
 پیمانکار به وارده تأخیر خسارات
 نویسنده: امیر مطلق

 های ایرانفرآیندسازان پروژه
http://faspa.ir/ 

 
 
 

 

 پیمانکار به وارده تأخیر خسارات

 
 تأخیر خسارات

 حوهن علت به است ممکن ،باشد تأخیر از ناشی خسارات دریافت برای اگر پیمانکار مستحق
 نشدهحل موضوع، و ایجادشده اختالف پیمانکار و کارفرما بین خسارات، نمایش و محاسبه

 خساراتی دریافت برای ادعا و هاآن نادرست محاسبه یا خسارات بزرگنمایی. بماند باقی
 مشکالت این ترینمهم ازجمله باشند تضاد در قانونی و اولیه اصول یا و ط پیمانشرای با که

 .هستند
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 ناحیه از پیمانکار به شدهتحمیل هایهزینه محاسبه صحیح هایروش مقاله، این در
 خسارت جبران اولیه است اصول آن الزم قبل از اما ،شودمی داده توضیح تاخیرات

"  ایمشده خسارت دچار ما" که مطلب این صرف بیان مثالعنوانبه. گردد درک درستیبه
 قراردادی مراجع و مستندات با خسارت مربوط به محاسبات بایستمی و نبوده کافی

 .شود پشتیبانی کامل طوربه

بایست توسط پیمانکار هنگام تهیه و محاسبه خسارات ناشی از نکات مهمی که می
ی تاخیرات و دریافت مبلغ خسارات وارده رعایت تسریع در فرایند بررستاخیرات، جهت 

 از: اندعبارتشود 

اولین قدم در فرموله کردن میزان خسارات، بررسی و مطالعه دقیق مفاد قرارداد . ۱
هر دو طرف قرارداد، تعهدات و الزاماتی داشته و  معموالا . در یک قرارداد، هست

ماید طرف دیگر ممکن است قرارداد الزامات خود را برآورده نن طرفیکچنانچه 
 1متحمل خسارت شود. برای مثال، مفادی در قرارداد جهت فسخ و خاتمه قرارداد

که الزم است  شودمیداده ضیح گیری خسارات در آن توو نحوه اندازه شدهگنجانده
 ، از این مفاد پیروی شود.قراردادهنگام محاسبه خسارات ناشی از فسخ و خاتمه 

                                                             
1 Contract Termination 
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اجتناب گردد. اگرچه برخی معتقدند که  معنیبیآمیز، بیهوده و غراقاز ادعاهای ا.2

ین ا اردر شروع مباحثات عدد باالیی داشته باشند زی ادعاشدهبایست خسارت می
که  شودمیعدد در طی مذاکرات کم خواهد شد، اما ادعای بزرگنمایی شده باعث 

 ند رسیدگی به تاخیرات طوالنیو فرآی دادهازدستپیمانکار اعتبار خود را نزد کارفرما 
که در آن ادعاهای  شودمیشود. در برخی از قراردادهای امروزی مفادی گنجانده 

و عواقب بدی را برای  شدهبندیطبقهبزرگنمایی شده جزء ادعاهای غلط و ناصحیح 
ادعای خسارت  . یکگیرندمیادعاها در نظر  گونهاینپیمانکار در صورت داشتن 

 بایست هرگونه الزامات قراردادی را برآورده سازد.ب، میمستند شده خو
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ه بود. موارد اختالفی همیشه دبرای مذاکره و مصالحه آما بایستمیهمواره  .3
و  صحیح کامالا قرارداد  طرفیکسیاه یا سفید نیستند )به این معنی که دالیل 

کستری غلط و ناصحیح باشند( بلکه خا  کامالا درست بوده و دالیل طرف دیگر 
 .سته پذیرامکان ندرتبه توافق بدون مصالحه طرفین باشند؛ بنابراین حصولمی

 باشد شدهتهیهبر اساس مستندات و حقایق واقعی  بایستمیادعای خسارت  .4
 .اردادقرقبل از ابالغ  شدهبینیپیشنه بر اساس انتظارات شخصی و یا انتظارات 

 روزرسانی و اعمالگردد که به بندیجمعو خالصه  ایگونهبه بایستمیخسارات  .5
 پذیر باشد.امکان آسانیبهاصالحات بعدی در آن 

 
سعی شود از بروز اشتباهات جلوگیری  االمکانحتی شدهانجامبا مرور محاسبات .6

 به عمل آید.

براین بنا نمایدمیمسئولیت اثبات ادعای خسارت با طرفی است که ادعا  ازآنجاکه .7
نماید که نشان دهد  آوریجمعحقایق و مستنداتی را تهیه و  بایستمی ادعا کننده

 به دلیل اقدام طرف دیگر قرارداد، متحمل خسارت شده است.

حین اجرای  بایستمیهمواره این تعهد قراردادی برای پیمانکار وجود دارد که  .8
جود عمل نماید که میزان خسارت کاهش یابد. اگر خساراتی و ایگونهبهپروژه 

داشته باشند که با اخذ راهکارهایی در حین اجرای پروژه قابل کاهش یا حذف 
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توسط پیمانکار صورت  هاآنبودند اما اقدام یا اعالمی در جهت جلوگیری از وقوع 
 این خسارات قابل جبران نخواهد بود. هایهزینهنپذیرفته، 

 

 های ساختبررسی تاخیرات پروژه :مقاله مرتبط
 

ا کننده منصفانه و قابل های واقعی ادعخسارات، هزینه گیریاندازههنگام  معموالا .9
ه ک کندنمیواقعی ثابت  هایهزینه، وجودبااین. شوندمیاستناد در نظر گرفته 

 خسارات وارده به دلیل اقدام طرف دیگر قرارداد بوده است.

 گیرندمیقرار  مورداستفادهشواهد و مدارکی که در تهیه مستندات خسارت . ۱۰
 .ین حاکم بر پیمان باشندقوان تائیدو مورد  قبولقابل بایستمی

گردآوری و تهیه  تأخیرشواهد و مدارکی که حین اجرای پروژه و در زمان وقوع . ۱۱
 شوندمیدر پروژه تهیه  تأخیرنسبت به مدارکی که بعد از وقوع  شوندمی

 خواهند بود. ترمتقاعدکننده

 رف مقابلاقدام ط واسطهبهنشان دادن اینکه چگونه یکی از طرفین  منظوربه. ۱۲ 
رابطه علت و معلولی برای هر جزء از  بایستمیمتحمل خسارت شده است 

 نشان داده شود. دقتبهتاخیرات 

کارفرما تهیه گردد. این کار  تائید، ادعاها در قالب فرمت مورد االمکانحتی. ۱۳ 
 لوفصحلکه اختالف با کارفرما در خصوص فرمت و قالب ادعا از قبل  شودمیباعث 
 مذاکرات بعدی بر محتوای ادعا تمرکز یابد. اشد و مباحث وشده ب
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 هانگاهی کلی به نحوه ارائه و نمایش هزینه 

 
ادعای پیمانکار مبنی بر جبران خسارات ناشی از تاخیرات مستلزم داشتن یک برنامه دقیق 

بر اساس  معموالا و مستندسازی خوب و کامل هر جزء از تاخیرات است. محاسبه خسارات 
بایست بر اساس چارچوب اولیه هر ادعایی می. شودمیانجام  باهمن فاکتور مرتبط چندی

در این فرآیند، موقعیت  مفاد مندرج در قرارداد و مالحظات قانونی حاکم بر قرارداد باشد.
قرارداد نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. کارفرمایان برخی از  اجتماعی و قانونی طرفین

اختالف، راسا مذاکره نمایند  وفصلحلیا دولتی اجازه ندارند که جهت  های عمومیپروژه
ارت، گیری خسبلکه الزم است موارد از مجاری قانونی و قضایی پیگیری شوند. قبل از اندازه

پیمانکار باید با دقت کلیه شواهد و قرائن را جهت نشان دادن خسارات متحمل شده 
بر اساس شواهد و مستندات باشد  بایستمیت بررسی و مطالعه نماید. محاسبه خسارا
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. همچنین تا حد امکان رابطه علت و معلولی برای هر جزء غیرواقعینه بر اساس انتظارات 
از تاخیرات و خسارات وارده نشان داده شود. اگرچه پیمانکار متحمل خسارتی شده، ولی 

که محاسبات  . در مواقعینیستاین به معنای محق بودن وی برای دریافت خسارت 
ادعا طوالنی  وفصلحلواقعی نبوده و یا از مدارک و مستندات کامل برخوردار نباشند 

در آن اصالحات بعدی را  راحتیبهاست که بتوان  ایگونهبه. یک ادعای خوب شودمی
 فصلوحلمستندات پشتیبان ادعا بیشتر باشد، مذاکره جهت  اعمال کرد. هرچقدر مدارک و

 ت.تر اسآن راحت

به خاطر داشته باشید که مسئولیت قراردادی پیمانکار، کاهش خسارات از طرق مختلف  
 .هست

 اذشدهاتخکلیه تدابیر  دقتبه بایستمی، پیمانکار تأخیریهنگام مواجهه با یک رویداد 
یر که این تداب شودمیتوصیه  معموالا را مستندسازی نماید.  تأخیرجهت خسارت ناشی از 

که به لزوم نگهداری  هایینامهامه رسمی نیز به کارفرما اعالم شود. ن طی اتخاذشده
 کنندمیساخت در سایت، کاهش یا عدم کاهش نیروی انسانی و ... اشاره  آالتماشین

 دهند.می جایگاه پیمانکار را در ادعای خسارات ارتقاء

اقعی پیمانکار و هایهزینه پیمانکار باید ادعای خود و خسارات مربوطه را ثابت نماید.
مگر اینکه کارفرما بتواند ثابت کند که  شوندمیمنصفانه و معقول در نظر گرفته  معموالا 

ست مشخص شد، الزم نی تأخیر. زمانی که مسئولیت یک باشندنمیمنصفانه  هاهزینهاین 
میزان آن منصفانه بوده و با  کههمینخسارت ناشی از آن دقیق و کامل اثبات شود بلکه 

 .هستدات کامل همراه شود کافی مستن
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 هاآنواقعی  هایهزینهو  تأخیربه موضوع خسارت مقاله الزم به ذکر است اگرچه این 
دیگری جهت جبران خسارات وجود دارند که در شرایط خاصی  هایروشاما  پردازدمی

 .دشونمیدر قراردادها، مراجع و محاکم قضایی مشخص  معموالا و  قرارگرفته مورداستفاده

 

 کلیم را از کجا شروع کنیم؟ :مقاله مرتبط
 

 

 برای پیمانکار تأخیرانواع خسارات ناشی از  

 
 هاآنخالصه ذکر گردیده است اگرچه ممکن است برخی از  طوربهانواع خسارات  ذیلدر 

در ادامه آمده است. در  هاهزینهقابل جبران نباشند. توضیحات مربوط به هریک از این 
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 دتوانمیکه  تأخیراع خسارات مجزا به هریک از انو صورتبهبعدی، های مقالهو  مقالهاین 
 زآنجاکها. البته شودمیاز نوع تاخیرات موجه قابل جبران مالی برای پیمانکار باشد، پرداخته 

 ودشمیامکان ارائه توضیحات خیلی جزئی در مورد کلیه انواع خسارات وجود ندارد سعی 
 د اصول هر یکروش کلی محاسبه هر یک از تاخیرات توضیح داده شود تا خواننده بتوان

 و پیاده نماید. سازیشبیهرا در موقعیت خاص مربوط به خویش  هاآناز 

 سایت یافتهافزایش هایهزینه 

آالت ساختمانی به نیروی انسانی، مواد و ماشین هایهزینهین خسارات شامل افزایش ا
 یافتهشافزایهزینه واحد  بر اساس معموالا  هاهزینه. این باشندمیپروژه  تأخیردلیل 

 .شوندمی گیریاندازهنیروها و تجهیزات 

 سربار دفتر مرکزی هایهزینه 

ان جبر هایهزینه، ممکن است پیمانکار با شودمیمواجه  تأخیریک پروژه با  کههنگامی 
را  هاپروژهسربار دفتر مرکزی که همه  هایهزینه، معموالا نشده دفتر مرکزی مواجه شود. 

 .شوندمیتعداد روزهای قابل جبران مالی، محاسبه  نرخ روزانه اسبر اس کندمیپشتیبانی 

 رفتهازدستیا راندمان  کاراییعدم  هایهزینه 

دست رفته مواجه شود و  کارایی، پیمانکار ممکن است با عدم تأخیربر اساس ماهیت  
 ناشی از آن در قالب ادعای یافتهافزایشهزینه 

 خسارت پیمانکار قرار گیرد.

 سرعت دهی به کار یهاهزینه 

http://faspa.ir/
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رعت س و تجهیزاتبرای جبران خسارات، پیمانکار مجبور شود با افزایش نیروها  کهنگامیه
 ناشی از آن ممکن است در ادعای خسارت پیمانکار لحاظ شود. هایهزینهکار را باال ببرد، 

 

  تأخیردیگر خسارات 

فرصت /انی،سود تاخیرات غیر بحر ازجملهممکن است خسارات دیگری  تأخیرادعای  
 ، نرخ بهره و... را شامل شود.رفتهازدست

 

 پروژه اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی  :مقاله مرتبط
 

 

 سایت یافتهافزایش هایهزینه .1

 افتهیافزایش هایهزینهکه پیمانکار ممکن است ادعا نماید  تأخیر هایهزینهیکی از انواع  
 تآالماشینو  کارکنان شودمیمواجه  تأخیرپروژه با  کههنگامی غالباا زیرا  هستسایت 
در سایت مستقر باشند و این امر  شدهریزیبرنامهاز حالت  ترطوالنی بایستمیسایت 

 پیمانکار خواهد شد. هایهزینهمنجر به افزایش 

 

 عموالا مپیمانکار  شودمیمواجه  تأخیربا  پروژه کههنگامیبسته به شرایط خاص هر پروژه، 
، مدیر اجرا، یر مدیر پروژهافرادی نظ د.دارخود را در سایت نگه می 2نظارتی/سرپرستی گروه

                                                             
2 Supervisory Team 
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 یک شرکتمستقیم  جزء نیروهایسرپرستان سایت و نیروهای اداری که  ،رئیس سایت
 .گیرندمیقرار  گروهر این د آیندپیمانکاری به شمار می

نیروهای مستقیم مستقر در سایت، کافی است نرخ  تأخیرجهت محاسبه هزینه ناشی از 
موجه قابل جبران مالی ضرب گردد. توجه  تأخیرروزهای  زانه این افراد در تعدادرو دستمزد

 داشته باشید که

بر اساس روزهای تقویمی، و نرخ این افراد بر اساسی نرخ روزانه تقویمی محاسبه  تأخیر
 شود.

 سایت کارکنان یافتهافزایشهای خسارت ناشی از هزینه =قابل جبران مالی  تأخیرتعداد روزهای × نرخ روزانه دستمزد 

گر، استحقاق پیمانکار در جبران ولی الزم است که تحلیل هستاگرچه این فرمول ساده 
نظارتی را نشان دهد. برای این موضوع،  کارکنانسایت مربوط به  یافتهافزایش هایهزینه

گر قرار دهد. برای مثال، ا  موردبررسیفرآیندهای حسابداری پیمانکار را  بایستمیتحلیلگر 
به پروژه شارژ نماید، ادعای خسارت  مستقیماا هزینه مدیر پروژه را  رمعمولطوبهپیمانکار 

رسد ولی اگر برای مدیر پروژه با در نظر گرفتن نیازهای قراردادی، منطقی به نظر می
سربار دفتر مرکزی محاسبه نماید، در این  هایهزینهپیمانکار هزینه مدیر پروژه را جزء 

تری بیش تأملمستقیم نیاز به بررسی و  هزینه نیروی نعنوابهصورت ادعای این هزینه 
د ، اعالم نمایتأخیردارد. در این حالت ممکن است کارفرما هنگام بررسی و ارزیابی خسارات 

 انکارکن. این اصل ممکن است برای دیگر هستسربار  هایهزینهکه هزینه مدیر پروژه جزء 
 نظارتی مستقر در سایت نیز صادق باشد.

 

 نسانی بیکارنیروی ا .2

http://faspa.ir/
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کار (، وجود نیروی انسانی بیتأخیر سایت )ناشی از  یافتهافزایش هایهزینهسته دیگری از د

مواجه شود، کارگران پیمانکار، ممکن است در سایت  تأخیر. اگر پروژه با هست
، هاهزینهباشند اما قادر به انجام کار نباشند. برای جبران این نوع از  حضورداشته

ر اما قاد حضورداشتهنشان دهند که کارگران در سایت  بایستمیانه پروژه روز یهاگزارش
بوده که آیا پیمانکار قادر ن این استآید اند. سؤالی که در اینجا پیش میبه انجام کار نبوده

 هاآندیگر پروژه اختصاص داده و یا  هایفعالیتاست و یا نخواسته که نیروهایش را به 
روزانه پروژه را نگهداری ننماید، ممکن است هیچ  هایگزارشرفرما را مرخص نماید؟ اگر کا

برای به چالش کشیدن ادعای مستندسازی شده پیمانکار نداشته باشد. به همین  ایپایه
 صورتبهمستندات فعالیت نیروها در سایت را  بایستمیدلیل، هم کارفرما و هم پیمانکار 

http://faspa.ir/
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 ها پیمانکار متعهدقراردادکه در اغلب  شودمی أکیدت بازهمروزانه تهیه و نگهداری نمایند. 
. بنابراین هست تأخیرالزم جهت کاهش خسارت هنگام مواجهه با  هایسیاستبه اخذ 

 یهاجبهه، پیمانکار نیروهای خود را به دیگر تأخیر زمانمدتدر صورت امکان الزم است در 
 کاری فعال در سایت

 تخصیص دهد.

 نیتعدیل هزینه نیروی انسا .3

 
در صورت بروز برخی از تاخیرات، ممکن است پیمانکار با افزایش هزینه نیروی انسانی  

جایی باعث تغییر و جابه تأخیر)تعدیل( مواجه شود. این موضوع هنگامی اتفاق میافتد که 
ته اولیه شود. نک شدهریزیبرنامهنسبت به موارد  تریگراننیروی انسانی به بازه زمانی 

http://faspa.ir/
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که این نوع هزینه با هزینه بیکاری تفاوت دارد. تفاوت بین این دو  ن استای توجهقابل
 .خواهد شد ترروشن شودمیهزینه در قالب چند مثالی که در ادامه مطرح 

 

 ساختمانی آالتماشینهزینه  .4

رار دهد. ق تأثیرتوسط پیمانکار را نیز تحت  مورداستفادهآالت هزینه ماشین تواندمی أخیرت
آالت شوند. میزان خسارات ناشی از منجر به بیکاری ماشین توانندمیتاخیرات  برای مثال،

ر قرار گیرد. د موردادعاو  شدهمحاسبهبر اساس مفاد پیمان  تواندمیآالت بیکاری ماشین
در نظر  3کاربهآمادهآالت بیکار و یا کمتری را برای ماشین هاینرخ، هاپیمانبعضی از 

چه گیرند. چنانهیچ جبران خسارتی را برای این موضوع در نظر نمی یکلبهو یا  گیرندمی
ت، هزینه آالپیمانکار بر اساس نرخ کامل ماشین در مورد این قضیه سکوت کرده باشدپیمان 
ار الزم است که پیمانک آالتماشین. هنگام بیکاری نمایدمیآالت بیکار را محاسبه ماشین

 آالتماشینچه مدتی  نشان دهد که چه زمانی و برای یقاروزانه دق هایگزارشبر اساس 
 اند.بیکار بوده

 
بررسی  اند رابیکار بوده تأخیرآالت به دلیل ماشین واقعاا این موضوع که آیا  معموالا کارفرما 

 جهت صحت موضوع تأخیرهای زمانی قبل و بالفاصله بعد از . به همین منظور بازهکندمی
آالت هم در بازه زمانی قبل و هم در بازه زمانی چنانچه ماشین .گیرندمیقرار  موردبررسی

                                                             
3 Idle or standby equipment 

 

http://faspa.ir/
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زیر  رتأخیاز ادعای خسارت بیکاری ناشی باشند در این صورت صحت  بيکار تأخیربعد از 
 سؤال خواهد رفت.

ود. شامل تعدیل ش تواندمیپیمانکار نیز  آالتماشینهمانند هزینه نیروی انسانی، هزینه 
ایی جباعث جابه تواندمی تأخیر، کندمیای استفاده آالت اجارهناگر پیمانکاری از ماشی

)با نرخ اجاره باالتر( شود. در این حالت،  ترگرانبه بازه زمانی  آالتماشیناستفاده از این 
 .شودمیز کارفرما درخواست ا وضعیتصورتطریق  مربوطه از هایهزینه

 

 های فرآیند مدیریت ادعا کدامند؟گام :مقاله مرتبط
 

 

آیند. به وجود می تأخیر براثروجود دارند که  آالتماشیندیگری نیز در رابطه با  هایهزینه
طوالنی روی یک بخش از پروژه اتفاق افتد، ممکن است تجهیزات  تأخیر، اگر مثالعنوانبه

ر بودند دیگر د شدهریزیبرنامهآالت خاصی که طبق برنامه هدف برای کار پروژه و ماشین
خود از  آالتماشیناز  استفاده جایبهار مجبور شود که کپیمان س نباشند ودستر

ده ش تجدیدنظرجهت برآورده نمودن نیازهای برنامه  ای با هزینه باالترآالت اجارهماشین
د کرده باش ریزیبرنامه برداریخاکزیاد  استفاده نماید. فرض کنید پیمانکار جهت حجم

ختصاص ری ا، بیل را به پروژه دیگتأخیرکه از یک دستگاه بیل استفاده نماید. اما به دلیل 
را با یک دستگاه لودر و یک دستگاه کامیون انجام  برداریخاکداده و مجبور شود که کار 

دهد. خسارات متحمل شده به پیمانکار از طریق مقایسه هزینه هر دو روشی، یعنی روش 
. در برخی مواقع این نوع شودمی گیریاندازهو روش واقعی، محاسبه و  شدهریزیبرنامه

http://faspa.ir/
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بعدی به آن  مقالهکه در  شودمی بندیطبقه 4رفتهازدستهزینه راندمان  هزینه جزء
 تأخیرناشی از  آالتماشین هایهزینهاین هزینه جزء  درهرصورتپرداخته خواهد شد. 

 .هست

 5هزینه متریال )مواد(  .5

 
و  سیمان، میلگرد ازجمله، مورداستفادهدر بخش متریال  یافتهافزایشهزینه  ترینعمولم

ممکن است پیمانکار مجبور  تأخیر. به علت هستآنان  هاینرخمربوط به تعدیل در غیره، 
باالتر برای پروژه شود. محاسبات مربوط به تعدیل نرخ  باقیمتبه استفاده از متریالی 

. میزان متریالی که شودمیمتریال همانند محاسبات تعدیل نرخ نیروی انسانی انجام 
 شدهخریداریبا میزان  گردیدمیی خریداری صمان خاطبق برنامه هدف در ز بایستمی

 .شودمی( مقایسه تأخیر دیرتر )به علت 

 های انبارداریهزینه .6

انبارداری در صورت بروز تاخیرات تحت  هایهزینهاز طریق  تواندمیزینه متریال پیمانکار ه
ا خارج در داخل یمجبور شود متریال را  تأخیرقرار گیرد. پیمانکار ممکن است به دلیل  تأثیر

                                                             
4 Inefficiency" or “Loss of Productivity 
5 Material Cost 
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 بایستمیانبار و نگهداری نماید. پیمانکار  شدهریزیبرنامه زمانمدت سایت، بیش از
ادعایی خود برای کارفرما  وضعیتصورتمربوط به انبارداری را به همراه  هایحسابصورت

یاز ن ، متریال را قبل ازترارزانجهت خرید  تواندمیارسال نماید. در بعضی مواقع، پیمانکار 
کارفرما را آگاه نموده  بایستمیانجام چنین کاری  واقعی خریداری و انبار نماید اما قبل از

 او را اخذ نماید. تأییدیهو 

 

 مقدمه ای بر ساخت و ساز ناب :مقاله مرتبط
 

 

 هاوزارتخانهمختلفی در داخلی بعضی از  هایدستورالعملخوشبختانه در داخل کشور 
در رابطه با  ریزیبرنامهوزارت نفت و یا دستورالعمل ابالغی سازمان مدیریت و  ازجمله

یل را تسه هاپیمانی منعقده وجود دارد که محاسبه تعدیل در هاپیمانمحاسبه تعدیل در 
که جهت محاسبه هزینه تعدیل به این  شودمیمحترم توصیه  . لذا به خوانندگاننمایندمی

 نیز مراجعه نمایند. هادستورالعمل

 تاخیرات تاخیرات هایهزینهدیگر  .7

متعدد دیگری برای پیمانکار شود  هایهزینهکن است باعث به وجود آمدن مم هاپروژهر د
 :ازجمله

 موقت تأسیساتاحداث  هایهزینه. ۱

 تمدیدشده هایگارانتی. ۲ 

 تاخیرات زمانمدتمحافظت و نگهداری از کار در . ۳ 

http://faspa.ir/
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 رفتهازدستکارایی یا راندمان . ۶ 

 هاینامهضمانتوط به پیمان )تمدید مرب هاینامهضمانت یافتهافزایشهای هزینه. ۵ 
 پیمان(

6... . 

باید سعی نماید همه  نمایدمیگری که ادعای مربوط به هزینه تاخیرات را تهیه تحلیل
ه و موردی را از قلم ارزیابی نمود دقتبهدر اثر تاخیرات را  یافتهافزایش هایهزینه

 .اندازدنمی

 

 تعریف ادعا :مقاله مرتبط
 

 

 
 

 

 تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان و فیدیک قرمز  :مقاله مرتبط
 

 

 

http://faspa.ir/
http://faspa.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://faspa.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://faspa.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
http://faspa.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
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بررسی مقایسه ای شرایط عمومی پیمان بین المللی فیدیک و شرایط  :مقاله مرتبط
 عمومی پیمان ایران

 

 و پیاده سازی مدیریت پروژه مشاوره، آموزش –فسپا 
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