تجهيزات تهيه به قادر تحريم دليلبه كه شودمي مدعيدر مواردي پيمانکار  -27

هاي احتمالي و مسووليت دو بيني تحريم، در بخش خطرات و زيانبنابراين پيش .[15باشد ]مي دقراردا رقم افزايش خواستار يست وپيمان ن

 گردد.طرف پيمان پيشنهاد مي

و داوري به صورت صحيح و متعادل در نظر گرفته نشده است و اختيارات به شرايط عمومي پيمان، حل اختالف  75در ماده  -28

 اين ماده اصالح گردد. گردديپيشنهاد م سمت كارفرما مي باشد كه

ها و مدارک ياد هاي مشابه، از نقشههاي توسعه و پروژهاگر كارفرما بخواهد در طرح "شرايط عمومي پيمان، 1-9طبق بند  -29

اسناد و  وليت هر نوع عدم تطبيق، ناهماهنگي و اشتباه، به عهده وي است. كه اين متن با حق مالکيت پيمانکار بروشده استفاده كند، مس

حذف شده يا منوط به اخذ موافقت گردد پيشنهاد ميباشد و مدارک تهيه شده توسط وي، كه در همين بند آمده است، در تناقض مي

 گردد. پيمانکار

پيمانکار است؛ مگر  يها از جمله پرداخت حق بيمه و فرانشيز به عهدهدر شرايط عمومي پيمان هزينه تهيه و حفظ بيمه نامه -30

پرداخت ، در تعهد كارفرما يهايمهشود كه در مورد ب يحتصر يستيباكه ؛ ديگري پيش بيني شده باشد به نحو ين كه در شرايط خصوصيا

 باشد.مي برعهده كارفرما يزو فرانش يمهحق ب

 

ه، به هاي مربوطهاي ناشي از نگهداري كارها در دوران تعليق و ساير هزينهپيش بيني نحوه محاسبه هزينه 3-65در بند  -31

كه جهت جلوگيري از اعمال قدرت از سوي كارفرما، اضافه كردن متن زير در ذيل همين بند در  شرايط خصوصي واگذار گرديده است؛

 :گرددپيشنهاد ميشرايط عمومي 

)كه بايد مشخص  باشد.هاي ناشي از نگهداري كارها در دوران تعليق معادل ..... ميدر موارد مسکوت در شرايط خصوصي هزينه

 گردد.(

 يهايماناز توقف پ يبه خسارات ناش، "خواست كارفرمادرخاتمه پيمان به" شرايط عمومي پيمان با عنوان 67در ماده  -32

 جبران خسارات احتماليو بيني شده موارد پيش گرددپيشنهاد مينشده است، كه اشاره  يماندر رابطه با موضوع پ ،با اشخاص ثالث يمانکارپ

 برعهده كارفرما قرار داده شود.

، در شرايط عمومي پيمان ديده نشده فراهم كند يمانکارانپ يرسا يبرا يدبا يمانکاركه پ يتسهيالت محدودهالزام به تعيين  -33

 شود.مشخص به صورت دقيق در اسناد پيمان گردد پيشنهاد ميكه  است 

كه براي مواردي از كارها كه نياز به آزمايش و بازرسي و يا تاييد قبل  ست،ا درشرايط عمومي پيمان، پيمانکار متعهد گرديده -34

حق پوشاندن نظر به دوعاملي بودن سند  گرددپيشنهاد مي كه ؛از پوشيده شدن و يا مدفون شدن دارند، اجازه مشاور كارفرما را اخذ نمايد

 شود. ينيبيشپ ،شده يينظرف مهلت تع حضور نماينده كارفرماكار در صورت عدم 

 .باشدمي 7سازي دارند به شرح جدول كه نياز به تعريف يا شفاف 5490مفهوم نشريه كلمات و عبارات نا -35

 

 

                                                           
5HSE: Health, Safety, Environment  
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5490مفهوم نشریه : کلمات و عبارات نا7جدول   

 امتياز آدرس عبارت امتياز آدرس عبارت

شرايط عمومي 5ماده  استنتاج منطقي عمومي شرايط 63ماده  اركان اصلي پيمان 3.86   3.79 

شرايط عمومي 23ماده  تغيير اساسي شرايط عمومي 5-1-64جزء  شرايط جوي استثنايي 4.29   5.50 

شرايط عمومي 1-25بند  مهندسي بنيادي هاي الزمتضمين 4.36  شرايط عمومي 7-67بند    5.86 

شرايط عمومي 1-25بند  عرف مهندسي شرايط عمومي  1-1-68جزء  قصور مستمر 6.07   4.93 

شرايط عمومي 1-26بند  افراد واجد صالحيت شرايط عمومي 2-1-68جزء  بارز 3.29   4.74 

شرايط عمومي 2-28بند  شب شرايط عمومي 6-71بند  به نحو بارزي 4.36   4.07 

هاي كارگاهينقشه شرايط عمومي 2-31بند    5.07 كل سند تاييد / تصويب 5.36 

شرايط عمومي 46ماده تسهيالت ي ناتمام / كامال كارها 3.50 

 پايان يافته / انجام شده

شرايط  3-67كل سند خصوصا بند 

 عمومي

4.36 

شرايط عمومي 46ماده فاصله زماني معقول هاي الزمتضمين 3.57  شرايط عمومي 7-67بند    5.86 

طور منطقيبه شرايط عمومي 6-4-53جزء    4.79    

كه با  است؛ ارايه شده 5490نشريه شرايط عمومي  يدر شکل زير نقشه ،5490طي بررسي هاي انجام شده بر روي نشريه  -36

 .پيشنهاد شده استها گيري مادهتوجه به آن محل صحيح قرار
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 5490ی جامع شرایط عمومی  نشریه : نقشه6شکل

 

 اسناد پيمان

 هدف اسناد پيمان -4ماده

 اولويت اسناد -5ماده 

كدها و  استانداردها، -6ماده

 مراجع

اسناد طراحي و  -7ماده 

 مهندسي

 هاابالغيه -8ماده

مالکيت اسناد و  -9ماده

 استفاده مجدد از آنها

 حاكمزبان  -10ماده 

 

 

 

 

هماهنگي با ساير 

 کارانپيمان

هماهنگي با ساير  -38ماده

با  پيمانکاران مرتبط

 موضوع پيمان

 هاها و بيمه نامهضمانتنامه

 ضمانتنامه پيش پرداخت -11ماده 

 ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار -12ماده 

 ضمانتنامه انجام تعهدات -13ماده 

 هاآزاد سازي ضمانتنامه -14ماده 

 ليت تهيه آنهاوومس ها،انواع بيمه نامه -15ماده 

 هامحتواي بيمه نامه -16ماده 

 هاي در تعهد كارفرمابيمه نامه -17ماده 

 دريافت خسارت از بيمه -18ماده 

چشم پوشي از ادعاي خسارت اضافي ،مرتبط با موارد  -19ماده 

 بيمه

 ها،در شرايط تحويل قسمتي از كار به كارفرمابيمه نامه -20ماده 

 با شرايط پيمان ها،ها و بيمه نامهانطباق متن ضمانتنامه -21ماده 

 هانامهها وبيمهمراجع صادر كننده ضمانتنامه -22ماده 

 كارهاتغيير در بيمه نامه ها ناشي از تغيير -23ماده 

 تغيير در كارها

تغيير در  -49ماده 

 كارها
مشاور كارفرما،بازرسي و كنترل 

 كيفي كار

 مشاور كارفرما -50ماده 

بازرسي و كنترل كيفي  -51ماده 

 كار

 

 

 هاي كارفرماوليتوتعهدات و مس

 دهتعيين نماين -39ماده 

 تحويل زمين و اطالعات مرتبط با آن -40ماده

 دقت اطالعات و مدارک -41ماده

 هاوضعيتپرداخت صورت -42ماده 

بررسي به موقع مدارک تسليمي  -43ماده 

 پيمانکار

 هادريافت بيمه نامه -44ماده 

 صدور مجوزها -45ماده 

 تسهيالت دوران ساختمان و نصب -46ماده 

انجام به موقع كار و تامين مصالح و  -47ماده 

 تجهيزات در تعهد كارفرما

 پرداخت حقوق و عوارض گمركي -48ماده 

 

 

 

 

 

 هاي اوليهاقدام

هاي اوليه پس از عقد  اقدام -3ماده

 پيمان

ها و تفسيرهاتعريف  

تعريف ها -1ماده   

تفسيرها -2ماده   

هاي به پيمانکاران،تغييرات مبلغ پرداخت

 پيمان

 مبلغ پيمان -52ماده 

 هاي موقتپرداخت -53ماده 

 مبالغ مشروط -54ماده 

 هاي ارزيپرداخت -55ماده 

 تغييرات در مبلغ پيمان -56ماده 

 صورت وضعيت قطعي -57ماده 

 

 قانون حاكم اقامتگاه قانوني، حل اختالف،

 حل اختالف -75ده ما

 اقامتگاه قانوني -76ماده 

 قوانين و مقررات حاكم بر پيمان -77ماده 

 مراحل تکميل و تحويل كار

 تکميل مکانيکي -58ماده 

 راه اندازي و آزمايش عملکردي -59ماده 

 تحويل موقت -60ماده 

 دوره مسووليت رفع نقص -61ماده 

 تغييرات مدت پيمان،تاخير،تعليق،خاتمه پيمان تحويل قطعي -62ماده 

 هاي پيمانزمان-63ماده 

 تغييرات مدت پيمان-64ماده 

 تعليق-65ماده 

 تاخير در اتمام به موقع كار-66ماده 

 خاتمه پيمان به درخواست كارفرما-67ماده

 بركناري پيمانکار-68ماده 

 واست پيمانکارخاتمه پيمان به درخ -69ماده 

 خاتمه پيمان به علت وقوع حوادث قهري -70ماده 

 

 تعهدات و مسئوليت هاي پيمانکار

 كليات -24ماده 

جام خدمات طراحي و مهندسي و واگذاري ان -25ماده 

 ليسانس

 مديريت و نظارت بر كار -26ماده 

 تامين نيروي كار -27ماده 

 مقررات كارگاهي -28ماده 

تامين مصالح و تجهيزات و حمل و انبارداري  -29ماده 

 آنها

ابزار، مواد مصرفي و  ماشين آالت ساختماني، -30ماده 

 تسهيالت مورد نياز كار

 هاي كارگاهيهاي اجرايي و نقشهتهيه روش -31ماذه 

 برنامه پيشرفت كار -32ماده 

پيمانکاران دست دوم و ساير  فروشندگان، -33ماده 

 هاي پيمان با پيمانکار طرف

 عوارض و ساير حقوق دولتي ماليات، -34ماده 

 هادريافت بيمه نامه -35ماده 

 محرمانه نگهداشتن اسناد و مدارک پيمان -36ماده 

 تاييدات پيمانکار -37اده م
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 گیرینتیجه -6  

مروري بر  ها به روش طرح و ساخت،هاي الزم براي اجراي پروژهپس از معرفي روش طرح و ساخت و بيان ويژگير اين مقاله د

صنعتي كه منجر به بروز دعاوي و اختالفات  هاي ضوابط اجرايي روش طرح و ساختها و ايرادات شرايط عمومي، موافقتنامه و پيوستچالش

هاي طرح و هاي مربوط به وضعيت حقوقي حاكم بر پروژهگرفته است. سپس اهم چالش انجاماخت گرديده، هاي طرح و سدر اجراي پروژه

جهت بررسي و رفع مشکالت قراردادهاي طرح و ساخت در  ها ارايه شده است.ساخت در ايران و عدم تخصيص مناسب ريسک و مسووليت

بايست در سند جديد لحاظ نهايت ميي كه درهايحليل نتايج، اهم پيشنهاداست و با ت انجام گرفته 3صنعت نفت مراحل مندرج در شکل 

ارايه گرديده است.   6و  5 گردند، با دسته بندي تفسلي به ترتيب فراواني در بخش هاي مالي، قراردادي، حقوقي، فني و محيطي در جداول

توضيحات مربوط به هر رديف به همراه پيشنهادات  خبرگان،هاي انجام شده و نظرات اخذ شده از مطالعات و نظرسنجي سپس با توجه به

عنوان گرديده است. همچنين عبارات  ي طرفين پيمانهانهايي جهت توزيع منطقي ريسک و رفع ابهامات و تعيين حدود وظايف و مسوليت

سند همسان طرح و ساخت  مي پيمانشرايط عمو جامع يشده است. در انتها نقشه درجمبهم و چالش برانگيز سند كه بايستي شفاف شوند 

هاي مربوط به ها در محلو مادهشود ها در سند جديد امتناع از تکرار ماده پيشنهاد گرديده است كه، كه طي آن است صنعتي ارايه شده

ارت مالي و زماني ناشي پيش بيني مکانيزم جبران خس هاي ارائه شده، شاملكه اهم پيشنهاداز آنجا  گيرند. وري قرارخود جهت افزايش بهره

ي طراحي پايه به صورت دقيق از سوي از تاخير در پرداخت به پيمانکاران، اصالح شمول مبلغ پيمان، شرايط تنفيذ پيمان، لزوم ارايه

قوانين و مقررات باشد و درج  ها ميكارفرما، اخذ بيمه نامه ها و هزينه هاي مربوطه، لزوم تعيين تسهيالتي كه پيمانکار متعهد به ارايه آن

باعث رفع ابهامات عمده قراردادي، كاهش  پيشنهادات مطرح شدهشود اعمال مي بينيپيش باشد،الزم بايد در متن شرايط عمومي پيمان مي

نجام بيني شده در قرارداد و اكاهش هزينه و مدت زمان اجرا، قطعيت دادن به زمان و مبلغ پيش اختالفات فيمابين كارفرما و پيمانکار،

 هاي صنعتي خواهد گرديد .آميز پروژهموفقيت

 سپاسگزاری

مهندسي و استاندارد معاونت امور مهندسي وزارت  ي سياستگزاريمدير كل محترم وقت ادارهنويسندگان اين مقاله از همکاري 

 نفت، جناب آقاي مهندس محمدرضا ابوطالب كمال سپاسگزاري را دارند.
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