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ي تحوالت دنيا در امروزه  طبـق نمونـه عنـوان بـه.  است وقوع حال در ا طرح و ا پروژه انجام نحوه در بزر

ــا ســـاخت و طـــرح موسســـه آمـــار ـ ت) DBIA)  آمر اي ســـاخت و طـــرح ـــاي پـــروژه ســـ  تـــا 1985 درســـال

ـــاي طبـــق.  اســـت رســـيده درصـــد 35 بـــه درصـــد 5 از 2000  مناســـب روش انتخـــاب بـــا، شـــده انجـــام برآورد

نــه تـــوان مـــي، پـــروژه انجـــام بــراي ان بـــه را آن اجـــراي مـــدت و درصـــد 5 متوســط طـــور  بـــه را پـــروژه ـــاي ز ـــ  م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اي توجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قابــ

ش)  درصد 33 حدود تا موارد ع در(     داد ا



٣

             

               

     .



٤

 روش اجراي پروژه

اي كــه اســت عمــومي اصـطال اينــد ــ جـامع فر  روش تمــامي شــامل،  ســاخت و طرا
ـــدات قـــراردادي روابـــط،  عمليـــات تـــوا،  ـــا فعاليـــت،  ـــا ابـــط،  ع ن رو ل و فيمـــاب  ايـــ شـــ

ح را مختلف ي كه نمايد مي شر ا م ت در آ ـ آم موفقيت تكميل ج  پـروژه تسـاخ و طرا
ار ا .روند مي ب

ـ خـدمات سـازماند و تركيـب نحـوه = روش اجراي پروژه  و مـواد( ـاال تـدارك،  طرا

ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــاخت و)  تج ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــاختمان( ســـــــــــ ـــــــــــــ ـ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـ ات نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و ســــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  +)  تج
ـداري  و برداري  ره سـات نگ يالت( تاس ي  بـا ايـ ارفرمـا وسـيله بـه كـه اسـت پـروژه)  سـ ـارگ  ب

. شود مي انجام ديگر اد



٥

اي( اي حوزه بر مشتمل پروژه انجام روش بنابراين ر)  فاز :  است ز

طراحي1.

تدارك2.

ساخت3.

بهره برداري4.

نگهداري 5.

…..

…..

…..

…..

…..

Engineering

Procurement 

Construction

Commissioning

Maintenance

ش مطالعــــــات ــــــاي حــــــوزه فــــــوق  ــــــاي حــــــوزه بــــــر عــــــالوه پــــــروژه عمــــــر  چرخــــــه در ،  پيــــــدا
ت،  توجي مطالعات ن و مدير  . دارد وجود ما تام



٦

 فرايند اجراي پروژه



٧

ندس انتخاب ندس ( پروژه م  )مشاور  م

ايران در مشاور مهندسين•

 خارجي مهندسين•

ندس ان ما براي مشاور  م د مي انجام را تفضي سن مطالعاتام  .د

 P.F.S (Pre feasibility Study)  

ان مطالعه يك پروژه ر اجراي براي د مي صورت اوليه سن ام .گ

P.T (Project team) 

ن   ،است  پروژه تيم يك شكيل ار اول
ً
ه با افراد از پروژه تيم تركيب معموال ي ،ما ،ف تجر ا   مشاور  و بازر

ن حقو .شود مي شكيل امللل ب

 C.E   (Consultant Engineering)



٨

ان مطالعات انات جنبه چند از تفضي سن ام م را پروژه اجراء ام .كند مي فرا
اقتصادي سنجي امكان مطالعات•
فني سنجي امكان مطالعات•
)كند مي استفاده پروژه تكنولوژيهايي سطح چه از ( تكنولوژيكي مطالعات•
.محيطي زيست جنبه از•

ون سند 3 مطالعات اين حاصل .آيد مي ب

F.R (Feasibility Report)  
ان اي يافت حاصل تمام ن جمله از سن ام ات و آالت ماش ص است الزم پروژه براي تج .شود مي م

D.P.PLAN ( detail project plan )

B.P (Business Plane)
نه( ص ما و ارزي نظر از پروژه ز Cash)شود مي م Flow اي ن نحوة و زمان س در پروژه ما نياز   آن تأم

ص ع شود مي م :از منا
شركت خود سرمايه•
سهامداران وام•
  .كشور داخل از دريافتي تسهيالت•
كشور خارج منابع از دريافتي مالي تسهيالت•
كشور ارزي ذخائر محل از استفاده•

 D.F.S  ( Detailed feasibility Study )



٩

R.Q (Request for quotation )

R.P (Request for proposal) پيشنهاد براي درخواست

C.B (Common Bid) .مناقصه رويم مي الزاماتي علت به اوقات گاهي عمومي مناقصه

I.T (  International tender) .ها پروژه از خيلي همانند :المللي بين مناقصه به رفتن

 مناقصه به باراً اج را ما جهاني بانك آن اعتبار تأمين بدليل قم تركيبي سيكل نيروگاه :مثال كشور در

.برد المللي بين

 ها Proposal اين در كنيم مي دريافت Proposal تعدادي داديم انجام را مراحل اين زمانيكه
شود مي حاصل مفيدي مطالب

 طريق ذيل ٤تماس با همكاران بالقوه آينده از.



١٠

T.V (Technical visit ) .شود بازديدهاي فني و رؤيت حوزه فني كار حاصل مي

C.P  (Counter proposal) .شود پيشنهادات متقابل تهيه مي 

C.T     (Comparative Table) .اي از پروپوزالها تهيه ميگردد جداول مقايسه 

 حاصلش كه كند مي تهيه مشاور مهندسين را Proposal در كنندگان شركت بندي درجه

Short list بود خواهند آينده مذاكره طرف كه شركتهايي تعداد است.



١١

ن عي ي  تصميم پروژه انجام روش در اره گ ار ي در ر موضوع چ  :  است مطرح ز

 اي در اص تفاوت ـع پـروژه انجـام مختلـف روش اي توز سـك ـل و انجـام ر ن روژهپـ تحو  بـ
ـــــــــــاي ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــ ـــاغل مختلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف اد ـــــــــــــ ـ ـــــــــــ ـ ــــــــــــ ـ ــــــــــــه از پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروژه در شـــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ــ ــــــا جملــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ارفرمــــــــــ

 .  باشد مي

تركيب و تعيين بسته هاي كاري 1.

ترتيب سازماندهي نهادهاي حاضر2.

تعيين روش قيمت گذاري 3.

تعيين روش ارجاع كار و واگذاري قراردادها4.
 :  موضوعات فوق  موارد بر عالوه

ن ند مطرح... و اختالف حل اي روش،  ا بيمه،  ا تضم ند مي قرار پيمان شرايط در كه س  .  گ
     قاعده اي حالت=  عمومي شرايط
نا اي حالت=  خصو شرايط است



١٢

 اجزاء درگير در پروژه ها

    

    )  (

    )  (

Owner / Client

Designer / Architect

Constructor/Construction Contractor



١٣

اجراي پروژه

مشاور  وظيفهوظيفه مجري وظيفه کارفرما

ه ارجاع و انتخاب چنانچه منطقي و درست عملکرد اه ار ي با بن ا   صالحيت ارز
باشد منطبق

ين با پروژه اجراي ن،قيمت کم ن منطقي و کيفيت باالتر   از هاستفاد با زمان تر
يافته توسعه آوري فن

نتامين منافع مجري ناظر منافع تام تامين منافع کارفرمايا سرمايه گذار

جامعه منافع



١٤

 انواع روش هاي انجام پروژه

ـــ در پــــروژه انجـــام ــــاي روش بنـــدي طبقــــه اســـاس  و خــــدمت ـــاي حــــوزه تركيـــب مبنــــاي بـــر مراجــــع اك
ب ي ترت اي سازما ي  تصميم ع،  است پروژه در درگ اد : موارد در گ

 تامين مالي

  طراحي پايه

  طراحي تفصيلي

  مواد ، مصالح و تجهيزات ( تدارك كاال(

  ساخت

 بهره برداري و نگه داري



١٥

  روشهاي تامين منابع مالي پروژه ها

 زير هاي پروژه انجام براي الزم اجرايي بودجه تهيه و مالي منابع تأمين نحوة

 از كيي عنوان به حاضر حال در آنها از حاصل خدمات و محصوالت از برداري بهره و بنايي

.باشد مي مطرح توسعه حال در كشورهاي روي پيش مسائل مهمترين

 ينا در مالي هاي بحران و توسعه حال در كشورهاي خاص وضعيت به توجه با

 راهمف براحتي بزرگ هاي پروژه اجراي براي نياز مورد سرمايه تأمين امكان كشورها

 .شود مي مطرح خارجي هاي سرمايه جذب يعني ديگر راه از استفاده لذا شود نمي

 .باشد مي زير روش دو به خارجي هاي سرمايه از استفاده

    استقراضي روش -١
گذاري سرمايه روش -٢



١٦

  روشهاي تامين منابع مالي پروژه ها

:روشهاي استقراض
 در اين گونه از روشها كشور سرمايه پذير وامـي را از كشـور يـا مؤسسـه وام دهنـده

وام  دريافت مي كند و مؤظف است در سررسيدهاي مقرر اقساط بازپرداخت آن را به

را  دهنده بپردازد در اين نوع روشها كشور بـا بانـك وام دهنـده هـيچ گونـه ريسـكي

.پذيرد و تمام ريسكها متوجه كشور وام گيرنده است نمي

: ها خود داراي دو شكل است اين دسته از روشهاي تأمين مالي پروژه

ي قرار كشور يا مؤسسه وام دهنده هيچ گونه شرطي را براي نحوة مصرف وام پرداخت1.

.دهد نمي

امـل كشور يا مؤسسه وام دهنده عالوه بر وام به نحوة هزينه شدن آن نيز نظـارت ك2.

.داشته است و نوع مصرف را از ابتدا با وام گيرنده شرط مي كند



١٧

  روشهاي تامين منابع مالي پروژه ها

باشد  در لغت به معناي ماليه يا تأمين مالي مي: فاينانس
:نوع فاينانس در دنيا داريم ولي دو نوع رايج تر و عملي تر است  ١٥ما 

Buyer’s Credit=  اعتبار خريدار -١
ك كشوري به سيستم يك كشور به يك كشور ديگر يك دولتي به دولت ديگر و دقيقتر سيستم بانكي ي

بانكي كشور ديگري يك خط اعتباري ميدهد به سه دليل 
افزايش صادرات خودش -١

ايجاد اشتغال در كشور خودش -٢

ي ميدهنـد اعتبـار خطايجاد روابط دوستانه سياسي بلند مدت به اين داليل كشور ما به همديگر  -٣

يران قـرارداد مثالً بانك مركزي آلمان به بانكهاي بازرگاني خودش اجازه مي دهد با بانكهاي بازرگاني ا
ميليون يورو مثالً در قراردادهاي با ايران بانكهاي آلمان فاينانس كنند  ٥٠٠ببندد تا سقف 

Supplier’s Credit=   اعتبار فروشنده -٢
ا كـنم بـ خواهم كارخانه الستيك در كرمان بزنم پول ندارم تمام مراحل اجـراي پـروژه را طـي مـي مي

قبـول  گويم خودت برو اعتبار جور كن بندم مي هزار تن الستيك قرارداد مي ٢٥ميتسوبيشي ژاپن براي 
تبـار را جـور كند تا به او اعتبار دهند پس فروشنده خودش اع كند يك يا چند بانك ژاپن را قانع مي مي

.مي كند
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  روشهاي تامين منابع مالي پروژه ها

عمال اين روش به قراري مشروط و مشخص براي استفاده از وام و ا :المللي وامهاي بين

. رددكنترل مؤسسه وام دهنده بر نحوة هزينه شدن وام در زمان اجراي پروژه بر ميگ

ده بـه بايستي مطالعات امكان سنجي الزام شده توسط وام دهن در اين گونه موارد مي

وام از  از قبيـل. ( انجام رسيده و توجيه فني و اقتصادي پروژه مورد قبـول قـرار گيـرد

... )طريق بانك جهاني ، صندوق بين المللي پول ، بانك توسعه اسالمي و 

د در لغت به معناي فرجه و مهلت وعده پرداخت آمده است و مقطعي بـو :يوزانس

) وعده دار  L/C( كه ارز كم داشتيم و نسيه خريد ميكرديم 

L/C   ) رايج ترين ، شناحته شده ترين و معتبرترين ابزار پرداخت است (
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  روشهاي تامين منابع مالي پروژه ها

: انواع روشهاي سرمايه گذاري

ه كار گيري در روش سرمايه گذاري تأمين كننده منابع مالي با قبول ريسك ناشي از ب
ذاري منابع مالي در فعاليت يا طرح مورد نظر برگشت اصل و سود منابع سـرمايه گـ

شده را از عملكرد اقتصادي طرح انتظار دارد و به سه صورت شامل
سرمايه گذاري مستقيم خارجي  -١
سرمايه گذاري غير مستقيم خارجي   -٢
.معامالت جبراني -٣

سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مشاركت يك يا چند سرمايه گذار خـارجي در سـهام 

.كند ثبت شده يك مؤسسه داخلي كه حق و حقوقي را براي سرمايه گذار ايجاد مي
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  روشهاي تامين منابع مالي پروژه ها

 اين نوع از سرمايه گذاري داراي مزيا و معايب مختلفي است از جملـه مزايـاي
ش انتقـال دانـش فنـي، افـزاي: اين روش براي دريافت كننده سرمايه عبارت اسـت از 

پردن توانمندي نيروي انساني، مشاركت در سود و زيان، اشتغال زايي، عدم نيـاز بـه سـ
مـوالً در عين حـال بـا توجـه بـه اينكـه مع.... هاي مديريتي و  تعهدات مالي، كسب تجربه

متـرين كشورهاي سرمايه گذار به انحاي مختلف سعي در باال بردن سود خود و صرف ك
ام مراحـل هزينه و انتقال كمترين دانش ممكن را دارند كشور سرمايه پذير بايد در تمـ

.بسيار به دقت عمل نمايد
:انواع روشهاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي

تملك يا خريد    -١
ايجاد شعبه فرعي از شركت  -٢
سرمايه گذاري مشترك -٣
مشاركت در توليد -٤
مشاركت در سود -٥
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  روشهاي تامين منابع مالي پروژه ها

:سرمايه گذاري غير مستقيم خارجي

ر در اين نوع از سرمايه گذاري، كشور يا مؤسسه خارجي از طريـق اوراق بهـاداري نظيـ

ژه در تـأمين مـالي پـرو..... الملـي و  سهام، اوراق قرضه بلند مدت اوراق مشاركت بين

.نمايد مشاركت مي

ذار در گذاري مستقيم در اين است كه در اينجا سـرمايه گـ تفاوت اين روش با سرمايه

پارد سـ روند اجراي پروژه دخيل نشده و نظارتي ندارد و از نظر مالي نيز تعهداتي نمـي

ت تنها در صورت سود يا زيان پروژه بر اساس سهم الشركه داده شـده سـود دريافـ

.نمايد مي
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  روشهاي تامين منابع مالي پروژه ها

:معامالت جبراني
ا مؤسسـه گويند، كشور يـ گذاري كه به آن معامالت متقابل نيز مي در اين نوع از سرمايه

زات و سرمايه الزم براي خريـد تجهيـ(سرمايه گذاري در قبال فراهم سازي منابع نقدي 

راي مـورد نيـاز بـ...) تجهيزات، تكنولوژي، دانـش فنـي و (و غير نقدي ) نيروهاي توليدي

خود را به همـراه سـود انتظـاري از محـل ) مالي و غير مالي(اجراي پروژه، اصل سرمايه 

د به محصوالت يا خدمات توليدي همان پروژه يا طرحهاي داخلي ديگر و يا در برخي موار

.نمايد صورت معادل ارزي مي

:مهمترين روش معامالت جبراني

بيع متقابل 
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  روشهاي تامين منابع مالي پروژه ها

) BuyBack( بيع متقابل 
اين روش تامين منابع مالي عمدتاً براي اجراي طـرح هـاي نفـت و گـاز در ايـران مـورد 

ي استفاده قرار مي گيرد ، شركت سرمايه گـذاري خـارجي كليـه وجـوه سـرمايه گـذار

ز راه همچون نصب تجهيزات راه اندازي و انتقال تكنولوژي را بر عهده مي گيـرد و پـس ا

ايه بازگشـت سـرمايه و همچنـين سـود سـرم.اندازي به كشور ميزبان واگذار مي كنـد 

.شركت سرمايه گذار از طريق دريافت محصوالت توليدي صورت ميگيرد
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ــي روش ايــن ن جديــد  از ي ن ــاي روش تــر ــه اوايــل از كــه باشــد مــي مــا تــأم ــ 1980 د ــامي ع  كــه ن
اه چند امتياز اعطاي تركيه دولت و .يافت راه ما اي رسانه به گذاشت مناقصه به را ن

ــژه بــه تكنيــك ايــن از اســتفاده ســات مــورد در و ي تأس نــا ر ج ز كــه يافــت توســعه بتــدر  در روش ايــن ون اكنــ ــم بطور
اي ـــادي مقبوليــــت توســـعه حـــال در كشـــور  ــــمعي مـــدت بـــه پــــروژه بـــرداري  ـــره و ســـاخت روش ايــــن در اســـت يافتـــه ز

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك توســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالحا اصــ

 (Project development company) د مـي نـام ـ طـي از ـس ارفرمـا بـه پـروژه انتقـال و شـود مـي انجـام گ

. يابد مي تحقق الزم درآمد تحصيل از عد و معي مدت
اقع درB.O.Tبنابراين ـاي مسـتقل روش يـك و ـي قرارداد سـت اجرا شـ بلكـه، ن ـ ب ن بـراي رو  پـروژه مـا تـأم

 .است

– Buildبرداري، انتقال      روش ساخت، بهره Operate – Transfer (BOT) 

  روشهاي تامين منابع مالي پروژه ها
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ـه ـا ايـن مختلف تركيب ـر در كـه شـود مـي ـا روش از مختلفـي انـواع ايجـاد منجر ـار ز  داده حتوضـي متـداول  روش چ
 : شود مي

Design-Bid-Build ( DB )روش طراحي ، مناقصه ، ساخت -١

– Designساخت/ روش طراحي  -٢ Build

روش طراحي،تدارك، ساخت -٢-١

كليد در دست/   

Engineering,Procuremeut,Construction ( EPC )

/ Turn Key

Design & Buildروش طرح و ساخت توام -٢-٢

Construction Management (CM )روش مديريت ساخت -٣

– Buildروش ساخت ، بهره برداري ، انتقال -٤ Operate – Transfer ( BOT )
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– Designروش طراحي ، مناقصه ، ساخت -١ Bid - Build ( DB )

ن عمـومي و شـود مي گفته ن عام سه يا مثل،  سن روش،  روش اين به  سـاخت ايـ پـروژه اجـراي روش تـر
اي با ارفرما روش اين در.  آيد مي حساب به انه قرارداد ار و، )  مشاور (  طرا جدا )  روژهپ سازنده(  پيمان
د مي خدمت به را ي پـروژه در روش ايـن از ارفرمايـان از سـياري .  گ ـا سـاخت شـروع كـه ـا  ـار ايـانپ مسـتلزم آ

ــ ن و مثلــث راس در ارفرمــا روش ايــن در.  نماينــد مــي اســتفاده اســت طرا ندســ ــط بــازوي عنــوان مشــاور  م  را
ار و پروژه ي بازوي عنوان پيمان  . كنند مي عمل مثلث قاعده در پروژه اجرا
ي ژ ار و مشاور  مجزاي ارتباط روش اين و  . باشد مي پيمان

  روش اين در
ً
ار و مشاور  طرف دو عموما   ملزم پيمان

ات اعالم به با   متقابل بصورت افتاده اتفاق اش
باشند مي

كارفرما

پيمانكار مشاور
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است ارفرما با طرا ليت مسؤ،  روش اين در  . 

 ــــ،  مشــــاور  يـــك خــــدمات از اســـتفاده بــــا ارفرمـــا س و كـــرده تكميــــل را پـــروژه طرا  قصــــهمنا برگــــزاري  بـــا ســــ

ار  . كند مي انتخاب را پيمان

 ار دايت و ساخت بر نظارت وظيفه ارفرما جانب از مشاور  ساخت دوره در ده بر را پيمان  .  دارد ع

 ــع ســك توز ن نظــر در بــا و عادالنــه روش ايــن در ر ي و كــردن بيمــه قابليــت چــون  مــواردي گــرف  يــك ــر توانــا

ار و ارفرما طرف دو از ي  در پيمان شگ ش و پ سك ا ن ر . شود مي دوتقسيم آن ب
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تواند مي روش اين در گذاري  قيمت نوع : 

 شدن خرد قابليت با جمع سر. 1

نه. 2  الزحمه حق باضافه ز

رست در واحد اي. 3  ا ف

 يه اي پروژه براي ساخت روش از استفاده اي و اب ند ار ي م ـ عمـده بخـش كه عمرا  بـه ـا طرا

. است شده توصيه شود مي انجام وي  مشاور  يا ارفرما وسيله
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  ــــــي ــــــيش طراح ــــــداف :پ ش و ارفرمــــــا وســــــيله بــــــه كيفــــــي انتظــــــارات و پــــــروژه ا ن مشــــــاورا  عيــــــ
 .  شود مي

  گمارد مي ساخت مدارك سازي  آماده و طرا ار به را آنان و انتخاب را طرا تيم ارفرما :طراحي .  

  ـــــــــذاري ـــــــــ مـــــــــدارك،  تكميـــــــــل از ـــــــــس :واگ ـــــــــراي طرا ـــــــاخت مناقصـــــــــه ب ـــــــتفاده مـــــــــورد ســ ـــــــرار اســ قــ

د مي   .  گ

  ــــــــــاخت ـــــــــار بــــــــــا را ســــــــــاخت پيمــــــــــان ارفرمــــــــــا :س ـ ــــــــوده منعقــــــــــد عمــــــــــومي پيمان ــــــــروژه و نمــ  ســــــــــاخته پــ
 .  شود مي

  ـــــــــل ــــــــار،  پـــــــــروژه ـــــــــل تكميـــــــــل از ـــــــــس :تحوي ـ ــــــــاه پيمان ـ ـــــــــرك را ار ـــــــد مـــــــــي ت ـــــــــا،  كنــ ـــــــدازي  راه ت و انــ

.   شود انجام برداري  ره 

مراحل روش طراحي ، مناقصه ، ساخت   )DB (
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 مزاياي مراحل روش طراحي ، مناقصه ، ساخت   )DB (

ت  .  است آسان ارفرما براي خطي فرايند درك و مدير

 پروژه انجام بندي زمان  
ٌ
ص و روشن امال  .  است م

 ادي قيمت ش ار پ   پيمان
ٌ
 .  است معت و اطمينان قابل معموال

 نه براي دارد فرصت ارفرما اد ساخت اي ز ش افت رقاب پ  .  كند در

 پروژه اي فعاليت شدن تخص  

 ل ش كن  ارفرما سوي  از پروژه اي فعاليت ب

 ش ايم حاشيه ا كيفيت حفظ براي ب مشاور  حضور  به توجه با ار
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نه روش ش تا پروژه ساخت اي ز   طرا تكميل از پ
ً
ص قطعا  .  شود ن م

  ش از طرا مرحله در مشاور ي دا ار اجرا اه پيمان  .  شود ن آ

 روش فرايند  
ً
تا ي س  . است طوال

  مياندازد عقب را ك بندي زمان مرحله ر تاخ،  است خطي فرايند چون 

سازنده و طراح اي سازمان تمايز  
ً
شـود طرا بازنگري  و اصالح باعث عمدتا نـه صـرف كـه م  را زمـان و ز

 .دارد ي در

ست شفاف قرارداد در ا مسئوليت سك توان ن و ن .نمود تقسيم درس به را ر

 معايب مراحل روش طراحي ، مناقصه ، ساخت   )DB (
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– Designساخت/ روش طراحي  -٢ Build

ــار ـ ــــ پيمان ــــ خــــدمات انجـــام مســــئوليت كـــه شــــود مــــي اصـــالق اي مؤسســــه يـــا شــــركت بــــه ســـاخت و طرا  طرا

ـــــ( اجـــــرا و تفضـــــي ـــــ و طرا ند ن و يـــــه) فرآينـــــد م ــــاال تـــــأم ات و ـ ـــــ ـــــي عمليـــــات، تج  و بنصـــــ، اجرا

ت و اندازي  راه ده بر پروژه يك در را ا فعاليت اين انجام مدير .دارد ع

ـده بـه روش ايـن در ـا مسـئوليت ليـه اينكـه به توجه با ـار ع ـد پيمان  عـام دو روش شـيوه ايـن بـه بـود خوا

 .شود مي گفته ن
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  ساخت/ انواع روش طراحيDesign – Build

كليد در دست/ روش طراحي،تدارك، ساخت  -٢ -٢
Engineering,Procuremeut,Construction ( EPC ) / Turn Key

Design & Buildروش طرح و ساخت توام - ٢ -١

ده بر پروژه طرا چنانچه ار ع ن بـا انجـام ـاي روش از نـوع دو،  شـود داده قرار پيمان  اختسـ و طـرح«  عنـاو
ل»  ساخت و تدارك،  طرا«  و»  توام ند مي ش  .  گ

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــز طرا ـــــــــــــــــؤليت جــ ـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــاي مســ ـ ـــــــــــــــــــار.  اســـــــــــــــــــت پيمان ــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــي پيمان ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــه خوا بابـــــــــــــــــــت از را طرا

نه  ش موجـب توانـد مـي ايـن كـه نمايد اقتصادي ا ز ـ انمتخصصـ بايـد ارفرمـا اينجـا در.  شـود كيفيـت ـا  ف
ش نياز يابد اطمينان تا باشد داشته اختيار در ا و قوي  .  است دهش پياده مناقصه اسناد در درس به ا

طراحي كالً برعهده پيمانكار
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Design & Buildروش طرح و ساخت توام - ٢ -١

ت توام ساخت و طرح روش ادي شبا  خـدمات سـطح و حـد روش دو اين تمايز وجه دارد دست در ليد روش با ز
ش بايد كه است طرا ار انتخاب و مناقصه انجام از پ  اي گروه اي و ارفرما توسط توأم ساخت و طرح پيمان

ي مشاور ( تخص .باشد شده آماده) ارفرما انتخا
  روش ايــن در

ً
ـــ% 30 تــا% 5 حــدود معمــوال ــ طرا   ع

ً
بــا ـــ اول  فــاز تقر ــ(  طرا ش) پايــه طرا  ي واگـــذار  از پــ

ار به ار .است شده انجام ارفرما سوي  از توأم ساخت و طرح پيمان
سـك، ارفرما توسط پايه مطالعات انجام به توجه با ـار ر ت روش ايـن در پيمان ـار بـه سـ  و دسـت در ليـد پيمان

ـــار ـــ EPC پيمان ت ارفرمـــا توســـط شـــده انجـــام مطالعـــات براســـاس توانـــد مـــي و اســـت كم شـــ دادن بـــه ســـ  ادپ
.نمايد اقدام قيمت

ـ و مطالعـات،  مشـاور  از اسـتفاده با يا خود ارفرما روش اين در ـ تـا پـروژه اوليـه ـاي طرا ـاين كـه مقط  ياز
ن قابل مناس دقت با مناقصه مدارك و شوند پياده روش به ارفرما ند(  باشد تدو وم م  مـي انجـام)  يمف

ند  . د
ي در ومي طرا پايان در اطالعات كه صور ادي ناختهناش عوامل يا نباشد ا مناقصه اسناد يه براي مف  ز

ـ باشد داشته وجود ـ از ـار ادامـه و شـده انجـام وي  مشـاور  يـا ارفرمـا توسـط پايـه طرا  بـه اجـرا و تفصـي طرا
. رود مي مناقصه
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ب از ـس ساخت و طرح جمله از ا طرح اجراي روش با رابطه در واگذاري  نوع ر  رحطـ توجيـه گـزارش تصـو
د مي صورت  .  گ

سرســـيومي،  ـــاد يـــك بـــه اســـت ممكـــن ســـاخت و طـــرح ي مشـــاركت يـــا و ـــاد چنـــد از ك – Joint( مـــد
Venture (ــار و مشـــاور  شـــامل ســـازنده طـــراح از ـ  .  شـــود واگـــذار پيمان

ً
ـــاران معمـــوال  ردهآو  بـــه توجـــه بـــا پيمان

شان ش ي  ب ده بر را ساخت و طرح تيم ر . دارند ع

Design & Buildواگذاري روش طرح و ساخت توام

 ك تجارت  Joint Venture  مش
ـ :مسئوليت ها در تجارت مشترك  ان تـدارك يـا كننـده تـدارك وق سـات كننـد ـاران و صـنع تاس  پيمان

ـاي يـه ار ـ و اب ند ل م ك تجـارت اعضـاي سـيو نـد مـي شـكيل را مشـ شـان،  د ـد بـر عـالوه ا يع  بــه كـه ا
ي ــــا ك تجــــارت برابــــر در ت ــــده مشــــ ند دار ع ا ســــ ت  متضــــامنا و مشــــ ــــدات بــــه ســــ  در كمشــــ تجــــارت ع
د ارفرما برابر ند متع .  بود خوا

 J.V. : افق م با شركت چند يا دو ي يا ار يك براي كنند مي تو ند انجام ارفرما   يجديد شركت و د
س . كنند ن تاس

 J.V.C.  :س جديد شركت يك و گذارند مي سرمايه شركت چند يا دو .كنند مي تاس
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ـا :داده هاي اصلي طـرح . 1 ـا،  ورود ـا،  خروج ـان مطالعـات اسـاس بـر كـه اسـت...  و ظرفي  سـن ام

 .  شود مي يه طرح اوليه

ـ سـيماي و شده انجام طرح اص اي داده اساس بر :مطالعات طراحي مفهومي . 2   مترسـي را طـرح ك

 .  كند مي

يجه اساس بر :طراحي بنيادي يا مهندسي پايه . 3 ومي طرا ن اي و مف  محاسبات انجام و امل بررس

ند دقيق صات،  م ن طرح اص عناصر م  .  گردد مي عي

ند مبناي بر :مهندسي تفصيلي . 4 يـات و شـود مي انجام پايه م ـي جز  اعـم فمختلـ ـاي بخـش در اجرا

.شود مي يه اندازي  راه و نصب،  ساخت،  تدارك از

Design & Buildاطالعات ومدارك الزم دراجراي روش طرح وساخت توأم 

بررسي اقتصادي طرح
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ای بــه توجــه بــا اقتصــادی مطالعــات ی اســتاندارد ــا ــ و ای منطقــه ضــرایب و ج ــای،  داخ ازار  و ــداخ نیاز

ی ــا ــان،  ج ن ام س تــأم ســا ش نــرخ،  محصــوالت روز قیمــت،  ل ای در قیمــت افــزا  ــره نــرخ،  گذشــته ســال

س ـ و خـار عوامـل،  فاینـا ی محـل،  ـا معافیـت انـواع،  داخ افیـا ـی،  جغر افـت محـل بـه نزدی  و ادمــو  در

ســت مســائل،  محصــوالت ارســال   مــی انجــام....  و محیطــی ز
ٌ
 از هاســتفاد بــا اقتصــادی محاســبات ایــن معمــوال

ی نـــرم ـــا ـــ افزار س و شـــود مـــی انجـــام Comfar نظ ت ســـ  مـــی اقـــدام طـــرح تـــوجی گـــزارش ارائـــه بـــه ســـ

 .شود

  بررسي اقتصادي طرح:
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 نرم افزارComfar

معرفي نرم افزار كامفار –الف 
ن عنوان حاضر حال در Comfar افزار نرم تر  ايـن. اسـت شده شناخته طرح ما -اقتصادي محاسبات افزار نرم معت
ن اعتبار از و است شده يه Unido توسط افزار نرم  .باشد مي برخوردار املل ب

ـــ بخـــش نتـــايج افـــزار نـــرم ايـــن ورودي اطالعـــات و ـــا داده ـــ اينكـــه از عـــد كـــه صـــورت بـــدين، باشـــد مـــي طـــرح ف ـــ برر  طـــرح ف
 .شود مي گرفته نظر در افزار نرم اين ورودي عنوان ف بخش نتايج، گرفت انجام طرح ارشناسان توسط

 
كارايي و مزاياي نرم افزار كامفار -ب

ــي، كشــاورزي ، صــنع ــاي پــروژه مــا -اقتصــادي محاســبات قابليــت افــزار نــرم ايــن ــانگردي، عمرا ســ و ج ي و تور  را معــد
ــت.دارد عطــاف، افــزار نــرم ايــن ديگــر مز  در وژهپــر  يــك بــراي كــه مختلــف شــرايط. اســت مختلــف شــرايط بــا افــزار نــرم پــذيري  ا
 :از عبارتند شود مي گرفته نظر

 جديد واحد يك براي ما -اقتصادي محاسبات -1
 قدي واحد يك توسعه براي ما -اقتصادي محاسبات -2
ان چند يا نفر چند مشاركت با جديد واحد يك براي ما -اقتصادي محاسبات -3  ار
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ا ارفرما1. ار مسئول  واحد يك با ت .دارد سرو

ص حدي تا2. نه قط بودن م  ا ز

ار كيفيت مسئوليت بودن روشن3.

اران توسط پروژه مسائل و مشكالت از سياري  رفع4.  مشكالت اب ارفرما شدن درگ عدم و پيمان

ان5. ندي برنامه اساس بر پروژه اجراي ام  مصوب زمان

ي صرفه طرا نظر از6. د انجام پروژه اجراي زمان در جو ي(  ميگ ) طرا و ساخت مپوشا

ان7. اي از استفاده ام اران ف توانمند يجه در و پيمان پروژه شدن بخش اثر ن

ي8. ن ي عمليات و طرا و خدمات ما اجرا

Design & Buildمزاياي روش طرح وساخت توأم 
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ش و نبوده ارفرما اختيار در طرا  .كند مي تبعيت ساخت و طرح واحد از ب

تفضي طرا زمان در ارفرما نقش شدن كمرنگ

نه اي برآورده س بودن تقر مناقصه برگزاري  زمان در ساخت ز

اي و نظارت انجام به نياز ش بدليل قو مم  ارفرما نفرات عداد ا

ش ل  ا   ار برروي  ارفرما كن

 ش چون سك ب ار متوجه ر ا تمام نيمه پروژه نياورد تحمل اگر است پيمان . شود مي ر

Design & Buildمعايب روش طرح وساخت توأم 
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ــار محــــدوده،  مشـــاور  كمـــك بـــدون  يــــا بـــا ارفرمـــا روش ايـــن در اي،  ـ ـــ طـــرح و نظــــر مـــورد اســـتاندارد  تحــــت را ك

س و يه مناقصه مدارك ديگر با مراه»  ارفرما اي خواسته«     عنوان ـ هادامـ مناقصـه برگـزاري  بـا س  طرا

ده بر را ساخت و ار ع د مي قرار گردان ليد پيمان .  د

 Engineering,Procuremeut,Construction ( EPC )روش طراحي،تدارك، ساخت
)Turn key) كليد در دست(روش كليد گردان (  

 هكـ اي بگونـه گـذارد مـي طراحي و اجرا را بطور كامل بر عهـده پيمانكـار مسـئوليت دست در ليد روش

سـات از بـرداري  ـره توانـد مـي ليـد يك چرخاندن با فقط ارفرما، پروژه تكميل از عد  آغـاز را دهشـ اجـرا تأس

.نمايد
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ـار ـاي ليـه مسـؤليت روش ايـن در پيمان ـ ار ند ـ(  م  ـره دهآمـا و تكميـل تـا را سـاخت و تـدارك، )  طرا

ده بر،  شدن برداري   .  دارد ع

ــ نظــارت خــود ارفرمــا ــده ــار شــدن رونــدانجام بــر را كــالن و ك ــ مشــاور  انتخــاب صــورت در.  دارد ع  از بخ

ده بر» ارفرما نماينده«عنوان با ارفرما اي مسؤليت د مي قرار وي  ع  .  گ

دن اعالي حد دست در ليد ار به اجرا و طرا مسئوليت س ـ قـانون  يـك عنوان است پيمان  سـئوليتم: ك

ف محدوده در كه نق و عيب ر د رخ ار شده عر ده د ار ع د پيمان  .بود خوا

ستم اين در گذاري  قيمت نوع . است شده گرفته نظر در مقطوع مبلغ صورت به س
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 تاريخچه قراردادهايEPC

اي  شرايط از  استفاده پ  قرارداد   وام ذاخـ بـا،  سابق  بودجه و  برنامه  سازمان در  فيديك  ت

ي بانــك از ـــا ـــه در  ج   كتـــاب  ترجمـــه بـــا و شـــد  شـــروع)  مـــيالدي 1960 - 61 بـــا برابـــر(  خورشـــيدي40  د

ا  اين.  گرفت قرار  استفاده مورد،  فار  به قرمز .بود  متداول  دنيا در 1990  سال تا قرارداد
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  نگاهي اجمالي به فيديك )FIDIC (
ن جامعـه سه ادعام از 1913 سال در فيديك جامعه ندسـ ـ مشـاور  م ـا در م س ارو ش اكنـون .  يافـت تاسـ  زا بـ

ند جامعه 60 اي از م ان مختلف كشور ت آن در ايران جمله از ج  .دارند عضو
ن مرجـــــع عنـــــوان دنيـــــا تمـــــام در انجمـــــن ايـــــن ـــــاي كننـــــده تـــــدو ـــــاي بـــــراي قـــــرارداد نمونـــــه فرم ـــ ار ــ ند ل م  ، ســـــيو

ي سات و ساختما ي تاس اني  . است شده شناخته بر و م

قراردادهاي تيپ  فيديك
ش  كــه ســتا ذينفــع ــاي طــرف الزامــات نمايــد ديكتــه را قــرارداد مختلــف ــ نــوع از اســتفاده ــار طبيعــت آنچــه از بــ

ن را قرارداد بخصوص نوع از استفاده  . نمايد مي عي
اي از استفاده فيديك ضوابط در  : است آمده ذيل موارد براي قرارداد مختلف فرم

 EPC يا گردان ليد پيمان شرايط:    Silver Book اي نقره كتاب

  اجرا و ساخت پيمان شرايط:   Red Book  قـرمـز كتاب

  ساخت و طرح پيمان شرايط:   Yellow Book  زرد كتاب



٤٥

 EPC يا گردان ليد پيمان شرايط:    Silver Book اي نقره كتاب

  اجرا و ساخت پيمان شرايط:   Red Book  قـرمـز كتاب

  ساخت و طرح پيمان شرايط:   Yellow Book  زرد كتاب

ي اجراي و ساخت براي ا ندس ع،  وي  نماينده يا ارفرما توسط كه شود مي توصيه ار ـ،  مشـاور  م  شـده نجـاما طرا
ار ا قرارداد اين در.  است  .نمايد مي اجرا پيمان مطابق را طرح پيمان

ي يا و بر اي پروژه براي اني اي شامل م ند،  طرا ار ي و م  در متعـارف شـرايط تحـت.  شـود مي توصيه ساختما
ار،  پيمان نوع اين  .نمايد مي اجرا و طرا را پروژه ارفرما اي خواسته طبق پيمان

اي براي اه،  توليدي فرايند و ي يا ارخانه،  ن سا ي اي پروژه و دست اين از تاس ر و عمرا ي ز  : كه است بمناس بنا
ي درجه – الف ي قيمت و مدت مورد در قطعيت از باال  . است نظر مد پروژه ا

ار – ب ي دخالت بدون  را پروژه اجراي و طرا امل مسئوليت پيمان  .نمايد مي تقبل ارفرما جانب از چندا
ــار ــا پــروژه ايــن در ــاي ليــه كــه اســت موظــف پيمان ــ ار ات،  طرا  ســاتتاس كــه نمايــد اجــرا نحــوي  بــه را ســاخت و تــدار

 ”  ليد يك چرخش با”  ارفرما نظر مورد
ً
 .باشد برداري  ره آماده امال
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ويژگي هاي روش EPC

ـــــار - 1 ـ ی  عمــــــل آزادی دارای پیمان شــــــ ات انتخــــــاب زمینــــــه در ب ــــــ ــــــی ــــــای تکنیــــــک و تج  نمچنــــــ و بــــــوده اجرا

ی ست ای به خا وا وی و دیگران فعالی ا بندی زمان برنامه از پ . ندارد آ
شـــ ـــا پـــروژه ایـــن در ســـرعت -2 ع انجـــام بـــا و بـــوده ب ـــای،  ـــار ســـر ـــ انتظـــار مـــورد پرداخ ســـتب مـــی بموقـــع ن  ا

. گردد انجام
ـــار چنانچــــه -3 ـ ات از پیمان ــــ ــــ تج ن ســــطح و ارزان یجــــه در و نمــــوده اســــتفاده پــــای ـــار کیفیــــت ن ،  بیایــــد نپــــائ ـ

ســـک افـــت عـــدم ر ن در ســـک عـــالوه و گردیـــده متقبـــل را پرداخـــت آخـــر ن عـــدم ر ـــای گـــرف ـــ را اارفرمـــ عـــدی ار  ن

د پذیرا . بود خوا
ــــا نــــوع درایــــن زمــــان -4 میــــت از قرارداد ــــ ا ــــدات طبــــق بایــــد و اســــت برخــــوردار خا ن،  ع ــــد بــــدان طــــرف  متع

خ از اطمینـان حقیقــت در. باشـند ن بـدلیل(  اســت بــاال سـیار پــروژه اتمـام تــار مـه عیــ ن از یــک ـر بــرای جر  طــرف

دات نقض صورت در ).ع
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ن و ارفرما -5 ست می وی  مشاور ـارت به با ـار تجـارب و م یجـه در و نماینـد اعتمـاد پیمان ـ بـه ن  مـواردی از غ
ار که ست الزم، میکند عدول  ک و اسا بصورت خود وظایف از پیمان ـار ار در ن  یـا و مـودهن دخالـت پیمان

ادات ش ی تاخ با را پ ند قرار برر مورد طوال . د
میت تقضی طرا مرحله -6 ن و ارفرمـا و داشته خا ا ـارپ کـه یابنـد اطمینـان میبایـد وی  مشـاور  از یمان

صات ای و ننموده عدول  م ن را پروژه استاندارد . است نیاورده پائ
افقات -7 ی تاث پرداخت نحوه و ما تو سـت می لذا، دارد قرارداد در سزا ـ و شـفاف بصـورت با  در صم

ن قــرارداد ــ آن طبــق بــر و شــده عیــ ـ  خــود ــای خواســته از امــر ابتــدای در ارفرمــا چنانچــه.  گــردد عمــل ن ـ  اآ
ین)  Price Lump Sum(  مقظـوع قیمـت بصـورت قـرارداد یـک باشد داشته امل نـه ـ  محسـوب گز

ار حالت این در.  میگردد ست می پیمان یه از با . باشد برخوردار مناس ما ب
ی و ا خواسته ارفرما چنانچه پروژه اندازی  راه خصوص در -8 ست باشد داشته الزاما  بـدان دادقرار  در میبا

 . گردد اشاره

ويژگي هاي روش EPC
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ن و ارفرمـــــا -9 ین وی  مشـــــاور شـــــ ـــ اجـــــراء طـــــول  در عالیـــــه نظـــــارت و مناقصـــــه فرآینـــــد در را فعالیـــــت ب  رحطــ
نـــد ـــ قـــانون  یـــک عنـــوان.  داشـــت خوا ـــ و عیـــب ـــر ک ـــف محـــدوده در کـــه نق ــار شـــده عر  شـــود حـــادث ـ

ار مسئولیت د پیمان سک و بود خوا ی مسئولیت و ر ار به ارفرما از اجرا شو  منتقل پیمان . دم
میــت مناقصــه مرحلــه -10 ــادی ســیار ا ســت مــی ارفرمــا مرحلــه ایــن در و داشــته ز و با ــ نــه،  ن ع و ز  منــا

ــار ــای قابلیــت از اطمینــان منظــور  بــه را ــا ــای کیفیــت و پیمان ادی طرح شــ ــا پ  ســوی  از.  یــدنما صــرف آ
ار دیگر ادی انرژی و وقت باید ن پیمان اد یه برای ز شـ  آن سـودآوری و بـودن اجـراء قابـل از اطمینـان بـا پ

 . دارد مصروف
ن از استفاده -11 ع تأم س بصورت ما منا ولت با روش این در فاینا ی  س ش شو  انجام ب . دم
ای -12 د . داد انجام یکپارچه بصورت میتوان را خار خر
ان کشور  داخل در نوآوری و ساخت ای قابلیت ارتقاء -13 . گردد می پذیر ام
ل  بـــه نیـــاز بـــدلیل ارفرمـــا -14 ـــ ـــ کن ـــای بـــه میتوانـــد روش ایـــن در کم ین و هپرداختـــ خـــود اصـــ فعالی ـــ  کم

وی ستم در ستادی پرسن ن د نیاز خود س  .  داشت خوا

ويژگي هاي روش EPC
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:عيب عمده اين روش
ش انتقال عدم .باشد مي ارفرما به ف دا

ـ قسـمت بـراي فقـط را دسـت در ليـد پيمـان اسـت ممكـن ـارفر :توجه   كـه دنمايـ انتخـاب پـروژه از م
– Partial( دست در ليد نيمه عنوان به Turnkey  (ا -Semi( و Turnkey-  (است معروف. 

ند و ف مطالعات   ينه گزنه ين انتخاب براي م
اول  مرحله مطالعات
دوم مرحله مطالعات
ي اي نقشه يه تفضي اجرا
برداري  ره براي پروژه نمودن آماده و اجرا
ل ارفرما به پروژه تحو

:تعهداتي كه پيمانكاران در اين روش بعهده دارد عمدتاً شامل 



٥٠

ا ارفرما ار مسؤل  واحد يك با ت  . دارد سرو

 ي صرفه طرا نظر از د مي انجام پروژه تكميل زمان در جو ي،  گ  .   طرا و ساخت مپوشا

ن ين داش سك كم    ارفرما براي ر

 ص نه قط بودن م    ا ز

 شود ن منتقل ارفرما به پروژه متخصصان داخ اي تضاد   . 

 ات از نا اي تاخ ا و غي ش ادعا  .  يابد مي ا

عطاف حداك م ساخت اي روش و مصا انتخاب،  طرا انجام در نوآوري براي را پذيري  ا   مي فرا
. كند

 مزايا
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ي و مشاركت.  است پيچيده ارفرما براي و نبوده شده شناخته روش ا ل رماارف براي ار مراحل در ارز  مشـ
 .  است

 ن صــات نداشــ ــ م ع و تــر ارزان تكميــل بــه ســازنده تمايــل و امــل ف يجــه در و پــروژه تــر ســر  كيفيــت تافــ ن
 . ار

 ش ل  ا  . ار روي بر ارفرما كن

  ــــــــــــــ چــــــــــــــــون شــ ــــــــــــــك ب ســ ـــــــــــــــار متوجــــــــــــــــه ر ـ ــــــــــــــل اگــــــــــــــــر،  اســــــــــــــــت پيمان ــــــــــــــاورد تحمــ ــــــــــــــــا تمــــــــــــــــام نيمــــــــــــــــه پــــــــــــــــروژه نيــ  ر
 . شود مي

ش و نبوده ارفرما اختيار در طرا  .  كند مي تبعيت  ساخت و طرح واحد از ب

 ادي مبلغ ش نـه از ام برآورد كه اين به توجه با پ  صـورت در اسـت ممكـن و شـود مـي ارايـه،  نبـوده ـا ز
ش موجب بودن كم . شود مي كيفيت ا

 معايب
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ن ي  مبلـــــغ از ـــــار  صـــــاحب يـــــا ارفرمـــــا  اطمينـــــان  دليـــــل  اولـــــ ـــ  زمـــــان و  ـــــا ــ ات.  اســـــت ـــــار  پايـــــان  قط ـــــ  در  زمـــــان غي

ي پروژه ـرا  اسـت  كـم سـيار شوند مي اجرا EPC  روش  به  كه  ا مـه ز ي جر  در  نطـرف  بـراي  شـده  گرفتـه درنظـر  ـا

ادند قرارداد اي در .ز مه  اين EPC  نوع  قرارداد   ا جر
ً
اقعا ن و شوند مي اجرا و ي  طرف ند  آن  دنبال  م   هك س

ي در. نكننـد  پرداخت را ا پنال  آن ـ  سـرمايه از  اسـتفاده كـه  زمـا س  اجـراي در  خصو  ،  اسـت  مطـرح  فـاين
ً
 قطعـا

ــاي از بايــد ــي. كــرد اســتفاده EPC  نــوع   قرارداد ي ، دارد وجــود EPC در  كــه  ديگــري  مــوارد از  ي   لــوث از  جلــوگ

 .  است ار  تقسيم و  مسئوليت
ً
اي در اصوال   به و شود مي  خواسته  مؤسسه  يك از  مسئوليت EPC  نوع  قرارداد

ــ  تكــه تكــه  مســئوليت ديگــر  عبــارت يجــه در. شــود ن ش، عملكــرد در  مســئوليت  ن ي و  آزمــا ــ  و  ــارا  طــور   بــه  اتتج

ده  امل ار برع  . است پيمان

قراردادهاي  سوي  بازار كار به  رفتن پيش  علت  EPC
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ــه از ــان در  Total Quality Management يــا TQM  مبحــث، عــد  بــه 1980  د   ج

اران از  سياري  و گرديد  مطرح .كردند  توجه  آن  به دنيا  بزرگ  پيمان

ي ســــــازمان ي پــــــروژه تواننــــــد مــــــي  كــــــه  ــــــا ل  مــــــورد انــــــد شــــــده اجــــــرا EPC  روش  بــــــه  كــــــه را  ــــــا ــــــ نــــــد  كيفــــــي  كن ,  قرارد

ي سازمان ند  ا .برند مي ار  به و دارند درنظر را TQM  بحث  كه س

ــا ارفرمــا  روش  ايــن در  كــه آنجــا از ل  ت ــ ــار ــار در نبايــد و دارد  پــروژه بــر  محــدودي  كن   نظــارت، كنــد دخالــت پيمان

ان بر ارفرما شرفت  جر ل ،  پروژه  بندي زمان  برنامه با  آن  انطباق از  اطمينان و ار  پ ن  يتكيف بر  كن ،  شـده  عيـ

ش  انجـــام ـــاي در، ـــار  انجـــام  حســـن  ـــاي آزمـــا د مـــي انجـــام ارفرمـــا  نماينـــده توســـط  EPC  قرارداد ـــ  . گ
ً
 در اصـــوال

ن ي  چن ا ل  و  نظارت  وظيفه ارفرما  نماينده  قرارداد ده  به را  پروژه  كن  . دارد  ع

در قراردادهاي  و نظارت  كيفي  كنترل  EPC
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EPC   و مشكالت اجرايي آن در طرح هاي داخلي

فقدان دانش مديريت پروژه  -١
ــی و باشــد مــی  MC زمینــه در قــوی  ســیار توانمنــدی نیازمنــد  EPC ــای پــروژه بــر نظــارت و ــدایت      از ی

االت ت مقوله به ندادن ا زمینه این در اش .باشد می پروژه مدیر

ن مــا کشــور  در پــروژه مــدیران     ندســ ــه بــا م ند ای تجر ـاری  ســوابق بــدلیل کــه ســ ــ ـ  ســمت نایــ بــه تخص

اه و اند شده منصوب ـش اقدف اصوال و نداشته)  بزرگ ای پروژه بخصوص(  پروژه مورد در روش دید  دا

ند ـا پـروژه نـوع ایــن ـدایت بـرای ـا ـ اصــل یـک عنـوان.  ســ ــی سـتاد اگـر ک )  ارفرمــا  عوامـل(  طـرح اجرا

ار از تر ضعیف ت در باشند پیمان ست می طرح مناسب مدیر  . نمود شک با
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EPC   و مشكالت اجرايي آن در طرح هاي داخلي

فقدان پيمانكاران عمومي  -٢
ـــار کشـــور  داخـــل در  در تومـــان میلیـــارد 10 بـــاالی مـــا گـــردش بـــا را ای پـــروژه بتوانـــد کـــه) GC( عمـــومی پیمان

ت ســال ش بــا و بــوده کــم ســیار نمایــد مــدیر  کــه شــد مــد میتــوان تومــان میلیــارد 20 بــاالی بــه رقــم ایــن افــزا

. باشد داشته وجود) شاید(  موفق شرکت دو یا یک ایتا

 بـدانیم توانمنـد  GC شـرکت یـک وجـود را  EPC بصورت پروژه انجام برای اص شرط چنانچه بنابراین   

ل بــا ــار ابتــدای مــان در یم مواجــه مشــ سرســیوم شــکیل.  ســ ن مــا ک ــای بــ ــ طرف  جملــه زا خــار و داخ

ی حـــــل راه ای کـــــه تـــــوج قابـــــل ســـــطح اخـــــتالف علـــــت کـــــه اســـــت ـــــا ـــــی شـــــرک ای بـــــا ایرا  رنـــــددا خـــــار شـــــرک

سته ل این قطعیت با نتوا  . سازد مرتفع را مش
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EPC   و مشكالت اجرايي آن در طرح هاي داخلي

تغييرات و نوسانات زياد  -٣
ــا ســری  یــک براســاس     ــ و برآورد ــف کــالن درســطح ای پــروژه اولیــه ــای برر  جــودو  علــت.  شــود مــی عر

ســـتم در فــــراوان مشـــکالت  بــــا و دپیونــــد مـــی بوقــــوع تـــوج قابــــل وقفـــه پــــروژه شـــروع زمــــان تـــا کشــــور  اداری  س

ی ـــام در زمــــان شــــدن طــــوال ـ ش برابــــر 3 تــــا 2(  اجــــراء ن ــــ پــــ ــــان)  اولیــــه بی ــــ ام ــــان غی ن و مجر  مســــئول

ط ی سـیار احتمـال بـا ذیر  مـی تـر چیـدهپی و تـر غـرنج مسـئله جدیـد ـای سیاسـت ابـالغ بـا و بـوده مطـرح بـاال

ـــای بـــا اول  روز در طـــرح ایتـــا.  گـــردد ـــ بـــوده اقتصـــادی توجیـــه دارای زمـــان آن برآورد  یانســـال گذشـــت بـــا و

ر جدی بطور  آن بودن اقتصادی،  طرح پایان به شدن نزدیک و متمادی  . رود می سوال ز
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EPC   و مشكالت اجرايي آن در طرح هاي داخلي

ضعف سيستم مالي كشور -٤
ی     االت از ی ی و ضعف کشور  در بزرگ ای پروژه اش ستم ناتوا  مختلـف یلبدال .  میباشد کشور  ما س

ــار طــرف از(  پــول  تقاضــای ن و)  پیمان ــار ازطــرف(  پــول  تــام ــق ایتــا و یکدیگرنداشــته بــا تطــابق) پیمان   عو

ن.  میگــردد باعــث را ــا پــروژه ــار مچنــ ــ پیمان ــار بــرخالف داخ ــ خــار پیمان یال  از توانــد ن  اعتبــاری  تســ

ش(مناســب زمــان در ــا  L/C گشــا  طــرف از ــا وضــعیت صــورت بموقــع پرداخــت عــدم و باشــد برخــوردار)  ر

ـــا رعایـــت یـــا و(  ارفرمـــا االت بـــروز باعـــث)  منعقـــده قـــرارداد طبـــق پرداخ ــ  عملکـــرد در جـــدی اشـــ ـ  مـــی ارپیمان

. گردد

م پروژه هاي بنابراين با لحاظ نمودن مشكالت فوق كه تنها بخشـــي از اشكاالت مربوط به انجا    

 , BOT, … (بزرگ مي باشد ، مي بايست در كنــار انتخاب روش مناسب براي انجام پـروژه هـا 

EPC  (ر اين مسائل نيز بصورت اساسي ديده شده و در خصوص كاهش آنها از طرف متوليان امـ
.چاره انديشي شود
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 ملهج از كنند كار روش اين در بتوانند كه پيمانكاراني فقدان ما كشور در

 توان از برخورداري عين در كه شركتهايي . گردد مي محسوب اساسي مشكالت

  )C( اجراء و ) P ( تداركات ، ) E ( مهندسي متفاوت زمينه سه در مناسب مالي

 به ها پروژه نوع اين سود اصوال . هستند شمار انگشت باشند كافي تجربه داراي

 مي مربوط باال پذيري ريسك و فوق مورد سه حيطه در توانمندي و تجربه

.ميباشند آنها فاقد داخلي شركتهاي كه گردد

EPC فقدان پيمانكار - ٤

EPC   و مشكالت اجرايي آن در طرح هاي داخلي
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ي ايجــــاد منظــــور  بــــه ارفرمــــا ن ن مــــا ــــ بــــ ت، ســــاخت، طرا ل  و مــــدير ــــ ـــارب را مســــتق ســــازمان پــــروژه كن ـ  ر
د مي   آن به كه گ

ً
اصطالحا

ساخت اجرا مدير (CM) Construction Management

پروژه/  طرح مدير Project Management  

 ت مشاور .شود مي گفته Construction / Contractor (CM) Managingمدير
اي از نـوع اين به درگ عوامل به توجه با ـار روش، ـا پـروژه اجـراي روشـ ـ عـام چ نم شـود مـي گفتـه ن  بـا چنـ

   .شود مي شناخته ن EPCروش بنام اه،  روش اين در درگ اي طرف توجه

 مديريت اجرا(روش مديريت ساخت (Construction Management

ــ افــق ذيصــالح شــركت يــك بــا ارفرمــا آن در كــه اســت رو ي  كــه كنــد مــي تو ــ  و مــدير امــور  انجــام،  ســاخت ر
ف خدمات محدوده طي در را اداري  ده به،  اي شده عر د ع  . بگ

ت ـــزي  برنامــه(  پـــروژه مختلــف مراحـــل در مــدير ــ،  ر ـاري  طـــراح و ارفرمــا بـــا)  اجـــرا و طرا ـ  وانـــدبت تـــا كنــد مـــي م
اي . نمايد پياده را ارفرما نياز
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 موضـوع ايـن.  ميزان ريسكي است كه مدير ساخت بر عهده مـي گيـرد روش ايـن در ليـدي عامـل
نه دو آمدن بوجود مبناي  . گردد مي روش اين در گز

ت -1 سك قبول  با ساخت مدير   ر

ت -2 ي به ساخت مدير  ارفرما نمايند

 

نـه ايـن در -1 ت گز ـار  عنـوان بـه سـاخت مـدير سـك در و كـرده عمـل  عمـومي پيمان .  نـدك مـي شـركت ارفرمـا ر
نه اين در ت گز اران با اي پيمان ساخت مدير  . سازد مي منعقد خود را پيمان

نـــه ايـــن در -2 ت گز ـــ دوره در ارفرمـــا نماينـــده ســـاخت مـــدير  و نكـــرد اداره وظيفـــه و باشـــد مـــي ســـاخت و طرا
ت ـــار مــــدير ــــا ســــاير ـ ــــ دســــتمزد قبــــال در را اد ــــده بــــر معي نــــه ايــــن در.  دارد ع  ايــــ پيمــــان خــــود ارفرمــــا گز

اران ي بنابراين سازد مي منعقد را پيمان س .  شود ن وارد ساخت مدير به ر

ار عمومي پيمان
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 پيمانكار عمومي )GENERAL CONTRACTOR:(

ي كـــه اســـت اي مجموعـــه يـــا شـــركتGC ـــاي شـــركت ـــ توانـــا ن،  طرا ع تـــام ـــي،  مـــا منـــا  و اجرا
ت ت را الزم مدير ند امور  انجام ج ات،  م ت و اجـراء،  تدار ـ بخـش يـك يـا پـروژه يـك مـدير  سـتقلم تخص

. باشد داشته امل بطور  را آن از
اری  ی, سازی  آماده مسئول  که است پیمان ن ای تمامی وتکمیل ما . است پروژه یک ار

GC  ی شرکت به شود گفته ا ت دایت در که م روژه طرح ومدیر ر صنع ای و یبنـ ز  دارای ا
ـــه ـــا بـــوده وتخصـــص تجر ـــش بـــر تکیـــه و ـــای دا  یـــا EPC صـــورت رابـــه ـــا پـــروژه اجـــرای, خـــود مـــدیر وابزار

TURN-KEY  ده بر ند ع  . میگ

ي مطالعات اساس بر ا ار ر ج ست مي عمومي پيمان ـ رشـته يك در فقط با  كنـد يـتفعال تخص
ه انباشت موجب تا  .گردد تخصص و تجر
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ار ارجاع مراحل و ساخت و طرح روش انتخاب لیات-1

ن-2 ای صالحیت یص نامه آی افت( ساخت و طرح واحد   رازاح فرآیند از اول  مرحله صالحیت گوا در

ای صالحیت   .است ساخت و طرح ای مناقصه در شرکت برای متقا شرک

ن-3 ای به ار ارجاع نامه آی ساخت و طرح واحد

افقت-4 ای خصو شرایط و عمومی شرایط و ا پیوست ،نامه مو ند پیما ن م   اتتج و اال تام

 )EPC(توام صورت به نصب ساختمانو

پروژه مدارک و اطالعات ییه دستورالعمل-5

ارفرما مشاور  خدمات شرح-6

ی دستورالعمل-7 اران ارزشیا  پیمان

نمای-8 ارنامه یه را  صالحیت اظ

 ضوابط اجرايي طرح و ساخت در پروژه هاي صنعتي
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ن وط گوا صدور  و صالحیت عی ت سازمان بوسیله مر زی  برنامه و مدیر ب به کشور  ر   می انجام لذی ترت

.شود
اران و مشاوران امور  دف در پرونده شکیل-الف ت سازمان پیمان زی  برنامه   و مدیر   گزارش یه و کشور   ر

ی و تحصی سوابق خصوص در ارشنا ای و افراد تجر   درخواس هرشت با آن تناسب و شده معر شرک

.صالحیت تایید گروه ار    به ارائه
ل صالحیت تائید ارگروه توسط صالحیت تایید-ب ش ر افراد از م .میباشد ز
اران و مشاوران امور  دف نماینده-1 پیمان

ط وزارتخانه نماینده-2 ذیر

ه ارشناس نفر یک-3 وطه رشته در صنع ای پروژه در خ اد به بنا مر ش ع وزارت پ   و معادن و صنا
ت سازمان ف امور  معاونت انتخاب زی  برنامه و مدیر  .کشور  ر

 از فصل هشتم صدور گواهي صالحيت ١٧ماده ٢بند
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  آشنايي با نكات مهم شرايط عمومي پيمانهايE.P.C

پيمان عقد از پس اوليه اقدامهاي:
ضمانتنامه تسليم•
كار شروع ابالغ  در مقرر زمان طبق•
 كار شروع•
  پيمان تنفيذ تاريخ از روز ٣٠•

كارفرما به كار به شروع تاريخ از پس روز ١٥ زير اسناد تحويل:
كار بخشهاي از يك هر اصلي فعاليتهاي اجراي زماني برنامه•
پيمانكار تسليمي مدارك تحويل زماني برنامه•
كارها وزني جدول•
نقدينگي گردش و پرداخت تفضيلي زماني برنامه•
پيمانكار سازماني نمودار•
ها نامه بيمه تسليم و تهيه•
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  آشنايي با نكات مهم شرايط عمومي پيمانهايE.P.C

 پرداخت پيش و ها ضمانتنامه:
پرداخت پيش ضمانتنامه •

كار انجام حسن كسور استرداد ضمانتنامه •

تعهدات انجام ضمانتنامه •

 آنها تهيه مسئوليت ها، نامه بيمه انواع :
كارگاه انبارهاي تا فروش يا توليد محلهاي از پروژه تجهيزات و مصالح حمل نامه بيمه •

تجهيزات و مصالح به خسارت نوع هر پوشش براي نصب خطر تمام بيمه •

كاركنان مرگ يا و ديدگي آسيب به منجر خسارت هرنوع پوشش براي مسئوليت بيمه •

.كارها اجراي نياز مورد تأسيسات و تسهيالت ساير و ساختماني االت ماشين بيمه •
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  آشنايي با نكات مهم شرايط عمومي پيمانهايE.P.C

تعهدات و مسئوليتهاي پيمانكار:
كارهاي طراحي و مهندسي و در صورت لزوم تأمين ليسانس•
تهيه، حمل و انبارداري مصالح و تجهيزات پروژه•
تماني و آالت سـاخ تجهيز كارگاه، تأمين نيروي انساني، مواد و مصالح مصـرفي، ماشـين•

...ابزار هرنوع تأسيسات و مصالح موقت و 
انجام عمليات ساختمان و نصب•
اندازي و انجام آزمايشهاي عملكردي و تكميل و تحويل كارها به كارفرما  راه•
اوري و آموزش كاركنان كارفرما انتقال فن•

 انجام خدمات طراحي و مهندسي و واگذاري ليسانس:
ئوليت مسـ. پيمانكار بايد طراحي و مهندسي را با دقت و طبق عرف مهندسي انجام دهد

ده توسـط بروز هر گونه اشتباه و تناقض، كمبود اسناد و مدارك فني و اطالعات تهيه ش
ه بـ. وي، اعم از اينكه از سوي كارفرما تأييد شده يا نشده باشـد بـه عهـده وي اسـت 

رفرمـا در استثناي موارد اشتباه و نواقص ناشي از اطالعات تسليم شـده بـه وسـيله كا
له كارفرما و اسناد فني مبنا و نواقص و اشتباهات موجود در بخشهايي از طراحي كه بوسي
كـه در هـر  يا پيمانكار ثالث ديگر مرتبط با پروژه، زير نظر كارفرما انجام شـده باشـد

.صورت، مسئوليت آنها بعهده كارفرما خواهد بود



٦٧

  آشنايي با نكات مهم شرايط عمومي پيمانهايE.P.C

يادآوري تعهدات پيمانكار:
موضـوع ايـن  تعهدات و مسئوليتهاي پيمانكاران در برابر حسن اجراء و تكميل بموقع كـار•

و  پيمان، طبق مفاد پيمان ، بدون قيد و شرط است و انجام هريك از مـوارد زيـر خدشـه
:كند خللي در تعهدات نامبرده ايجاد نمي

.بازرسي و يا مشاهده كارها بوسيله كارفرما•
.وضعيتهاي موقت يا قطعي پرداخت صورت•
.بهره برداري از تمام و يا بخشي از كار بوسيله كارفرما•

.هر نوع تآئيد كارها بوسيله كارفرما و يا عدم تأئيد بموقع وي
.هر نوع بررسي و يا تأئيد مدارك ارسالي پيمانكار از سوي كارفرما•
.هر نوع بازرسي، آزمايش و يا تأئيد بوسيله مؤسسات شخص ثالث•
.هر نوع رفع عيب در كارهاي انجام شده از سوي كارفرما•
ايش برداري و نگهداري نادرست از كارها از سوي كارفرما و اسـتهالك فرسـ موارد بهره•

.برداري از شمول اين بند مستثني است متعارف دوران بهره



٦٨

  آشنايي با نكات مهم شرايط عمومي پيمانهايE.P.C

تعهدات و مسئوليتهاي كارفرما:
.تعيين نماينده•
.تحويل زمين و دادن اطالعات مرتبط با آن•
.مسئوليت صحت و دقت اطالعات و مدارك فني در تعهد كارفرما برعهده وي است•
.پرداخت صورت وضعيتها•
.نامه هاي  در تعهد كارفرما دريافت بيمه•
.صدور مجوزها•
..)آب،برق،گاز،بخار و غيره( ارائه بموقع تسهيالت دوران ساخت و نصب •

يمان پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمركي براي واردات مصالح و تجهيزات موضوع پ•
.ده باشدبرعهده كارفرماست مگر اينكه در شرايط خصوصي به نحو ديگري تصريح ش



٦٩

  آشنايي با نكات مهم شرايط عمومي پيمانهايE.P.C

 كارها در تغيير:
 پيش تا پيمان مدت طول در زماني هر در پيمان موضوع كلي چارچوب در كارفرما•

 صاتمشخ در تغيير يا و كارها از برخي افزايش،حذف كاهش، تواند مي موقت ازتحويل

 اين دهايبن ساير رعايت با آنها انجام به موظف پيمانكار يا و بخواهد پيمانكار از را آنها

.است پيمان مفاد و ماده

 كارها در را يتغييرات كارها، ايمني يا و بازدهي كيفيت، افزايش براي تواند مي پيمانكار•

 .نمايد رد يا  ، قبول را تغييرات اينگونه است مختار كارفرما .نمايد پيشنهاد كارفرما به

 در پيمانكار مسئوليت افع ر كارفرما، سوي از پيمانكار پيشنهادي تغييرات پذيرش عدم

.نيست پيمان فني مشخصات طبق كارها تحويل يا اتمام

.باشد پيمان اوليه مبالغ %٢٥ از بيش نبايد يافته افزايش كارهاي مبالغ•



٧٠

  آشنايي با نكات مهم شرايط عمومي پيمانهايE.P.C

پيمان مدت تغييرات:

 اصلي اطعمق خاتمه و شروع براي شده بيني پيش مدتهاي و زمانها تمام :پيمان مدت تمديد )الف
:يابد افزايش تواند مي زير، شرايط از يك هر وقوع صورت در تنها كارها،

.شود پيمان مدت افزايش به منجر كه كار تغيير دستور صدور•
 وضوعم كارهاي موقع به انجام از ممانعت به منجر كه كارفرما تعهدات از بعضي انجام عدم•

.شود آن از بخشهايي يا و پيمان
.قهري شرايط بروز•
.ودش كار از بخشهايي در تأخير باعث مستقيم بطور كه مقررات و قوانين تغيير•
.نكارپيما كار محدوده در ديگر پيمانكاران كارگيري به بر مبني كارفرما تصميم•
.پيمان مدت تعليق•
.اشدنب پيمانكار قصور از ناشي كه بيني پيش قابل غير شرايط و عوامل ساير وقوع•

:پيمان مدت كاهش )ب
.شود پيمان مدت كاهش به منجر كه كار تغيير دستور صدور•
 و اناتامك گرفتن نظر در با كارفرما، سوي از بندي زمان برنامه زودتر اتمام درخواست•

.پيمانكار شرايط
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  آشنايي با نكات مهم شرايط عمومي پيمانهايE.P.C

پيمان مبالغ در تغييرات:
:است تغيير قابل زير شرايط در فقط پيمان مبلغ•

.دشو پيمان مبلغ كاهش يا افزايش به منجر كه تغييركار د دستور صدور•

.كار موقع به اتمام در تأخير خسارت از ناشي مبلغ كاهش•

.خصوصي شرايط در كار تسريع از ناشي مبلغ افزايش•

.وصيخص شرايط در بيني پيش وضعيت صورت در تعديل از ناشي مبلغ تغيير•

 و ناقص ارهايك اصالح براي بموقع اقدام در پيمانكار قصور بدليل پيمان مبلغ كاهش•

.كارفرما بوسيله كار انجام
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  آشنايي با نكات مهم شرايط عمومي پيمانهايE.P.C

 پيمانكار بركناري :

 كارهاي از قسمتي يا و تمام از پيمانكار بركناري باعث تواند مي زير شرايط از هريك وقوع
:بكاهد كارفرما حقوق و اختيارات ساير از آنكه بدون شود پيمان موضوع

.پيمان موضوع كارهاي اجراي در پيمانكار مستمر قصور•
 عوامل تأمين و نصب و ساختمان عمليات مهندسي، و فني كارهاي بموقع انجام در قصور•

.كار مختلف قسمتهاي تناسب به نياز مورد
.كيفي و كمي نظر از تجهيزات و مصالح بموقع تأمين در قصور•
.اكاره زماني برنامه از ماندن عقب و كار مختلف قسمتهاي اتمام و شروع در تأخير•
 سوي از ارپيمانك اموال توقيف علت به يا موجه دليل بدون كار از قسمتي يا تمام توقف•

.قضايي محاكم
.پيمان مفاد از برخي گرفتن ناديده يا بارز عدول•
.پيمانكار شركت انحالل يا ورشكستگي•
.ثالث اشخاص به پيمانكار سوي از پيمان واگذاري•
.پيمانكار سوي از كاركنان دستمزد پرداخت در مستمر تأخير•
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  آشنايي با نكات مهم شرايط عمومي پيمانهايE.P.C

 زيان ضررو پذيرش در كارفرما مسئوليتهاي :  
FORCE قهري شرايط وقوع• MAJOR  
 تحويل در تأخير يا و كارفرما بوسيله شده تهيه فني مدارك و ها نقشه در اشتباه وجود•

.آنها
.وي به منتسب عوامل از يك هر يا كارفرما بوسيله قراردادي  تعهدات اجراي عدم•
 اجراي انزم يا هزينه افزايس به منجر بارزي بنحو كه داخلي مقررات و قوانين در تغيير•

.شود كار
 زيان ضررو پذيرش در پيمانكار مسئوليتهاي :
 شده درج ايمسئوليته تمام شامل زيان، و ضرر خطرات پذيرش در پيمانكار مسئوليتهاي•

 يتهايمسئول بعنوان كه آنچه بجز زيانهاست و ضرر و خطرات انواع پذيرش و پيمان در
.است شده مشخص كارفرما

.است پيمانكار سوي از شده پذيرفته خطرات زمره در زير موارد•
 خاتمه يختار يا موقت تحول تاريخ تا كار شروع تاريخ از كار، از بخش هر يا تمام مراقبت•

.پيمان
.ادعاها به پاسخگويي و ثالث اشخاص به خسارات جبران•
.رماكارف به مالكيت انتقال عليرغم مصالح و تجهيزات تمام از مراقبت مسئوليت•



٧٤

  قانون برگزاري مناقصات

 مناقصه:

ن برای رقاب است فرایندی ـدات آن در کـه)مناقصـه اسـناد طبـق(نظـر مـورد کیفیـت تام  معاملـه وعموضـ ع

ین که گری  مناقصه      به اد را متناسب قیمت کم ش .شود می واگذاری  باشد کرده پ

ب بـــه 25/1/83 در تبصـــره 10 و مـــاده 20 در خ در و اســـالمی شـــورای مجلـــس تصـــو  بـــا 3/11/83 تـــار

ی ت یص مجمع در اصطالحا ب نظام مص .شد تصو

ن منظــور  بــه قــانون  ایـن ب بــه مناقصــات برگــزاری  مراحــل و روش عیــ ــا و رســد مــی تصــو  بــا کــه یمعــامال در ت

رد شود می انجام قانون  این رعایت  .دارد ار



٧٥

  قانون برگزاري مناقصات

 طبقه بندي انواع مناقصات
ر انواع به از نظر مراحل بررسي مناقصات  :شوند می بندی طبقه ز

ی بــه نیــازی  آن در کــه اســت ای مناقصــه:ای مرحلــه یــک مناقصــه ــا ــ ارز ی و ف ــا ا بازر اد شــ  مناقصــه یــنا در، نباشــد پ
ا اد ی پاک ش ان پ ند ن مناقصه برنده جلسه مان در و گشوده جلسه یک در د .شود می عی

یص بــه بنــا کــه اســت ای مناقصــه:ای مرحلــه دو مناقصــه ــ،گــزار مناقصــه ــ ــ برر ی و ف ــا اد بازر شــ  باشــد الزم اپ
ــــ کمیتــــه مناقصــــه ایــــن در ی ف ـــا ـ ی نتــــایج و شــــود مــــی شــــکیل بازر ــــا ــــ ارز ی ف ـــا ـ ا بازر اد شــــ ســــیون ک بــــه را پ  مناقصــــه م

ن مناقصه برنده قانون  این اساس بر و کند می گزارش .شود می عی
 

 :از نظر روش دعوت مناقصه گران مناقصات انواع بندی طبقه

ـــق از مناقصـــه فراخـــوان آن در کـــه اســـت ای مناقصـــه:عمـــومی مناقصـــه ـــ طر  یمـــ    گـــران مناقصـــه اطـــالع بـــه عمـــومی آگ
.رسد
یص بــه آن در کــه اســت ای مناقصــه:محــدود مناقصــه ن مســئولیت و ــ اه مقــام بــاالتر  حــدودیتم، گــزار مناقصــه دســت

ن ادله ذکر با عمومی مناقصه برگزاری  .شود می عی
ق از مناقصه فراخوان  .شود می ارسال ضوابط اساس بر دار صالحیت گران مناقصه برای نامه دعوت ارسال طر



٧٦

  قانون برگزاري مناقصات

كميسيون مناقصه
سیون  ر اعضای از مناقصه کم :شود می شکیل ز

س اه ر وی  نماینده یا گزار مناقصه دست
ن یا ذیحساب اه ما مقام باالتر مورد حسب گزار مناقصه دست
 اه ف مسئول .شود می برگزار وی  خواست در به مناقصه که واحدی یا گزار مناقصه دست

 

فرايند برگزاري مناقصات
ب به مناقصات برگزاری  فرایند ر مراحل شامل ترت :است ز

ن ع تأم ما منا
ن )محدود یا عمومی، ای مرحله دو،ای مرحله یک( بزرگ معامالت در مناقصه نوع عی
مناقصه اسناد یه
ی ا لزوم صورت در گران مناقصه کیفی ارز
مناقصه فراخوان
ی ا ا ارز اد ش پ
ن عقاد و مناقصه برنده عی  قرارداد ا



٧٧

  قانون برگزاري مناقصات

مالي منابع تأمين
ق به معامله انجام اه که است آن بر مشروط طر وط ای دست ت مقت نحوه به مر   بی شپ به س

ع .باشد شده قید مرتبط اسناد در مراتب و حاصل اطمینان قرارداد مدت در ما منا
ش موضوع ع بی پ دات تاخ ضمان نحوه و ما منا   و رایطش در صراحت به باید معامله انجام برای ع

اه سوی  از مناقصه اسناد د و قید گزار مناقصه دست  .شود ع

گران مناقصه كيفي ارزيابي:
ی در ا ر موارد باید گران مناقصه کیفی ارز :شود اظ  ز
ن   محصوالت و خدمات کیفیت تضم
ن ه داش ش و تجر نظر مورد زمینه در دا
سابقه حسن
ن   لزوم صورت در صالحیت ای نامه گوا یا ار پروانه داش
لزوم صورت در ار انجام برای متقا ما توان 



٧٨

  قانون برگزاري مناقصات

فراخوان مناقصه

ر موارد شامل باید حداقل مناقصه فراخوان مفاد  :باشد ز

ی و نام  گزار مناقصه شا

خدمات یا و اال کیفیت و کمیت نوع

ن مبلغ و نوع مناقصه در شرکت تضم

لت و زمان،محل افت م ل اسناد در ش و تحو ا گشا اد ش  پ

ی و معامله شده برآورد مبلغ ی در( آن مبا ن که صور  .)باشد مصا به یا مس آن عی



٧٩

  قانون برگزاري مناقصات

اسناد مناقصه
ل داوطلبان مه به یکسان بطور  باید مناقصه اسناد تمامی  شود تحو

ر موارد شامل مناقصه اسناد  :است ز

ی و نام گزار مناقصه شا

ن مبلغ و نوع مناقصه تضم

لت و زمان،محل افت م ل،اسناد در ا تحو اد ش ش و پ ا گشا  آ
ش مبلغ ن و پرداخت پ ار انجام حسن تضم

ا اعتبار مدت اد ش پ

صات،ار شرح ی و ف م ا خدمات یا اال کیفیت و کمیت و، نوع،ا استاندارد، بازر

زی  برنامه ل یا ار انجام ر  ار تحو
ا ی روش یا معیار ا گران مناقصه کیفی ارز

لت  یه روش ا سلیم برای مقرر  م اد ش ا ای ه عداد و پ آ

ن افقت شامل قرارداد م  آن ضمائم و خصو و عمومی شرایط، خصو شرایط، نامه مو
سازی  شفاف جلسات توضیحات و جلسات صورت

باشد گزار مناقصه یص به که اسنادی سایر. 



٨٠

  قانون برگزاري مناقصات

پيشنهادها تسليم و تهيه ترتيب
ان شرکت افت از س مناقصه در کنند د یا در ای باید اسناد خر اد ش ب به را خود پ ر ترت   سلیم گزار صهمناق به و یه ز

:کنند
ا و اسناد تکمیل و یه اد ش پ
ا سلیم اد ش لت در پ مناقصه فراخوان در مقرر  م
افت ل رسید در ا تحو اد ش پ
لت ا قبول  م اد ش ن و داخ مناقصات مورد در پ ن از املل ب لت آخر ل م ب به مناقصه اسناد تحو   از کم نباید ترت

 .باشد ماه یک و روز ده

پيشنهادها تحويل و تسليم شرايط
ان شرکت از یک یچ ش دادن به مجاز مناقصه در کنند اد یک از ب ش ند پ )خاص موارد جز(مس
ان شرکت ادات باید مناقصه در کنند ش ر و الک پاکت سه در را خود پ :شامل شده م
نامه ضمانت شامل الف پاکت-1
اد شامل ب پاکت-2 ش ی و ف پ ا بازر
اد شامل ج پاکت-3 ش قیمت پ
ت از س شده یافت در ای پاکت از باید ی جلسه تا ث ات بازگشا .شود صیانت پا
ل و سلیم گونه ر ن س یا و جایگز ،اصالح ،تحو اد گرف ش لت در و گوا قابل صورت به باید پ ان و م   در مقرر  م

 .شود انجام مناقصه اسناد



٨١

  قانون برگزاري مناقصات

مناقصه تجديد شرايط

ر شرایط در مناقصه :گردد می تجدید ز
ن نصاب حد از گران مناقصه عداد بودن کم مناقصه اسناد در شده عی

ان امتناع عقاد از مناقصه دوم و اول  برند .قرارداد ا
ا اعتبار مدت پایان اد ش   پ
ت رای ی ی ایات به رسید ش

گردد منتفی طرح اقتصادی توجیه که نحوی  به قیمت بودن باال.
 

مناقصه تشريفات ترك

اه توجی گزارش اساس بر مناقصه انجام که مواردی در ت یک یص به گزار مناقصه دست  نفره هس ی
سر ذیصالح مقامات از مرکب ق به را معامله توان می،نباشد م فاتش صورت این در و داد انجام دیگری  طر   ر

اه صالح و صرفه رعایت با مناقصه ب دست د را معامالت اینگونه ترت  .داد خوا



٨٢

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:قرارداد شكل
 اند شده تشكيل بخش سه از معموالً قراردادها

.شود مي ذكر آن در اختصار به قرارداد اصلي مطالب كه توافقنامه-١

 ماژور،فسخ فورس قرارداد، شرح مانند ، دارد وجود قراردادها تمام در كه قرارداد عمومي شرايط-٢

... و قرارداد

.ددهن مي      تغييراتي قرارداد شرايط در طرف  دو توافق به توجه با قرارداد خصوصي شرايط -٣

 خصوصي ايطشر«،»توافقنامه« با ترتيب به اولويت باال بخش سه بين تعارض صورت در

.است قرارداد عمومي شرايط و»قرارداد



٨٣

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:قرارداد موضوع
:شوند مي تقسيم دسته ٥ به موضوع حيث از قراردادها

 به مربوط جزئيات شرح در هستند، قراردادها ترين پيچيده قراردادها اين:مهندسي و فني قراردادهاي-١

.كرد زيادي دقت بايد آنها
خدمات و مشاوره قراردادهاي-٢
  آالت ماشين و كاال فروش و خريد يا ساخت قراردادهاي-٣
  كاال توزيع و فروش نمايندگي قراردادهاي-٤
 ، ساخت در خود امتياز و اختراع حق طرف يك آن موجب به:امتياز و ليسانس اعطاي قراردادهاي-٥

.كند مي واگذار ديگري به را چيزي از استفاده يا و طراحي
 از عدب كه بدهد شرح را موضوع االمكان حتي كنند سعي بايد طرفين قسمت اين در

.شود انجام بايد كاري چه دقيقاً شود مشخص قرارداد امضاي



٨٤

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:قرارداد مدت
 كار مقدمات مقرر مدت ظرف اگر شود درج آنها شروع تاريخ حتماً بايد قراردادها در

 قرارداد رد بايد كار اتمام تاريخ .شود مي فسخ شده امضاء قبالً كه قرارداد نشود فراهم

.شود آورده

:قرارداد مبلغ
 تاس قراردادي مواد مهمترين از آن پرداخت شرايط طرز و قرارداد مبلغ به مربوط ماده

.نمايد مي پرداخت صورت چه به را پول باشد معلوم قرارداد در كه است مهم

:نماينده
 هچ از بداند قرارداد طرف هر تا كنند انتخاب نماينده طرفين است الزم قراردادها در

.بخواهد را كار اجراي مسئوليت ديگر طرف در كسي



٨٥

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

 :نامه ضمانت
 لقاب غير و مشروط غير عموما كه دارند وجود قراردادها در بانكي نامه ضمانت نوع چند

 است فموظ بانك بخواهد ازبانك را آن پرداخت فرما كار موقع هر يعني هستند برگشت
 آن كردن اطلب دستور تواند نمي پيمانكار نيز و شرطيبپردازد و قيد هيچ بدون را آن مبلغ

.ندك باطل را آن بخواهد كارفرما اينكه يا شود تمام آن اعتبار مدت بايد بدهد،يا را
:مناقصه در شركت نامه ضمانت-١

 كند مي يافتدر بانكي نامه ضمانت كنند مي شركت مناقصه در كه پيمانكاراني از كارفرما
 ضبط خود نفع به را آن كردند خودداري قرارداد امضاي از و شده مناقصهبرنده در اگر كه

.نمايند
:پرداخت پيش نامه ضمانت-٢

 مي پرداخت پيش از كه)قرارداد كل مبلغ %٢٥ معموالً( قرارداد مبلغ از بخشي مقابل در
.گردد مي اخذ وي از بانكي نامه ضمانت شود

:كار انجام حسن نامه ضمانت-٣
 پيمانكار كهاين براي باشد تضميني تا كند مي اخذ پيمانكار از كارفرما را نامه ضمانت اين

 مبلغ كل %٥ معموالً نامه ضمانت اين رقم.دهد انجام كامل را خود قراردادي تعهدات
.باشد بيشتر يا كمتر تواند مي طرفين توافق به بسته ولي است قرارداد



٨٦

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:كاال حمل
 يپيمانكار قراردادهاي يا و خارج از يدكي لوازم و آالت ماشين خريد قراردادهاي در

 را كاال دهفروشن كه ميشود مقرر باشد مي كشور از خارج از وسايل خريد مستلزم كه

.داد خواهد خريدار تحويل و نموده حمل ...و )C&F(اف اند سي ،)F.O.B( فوب

 اي شده شناخته حقوقي آثار و تعريف الملل بين تجارت در اصطالحات اين از يك هر

.دارند

 كه )Incoterms(اينكوترمز عنوان تحت جزواتي در آنها تعاريف و اصطالحات اين

.شود مي منتشر پاريس المللي بين تجارت اطاق توسط يكبار سال هرچند



٨٧

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:)F.O.B(فوب-١
Free( كشتي عرشه در كاال تحويل on board(موظف فروشنده ،يعني 

 و بدهد آن نماينده يا و خريدار تحويل آنجا از و آورده بندر در كشتي لبه تا را كاال است

.باشد نمي فروشنده عهده به مسئوليتي هيچ بعد به آن از

)C&F(اف اند سي-٢
.تاس اف آي سي مانند آثار بقيه و ندارد كاال بيمه براي مسئوليتي فروشنده



٨٨

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:كاال توزيع و فروش نمايندگي
 توزيع يا بفروشد را او كاالي تا دهد مي نمايندگي ب كشور تبعه شركت به الف كشور

.كند

.گيرد قرار توجه مورد فروش نمايندگي قراردادهاي در بايد خاص ماده چند

 هب باشد مشخص فروش نماينده كشور و قلمرو بايد قرارداد در )Territory(قلمرو-١

 ايندگينم اينكه مگر(ندهد نمايندگي ديگري شخص به )حساب صاحب( اصيل-١ علت دو

.نكند فعاليت خود محدوده از خارج در شخص-٢ )باشد انحصاري غير

.باشد مشخص دارد را آن فروش حق نماينده كه كاال نوع بايد: :كاال نوع-٢

.است انحصاري معموالً نمايندگي قرارداد:انحصاري نمايندگي-٣

.است وي توسط كاال فروش درآمد از درصدي نماينده الزحمه حق:كميسيون-٤



٨٩

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:بيمه
        فمكل پيمانكار قراردادها در معموالً شود خسارت موجب است ممكن پروژه اجراي

 ماشيت و تجهيزات شود مي متعهد همچنين كند ثالث شخص بيمه را پروژه شود مي

.كند بيمه كارفرما به تحويل زمان تا ساخت طول در را پروژه آالت

:فني اصول و استانداردها رعايت
 قراردادهاي در بايد كه است تعهداتي جمله از فني واصول استانداردها رعايت

 ودش خسارت موجب آنهخا رعايت عدم با پيمانكار اگر شود گنجانده پيمانكاري

.شود مي شناخته مسئول



٩٠

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:محرمانه اطالعات
 صاريانح فني اطالعات و مدارك از استفاده مستلزم كه پيمانكاري مهم قراردادهاي در

 در دگرد فاش نبايد اطالعات كه گردد مي مقرر ليسانس اعطاي قراردادهاي و هستند

 .بپردازد را وارده خسارت بايد متخلف اينصورت غير

:قوانين تغيير و رعايت
 طي در اگر و كند رعايت را دولتي قوانين تمام است موظف پيمانكار كه شود مي مقرر

 آنها مانكارپي هزينه افزايش صورت در است موظف كارفرما كرد تغيير قوانين كار انجام

.بلعكس و كند جبران را



٩١

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:واحوال اوضاع تغيير
 يرتغي" يا "تورم" ماده نام به دارد وجود مهمي ماده الملللي بين كالن دهاي قراردا در

 شورك اوضاع قرارداد امضاي از بعد اگر مواد اين طبق " سختي" ماده يا    " احوال و اوضاع

 الحاص نحوي به را آن مواد يا نمايد فسخ را قرارداد يا دارند حق طرفين  شد دگرگون

.باشد سازگار جديد اوضاع با كه نمايند

.دگرد مي بيني پيش قرارداد در قيمت "تعديل" عنوان تحت داخلي قراردادهاي در

:ماژور فورس
 براي اي شود مي تعديل پروژه ... و جنگ،سيل مانند مترقبه غير حوادث علت به گاهي

 سفور عنوان تحت اي ماده قراردادها در دليل اين به بود خواهد اجرا قابل غير هميشه

 وادثح بروز صورت در پروژه طرفين قراردادو تكليف آن در و شود مي كنجانده ماژور

.شود مي معلوم قهري



٩٢

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

: كار مقدار تغيير
 را كار يا كاال مقدار بخواهد است ممكن خريدار يا فرما كار قرارداد اجراي طول در

  % ٢٥ از نبايد ولي شود مي داده آنها به قراردادها در حق اين معموالً دهند افزايش

.كند تجاوز اوليه مقدار

:كار انجام در تاخير
 مهجري معموالً قراردادها اينگونه در شود انجام تاخير با كار است ممكن قراردادها در

 سقفي يالملل بين قراردادهاي بخصوص قراردادها بعضي در شود مي بيني پيش تاخير

.شود مي گرفته نظر در جريمه اين براي



٩٣

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:نواقص رفع
 عنوان تتح اي دوره بعد به آن از شود مي كارفرما تحويل كار موقتاً پروژه اتمام از بعد

 در گيرد مي قرار آزمايش مورد كار دوره اين در كه شود مي شروع نواقص دوره

 دائم ورط به كار آن از بعد و است مشكل رفع به موظف پيمانكار مشكل وجود صورت

.شود مي كارفرما تحويل

:قرارداد گذاري وا
 اين در كند منتقل ديگري را كار از قسمتي بخواهد پيمانكار كه است ممكن گاهي

 نيست راضي كارفرما اگر و شود مشخص قرارداد در بايد بداندو بايد كارفرما صورت

.كند اعالم صريحاً قرارداد در بايد



٩٤

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:حاكم قانون
     مشخص را برقرارداد حاكم قانون كه دارد وجود اي ماده المللي بين قراردادهاي در
 مراجعه دادگاه به و آيد بوجود طرفين بين اختالفي قرارداد با ارتباط در اگر كند مي

.كند مي داوري آنها بين در قرارداد شرايط به توجه با قاضي كنند

 وجهت با كه داشته مقرر را تكليفي مدني قانون ٩٦٨ ماده حاكم قانون تعيين با ارتباط در
.شود مي چنين قراردادها وضعيت آن به

 آن بر ايران حاكم قانون كشور داخل در چه و كشور از خارج در چه باشد ايراني دو بين قرارداد اگر-١
.كرد خواهد قضاوت

 بر ايران قانون باشد شده منعقد ايران داخل در اگر باشد خارجي يك و ايراني يك بين قرارداد اگر-٢
.شد خواهد اعمال آنها

 دقراردا به توجه با باشد شده منعقد كشور از خارج در خارجي يك و ايراني يك بين قرارداد اگر-٣
.شد خواهد اعمال آنها بر خارجي كشور قانون



٩٥

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:اختالف حل
 آن به داور يا دادگاه اختالف بروز صورت در شود مي پيشبيني المللي بين قراردادهاي در

 رتصو در چون.نيست نياز اي ماده چنين به داخلي قراردادهاي در.كرد خواهد رسيدگي
 را داوري شود چنين نخواهد اگر يا شود مي مراجعه ايراني دادگاه به اختالف بروز

.كنند مي مراجعه شخص آن به اختالف صورت در و كرده مشخص
.باشد داشته وجود اختالف حل ماده حتماً بايد المللي بين قراردادهاي در

 هب را نفر يك هم آنها و نموده انتخاب خود براي را داوري توانند مي طرف دو همچنين
.شود رسيدگي مشكل به و كنند انتخاب  داور عنوان

 و ها وزارتخانه اختالفات به رسيدگي براي بندهايي و قيد اساسي قانون ١٣٩ اصل در
 كرد ابانتخ داور توان نمي موارد اين در .است شده قرارداده ديگران با دولتي شركتهاي

.اندبرس مجلس اطالع به و كرده تصويب را داوري به رجوع وزيران هيئت اينكه مگر



٩٦

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:قرارداد فسخ

 وجود صورت در تا شود مي آورده قرارداد فسخ عنوان به اي ماده قراردادها تمام در

 صمشخ مانده باقي و شده انجام كارهاي تكليف قرارداد كردن فسخ و مشكل هر

 اهم دو يا ماه يك بايد دارند را قرارداد فسخ قصد كه طرفين از هركدام فقط.شود

)كتبي صورت به( دهند خبر ديگر طرف به قبل



٩٧

طرز تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي

:قرارداد آدرس و زبان
 نبودن وممفه صورت در شود مي نوشته فارسي و انگليسي زبان دو به معموالً قراردادها

    نوشته انگليسي زبان به اول قراردادها زيرا است قبول مورد آن انگليسي متن قرارداد

 هاقرارداد و مذاكرات اصلي زبان شود،همچنين مي ترجمه فارسي به بعد و شود مي

.است اانگليسي

 ارتباط در هم با نامه و فكس ارسال بوسيله طرف دو معموالً قرادادها اجراي طول در

 ديگري آدرس به اطالعات اين اگر است شده آورده قرارداد در آنها آدرس و هستند

    .ندارد اعتباري شود فرستاده


