
 اساسی در قرارداد پیمانکاري نکات

 . مشخصات طرفین قرارداد1

هر قراردادي همیشه دو طرف دارد , تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسـلمات حقـوقی اسـت . در ایـن رابطـه ذکـر 

 موارد زیر در قراردادهاي بین المللی ضروري است : 

 قرارداد . الف) نام ونشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی 

 ب) نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد . 

 شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز براي امضاء قرارداد . 

ج) نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد براساس مدارك قانونی . طـرف خـارجی قـرارداد بایسـتی مـدارك قـانونی بـودن 

را که به تأیید مراجع ذي صالح در کشور متبوع وي رسیده و توسط کنسول گري یا سفارت ایران در محل نیز گـواهی سمت خود 

 شده باشد ارائه نماید . 

د) نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام االختیار موسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادرکننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه 

 هت امضاء قرارداد . رسمی نماینده ج

 هـ ) سایر مشخصات الزم طرفین قرارداد برحسب موضوع قرارداد در صورت نیاز . 

 . موضوع قرارداد 2

ذکر موضوع قرارداد به طور دقیق الزم است . نوع , مقدار , مشخصات کمی و کیفی کاال و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد 

 رداد ارائه خدمات باشد , نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود. باید روشن شود . چنانچه موضوع قرا

 . مدت قرارداد 3

در متن قرارداد بایستی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضاي موضوع قرارداد جدول زمان بنـدي شـده مراحـل انجـام 

 مالی در مدت قرارداد و شرایط آن نیز پیش بینی گردد. کار ضمیمه قرارداد شود . ضمناً برحسب نوع قرارداد تغییرات احت

 . مبلغ قرارداد 4

کل مبلغ قرارداد باید به حروف و عدد به تفکیک ارزي یا ریالی و در صورت لزوم ارزي و ریالی ذکر گردد . نسبت یامقادیر ارزي 

 و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع و حجم کارهاي مندرج در قرارداد باشد . 

 . ارز مورد قرارداد 5
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 ارز مورد قرارداد طبق توافق طرفین با کسب نظر اداره نظارت بر ارز بانک مرکزي ایران تعیین خواهد شد . 

 . نحوه پرداخت ها 6

الف) ریالی : قسمتی و یا کل مبلغ قرارداد به ریال در مقابل اسناد و طبق شرائط مذکور در قرارداد در داخـل کشـور قابـل پرداخـت 

 است . 

 ب) ارزي : پرداخت ارزي هر قرارداد به یکی از صور زیر خواهد بود : 

 اعتبار اسنادي  -

رایج ترین نوع پرداخت مبلغ ارزي قراردادها , از طریق اعتبار اسنادي می باشد که طرف خارجی قرارداد با ارائه اسناد و طبق شرائط 

ه کند . اعتبار اسـنادي جهـت کـاال و خـدمات هـردو قابـل افتتـاح اسـت . شـرایط اعتبار اسنادي مربوطه می تواند از مبلغ آن استفاد

پرداخت از قبیل : مبلغ پیش پرداخت , درصد پرداخت در مقابل اسناد حمل کال و صورت وضعیت هاي تأیید شده خدمات باید به 

 طور دقیق در قرارداد و فرم گشایش اعتبار اسنادي قید گردد . 

و گشایش اعتبار اسنادي و هزینه هاي تبعی آن در شرایط عادي معامله برعهده طرف ایرانی قرارداد و هزینه  هزینه هاي ثبت سفارش

هاي بانکی خارج از ایران به عهده طرف خارجی قرارداد  می باشد . این شرایط و یـاخالف آن بایـد در قـرارداد و بـرگ گشـایش 

و در تعیین نوع اعتبار اسنادي ( قابل برگشت ) یـا غیرقابـل برگشـت بـودن , قابـل  اعتبار اسنادي درج شود . در افتتاح اعتبار اسنادي

انتقال بودن یا غیرقابل انتقال بودن , قابل تقسیم یا غیرقابل تقسیم بودن ) دقت کافی الزم اسـت . اعتبـار اسـنادي تأییـد شـده هرگـز 

 ر این مورد الزم است . افتتاح نگردد مگر با صالحدید بانک مرکزي , رعایت مقررات بانکی د

هرگاه پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد از محل وام و یا اعتبار دریافتی طرف ایرانی قـرارداد بـا رعایـت اصـل هشـتادم قـانون 

 اساسی انجام پذیرد , بایستی مبلغ درصد و نحوه استفاده از وام نیز در قرارداد ذکر گردد . 

 حواله ارزي -

 توان با کسب نظر از بانک مرکزي پرداخت مبلغ ارزي قرارداد را از طریق حواله ارزي انجام داد .  در موارد خاص می

 بروات ارزي  -

فرسـتد تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد در مقابل برواتی که طرف خارجی قرارداد همراه با اسناد مربوطه براي طرف ایرانی قرارداد می

 د در سررسید قابل پرداخت است . پس از قبولی طرف ایرانی قراردا

 . بازرسی و نظارت 7
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در صورتی که کاالي موضوع قرارداد احتیاج به آزمایش و یا بازرسی قبل از حمل داشته باشد , باید طرف خارجی قـرارداد متعهـد 

در قرارداد مشخص گردد .  شود که تسهیالت الزم را براي انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت کننده هزینه هاي مزبور نیز

آزمایش و بازرسی قبل از حمل باید توسط طرف ایرانی قرارداد یا نماینده وي و یا مؤسسات بین المللی که با توافق طرفین انتخـاب 

 می شوند , صورت گیرد . بدیهی است این امر موجبی براي کاهش و یا سلب مسئولیت حقوقی طرف خارجی قرارداد نخواهد بود . 

 نحوه حمل کاال . 8

نحوه بسته بندي کاال باید با در نظر گرفتن حساسیت , کیفیت و مشخصات کاال , متناسب با طریقه حمل مشخص گردد . عـالوه بـر 

رعایت مقررات و استانداردهاي بین المللی در نوع بسته بندي باید نظرات طرفین عقد و مقررات خاص شرکت هاي حمل و نقل نیز 

منعکس گردد . بهتر است که روي هر بسته نام و مشخصات سازمان و یاشخص خریدار طبق فرم مـورد توافـق درج در متن قرارداد 

 شود . 

 اعالم حمل کاال  -

طرف خارجی قرارداد باید در فرصت زمانی پیش بینی شده , آماده بودن کاال براي حمل و بنـدر بـارگیري را اعـالم مـی دارد و بـه 

ربوط به محموله از قبیل نام , وسیله حمل , تاریخ حرکت و سـایر مشخصـات الزم را بـه طـرف مقابـل محض حمل کاال اطالعات م

 مخابره نماید . نوع مخابره باید در قرارداد قید گردد و در صورت صالحدید انجام چند نوع مخابره را الزامی کنند . 

 اسناد حمل -

مشخص و ذکر شود . در قراردادهـایی کـه قیمـت کاالهـاي حمـل شـده از الزم است که در متن قرارداد صورت اسناد حمل دقیقاً 

 طریق اعتبارات اسنادي پرداخت می شود , اسناد حمل عبارتند از : 

یابد بـه الف) سیاهه امضا شده در سه نسخه که دو نسخه آن به گواهی اطاق بازرگانی محل رسیده باشد همچنین گواهی مذکور می

 ارتخانه جمهوري اسالمی ایران در آن کشور نیز برسد . تایید کنسول گري و یا سف

ب) بارنامه بدون قید و شرط ( نوع بارنامه اعم از زمینی , دریـایی , هـوایی و یـا سرتاسـري مشـخص شـود ) . رسـیدهاي مؤسسـات 

 کارگزار حمل و نقل و رسید انبار را نباید به عنوان بارنامه پذیرفت . 

شور سازنده کاال در سه نسخه . در صورتی که براساس مقررات بعضـی از کشـورهاي طـرف قـرارداد ج) گواهی مبداء با ذکر نام ک

صدور گواهی مبداء امکان نداشته باشد بایستی با مذاکره طرفین معامله سند دیگري که حـاکی از تعیـین محـل سـاخت کـاال باشـد 

 جایگزین گواهی مبداء گردد . 
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 , ابعاد , و ریز محتویات هر بسته و در صورت لزوم سایر مشخصات ) در سه نسخه .د) صورت بسته بندي کاال ( حاوي وزن 

 هـ ) گواهی کیفیت و کمیت کاال که به تأیید مؤسسه بازرسی کننده منتخب رسیده باشد در سه نسخه . 

واهی آزمایش کارخانه , سیاهه و) چنانچه عالوه بر اسناد فوق الذکر , اسناد دیگري از قبیل گواهی بهداشت , قرنطینه کشاورزي , گ

حمل و غیره مورد احتیاج طرف ایرانی قرارداد باشد , جـزء اسـناد حمـل منظـور گـردد و چنانچـه گـواهی بعضـی از اسـناد توسـط 

کنسولگري و یا سفارت جمهوري اسالمی ایران در کشور طرف خارجی قـرارداد مـورد نیـاز طـرف ایرانـی قـرارداد باشـد در مـتن 

 گشایش اعتبار اسناد آورده شود .  قرارداد و فرم

  وسیله حمل کاال -

گـردد . حمل کاال به طریق زمینی , دریایی و هوایی یا ترکیبی از آنهاست که با توجه به نوع کاال و حساسیت ودوام آن انتخاب می

 دراین خصوص رعایت و قید موارد زیر توصیه می شود : 

فت یا در دفعات متعدد و اگر در دفعات متعدد حمل کاال انجـام مـی گیـرد تعـداد الف) حمل کاال در یک دفعه صورت خواهد گر

 دفعات باید معلوم شود . 

 بدون اجازه قبلی طرف ایرانی قرارداد مجاز نمی باشد .  (Transshipment)ب) تغییر بین راهی طریقه حمل 

 وري اسالمی ایران و یا با مباشرت آنها انجام پذیرد . ج) حمل هوایی و دریایی کاال باید به وسیله هواپیمایی و کشتیرانی جمه

 . ترخیص کاال9

نحوه ترخیص کاال باید در متن قرارداد مشخص گردد . در قراردادهاي خرید کاال ترخیص برعهده طرف ایرانی قرارداد خواهد بود 

نامه هاي بانکی معتبر براي خدمات خاص  . ورود موقت لوازم کار فروشندگان و پیمانکاران برابر مدارك گمرکی در قبال ضمانت

موضوع قرارداد و در مدت معین و مورد توافق طرفین مجاز و کلیه هزینه هاي مربوطه بر عهده فروشندگان و پیمانکاران خواهد بود 

 . در مورد ورود موقت مقررات گمرکی کشور باید رعایت گردد . 

 . ضمانت نامه ها10

  ضمانت نامه پیش پرداخت -10-1

در صورتی که در قرارداد , انجام پیش پرداخت به طرف خارجی قرارداد پیش بینی شده باشد در مقابل باید ضمانت نامه اي حداقل 

 به همان مبلغ از طرف خارجی قرارداد اخذ گردد . 

 ضمانت نامه پیش پرداخت باید داراي شرایط زیر باشد : 
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اد بیشتر نباشد مگر با تصویب باالترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه و تأییـد بانـک درصد ارزش قرارد 25الف) مبلغ ضمانت نامه از 

 مرکزي ایران . 

 ب) ضمانت نامه توسط بانک یا مؤسسه اعتباري مورد تأیید بانک مرکزي ایران صادر گردد . 

 د . ج) ضمانت نامه کامالً بدون قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول بانک مرکزي ایران باش

د) ضمانت نامه داراي مدت و به درخواست طرف ایرانی قرارداد قابل تمدید باشد . چنانچه بانک به هر علتـی نخواهـد و یـا نتوانـد 

 ضمانت نامه را تمدید کند متعهد است وجه ضمانت نامه را به طرف ایرانی قرارداد پرداخت نماید . 

ا ابطال ضمانت نامه به درخواست کتبی , از طریق تلکـس یـا تلگـراف رمـزدار هـ ) در ضمانت نامه ذکر شود که تمدید و ضبط و ی

 طرف ایرانی قرارداد و یا بانک کارگزار طرف ایرانی قرارداد   انجام پذیر است . 

نک صادر و) مبلغ ضمانت نامه با ارائه اسناد و برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد و یا گواهی انجام کار کاهش خواهد یافت . با

کننده ضمانت نامه در پایان سررسید ضمانت نامه برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد نسبت به پرداخت مانده وجه ضـمانت نامـه 

 به طرف ایرانی قرارداد اقدام خواهد نمود . 

 ز) از قبول ضمانت نامه هایی که به صورت اعتبار اسنادي صادر می گردد خودداري شود . 

 ضمانت نامه , تاریخ , شماره و موضوع قرارداد و همچنین شماره و تاریخ اعتبار اسنادي مربوطه قید گردد . ح) در متن 

 ط) وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرارداد باشد . 

ه انجام دهند دستگاه هاي اجرایی موظفند درخواست تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه را حتماً قبل از تاریخ سررسید ضمانت نام

. در صورت عدم دریافت درخواست فوق , بانک کارگزار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامـه را بـه هزینـه طـرف ایرانـی 

 قرارداد تمدید و مراتب را به طرف ایرانی قرارداد ابالغ نماید . 

 ضمانت نامه حسن انجام کار  -10-2

د و تأمین خسارات و ضرر و زیان هاي ناشی از تخلف وي و براي تضمین جهت تضمین حسن اجراي تعهدات طرف خارجی قراردا

کیفیت و کمیت کاالي مورد معامله هنگام عقد قرارداد بایستی با توجه به نوع کاال و یا کار مورد نظر , ضمانت نامه حسن انجام کار 

 باید در قرارداد مندرج گردد . از طرف خارجی قرارداد دریافت گردد . تاریخ و نحوه آزاد شدن این ضمانت نامه 

دستگاه هاي اجرایی با در نظر گرفتن نوع و کیفیت کاال , کار و مبلغ قرارداد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کـار را کـه درصـدي از 

 مبلغ کل قرارداد می باشد , تعیین و در قرارداد ذکر نمایند . 
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 :  ضمانت نامه حسن انجام کار باید داراي شرایط زیر باشد

 الف) در تعیین میزان و مبلغ آن رعایت مفاد مربوطه در آیین نامه معامالت دولتی براي سازمان هاي دولتی الزامی است . 

 ب) ضمانت نامه توسط بانک یا موسسه اعتباري مورد تأیید سیستم بانکی ایران صادر گردد . 

 بول سیستم بانکی ایران باشد . ج) ضمانت نامه کامالً بدن قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد ق

د) ضمانت نامه داراي مدت و به درخواست طرف ایرانی قرارداد قابل تمدید باشد . چنانچه بانک به هر علتـی نخواهـد و یـا نتوانـد 

 ضمانت نامه را تمدید کند , متعهد است وجه ضمانت نامه را به طرف ایرانی قرارداد پرداخت نماید . 

ذکر شود که تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه به درخواست کتبی از طریق تلکـس و یـا تلگـراف رمـزدار  هـ ) در ضمانت نامه

 طرف ایرانی قرارداد و یا بانک کارگزار طرف ایرانی انجام پذیر است . 

یافت . بانک صـادرکننده  و) مبلغ ضمانت نامه با ارائه اسناد و برابر دستور کتبی طرف قرارداد و یا گواهی انجام کار کاهش خواهد

ضمانت نامه در پایان سررسید برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد نسبت به پرداخت مانده وجه ضمانت نامه طرف ایرانـی اقـدام 

 می نماید . 

 ز) از قبول ضمانت نامه هایی که به صورت اعتبار اسنادي صادر می گردد خودداري شود . 

 ح) در متن ضمانت نامه تاریخ , شماره و موضوع قرارداد و همچنین شماره و  تاریخ اعتبار اسنادي مربوطه قید گردد . 

 ط) وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرارداد باشد . 

آن انجـام دهنـد . در دستگاه هاي اجرایی موظفند درخواست تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه را حتماً قبل از تـاریخ سررسـید 

صورت عدم دریافت درخواست فوق بانک کارگزار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامه را به هزینه طـرف ایرانـی قـرارداد 

 تمدید و مراتب را به طرف ایرانی ابالغ نماید . 

 کسور وجه الضمان 

وطه می توان مبلغی وجه الضـمان کسـر نمـود . در ایـن در قراردادهاي خرید کال و خدمات با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط مرب

 موارد نحوه کسر و استرداد مبلغ وجه الضمان باید در قرارداد قید گردد . 

 . تعدیل قیمت 11

درصورتی که با توجه به موضوع قرارداد پیش بینی تعدیل قیمت ضرورت داشته باشد بایستی چگونگی تعدیل قیمت ( بـه تفکیـک 

رارداد و در نظر گرفتن شاخص هاي بین المللی و یا مورد توافق ) براي قسمت ریالی و ارزي به طـور جداگانـه بخش هاي مختلف ق
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دقیقاً در متن قرارداد مشخص و قید گردد . براي قراردادهایی که مدت آنها کمتر از یک سال است معمـوالً تعـدیلی صـورت نمـی 

 گیرد . 

 . تغییر مقادیر کار12

امله توسط طرف ایرانی قرارداد در مدت معینی از تاریخ قرارداد و براساس قیمت هاي قرارداد تا درصـدي کـه افزایش یا کاهش مع

مقررات دولتی اجازه دهد مجاز است . پیش بینی تغییر مقادیر کار در طـول اجـراي قـرارداد از نکـات مهـم اسـت و بایـد در تنظـیم 

 قرارداد آن را مد نظر قرار داد . 

 دستورالعمل ها . نقشه ها و13

در قراردادهاي خرید ماشین آالت و تجهیزات فنی , طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه نقشـه هـا و دسـتورالعمل هـاي 

 الزم براي نصب , بهره برداري و نگهداري را در اختیار طرف ایرانی قرارداد قرار دهد . 

 . تغییر شرایط و مشخصات فنی 14

هریک از شرایط قرارداد و یا مشخصات فنی با توجه به تأثیر این تغییرات در قیمت , زمان تحویل , ضمانت وسایر امکان تغییر دادن 

 ارکان قرارداد باید حین توافق جهت تنظیم قرارداد پیش بینی و در متن درج گردد . 

 . هزینه ها , حقوق و عوارض گمرکی15

خارج گمرکی ( حقوق گمرکی , سود بازرگانی , عوارض و هزینه هاي گمرکـی ) در قراردادهاي خرید کاال و یا خدمات , کلیه م

در کشور مقصد بر عهده طرف ایرانی قرارداد (خریدار) می باشد و باید در شرایط مناقصه و در متن قرارداد ذکر گردد . هر شـرطی 

 داشته و الزم الوفاء نیست .  برخالف این با طرف خارجی قرارداد معموالً با قوانین آمره کشور بیگانه مغایرت

 . بیمه کاالهاي خریداري شده 16

مبلغ بیمه باربري حداقل با ارزش سی . اند . اف کاال تعیین گردد . باتوجه به نوع کاال و حساسیت آن در مقابل خطرات حمل ونقل 

 , اقدام به عقد قرارداد بیمه نمود .  باید نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه دیگر که مقررات جاریه اجازه دهد

انجام مشاوره و کسب راهنمایی هاي ضروري از متخصصان شـرکت هـاي بیمـه ایرانـی بسـیار مفیـد اسـت . چنانچـه تغییـر شـرایط 

 قراردادي تأثیري بر شرایط بیمه نامه داشته باشد , الزم است که در بیمه نامه نحوه تغییر روشن گردد . 

» بیمـه نامـه تمـام خطـر نصـب «  تی که استفاده از آن مستلزم نصب باشد کسب پوشش بیمـه متناسـب از جملـه  در مورد ماشین آال

 ضروري است . شرایط بیمه نامه باید طبق تعهدات قراردادي پیمانکار تنظیم شود . 
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خریـدار اسـت ولـی در خریداري مـی شـود , برعهـده  ( C & F )) یا  F.O.Bپرداخت حق بیمه کاالهایی که به صورت فوب ( 

 قراردادهاي کاال و خدمات طرف پرداخت کننده حق بیمه باید صریحاً در متن قرارداد مشخص گردد . 

 چنانچه ترخیص کاال در مدت اعتبار بیمه نامه باربري انجام نگیرد , تمدید اعتبار بیمه نامه باربري ضروري است . 

  بیمه نامه ها اصوالً باید درایران صادر شود .

 . حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی17

در قرارداد بین المللی , طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه کارکنان خـارجی خـود را نـزد سـازمان تـأمین اجتمـاعی در 

 بینی شود . زمان انجام موضوع قرارداد بیمه نماید . بدیهی است ترتیب پرداخت حقوق سازمان تأمین اجتماعی باید در قرارداد پیش 

 . مالیات 18

در مورد مالیات بایستی نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و در متن قرارداد قید گردد . کلیه مالیات هاي قانونی متعلق به قراردادهاي 

برعهـده خرید کاال و یا خدمات براساس ضوابط و نرخ هاي مقرر در قوانین مالیـاتی ایـران الزم االجـراء و در تـاریخ عقـد قـرارداد 

طرف خارجی قرارداد است و کسر مالیات هاي مربوط به قرارداد برعهده طرف ایرانی است . مالیات متعلقـه بایسـتی توسـط طـرف 

ایرانی قرارداد در هر پرداخت کسر و به حساب اداره دارایی محل واریز گردد . بدیهی است مالیات هاي کسـر شـده توسـط طـرف 

پرداخت مالیات بردرآمد قطعی سالیانه با خود طرف خارجی خواهـد بـود . طـرف ایرانـی قـرارداد ایرانی علی الحساب تلقی شده و 

 مکلف است پس از عقد قرارداد , نسخه اي از آن را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و رسید دریافت دارد . 

 . قطعات یدکی و ابزارآالت 19

شود که هرگونه قطعات یـدکی و ابـزارآالت تعمیـرات مربـوط بـه  در صورت تقاضاي طرف ایرانی قرارداد , طرف خارجی متعهد

 کاالي خریداري شده را در قرارداد , براي مدت معین بعد از آخرین تحویل کاال در اختیار طرف ایرانی قرارداد بگذارد . 

قالمـی کـه جـایگزین آنهـا ضمناً طرف خارجی قرارداد متعهد می گردد که لیست قطعات و ابزارآالت پیشنهادي طرف ایرانی و یا ا

 می شود را تهیه و به او تحویل نماید . 

 . آموزش 20

در قراردادهایی که نظر به ماهیت آنها نیاز به آموزش افراد است , طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که نیروي انسانی مورد نیاز 

 موزش دهد . را براي نگهداري و بهره برداري از پروژه و ابزارآالت خریداري شده آ
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مدت , مکان , روش و سطح آموزش و نیز وسایل آموزشی و تعداد کارآموزان , باید در قرارداد قید گردد و طرف پرداخت کننده 

 هزینه هاي آموزشی مشخص گردد . 

 . کارکنان خارجی21

, بایـد حـدود اسـتفاده از کارکنـان هرگاه در قراردادهاي خرید کاال و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسان خارجی باشـد 

خارجی با توجه به نوع تخصص مورد نیاز و سیاست اشتغال در زمان قرارداد با رعایت اصل هشـتاد و دوم قـانون اساسـی جمهـوري 

 اسالمی ایران و اخذ مجوزهاي الزم , تعیین و در قرارداد قید گردد . 

ایران می شـوند , بایـد قبـل از ورود روادیـد بـا حـق کـار را از سـفارت یـا کارکنان خارجی که در رابطه با موضوع قراردادي وارد 

 کنسولگري ایران دریافت دارند . اخذ پروانه کار و اقامت توسط طرف ایرانی قرارداد به عمل می آید . 

یم به ترك ایران می موضوع مفاصا حساب مالیاتی کارکنان خارجی داراي پروانه کار که قبل و یا بعد از انقضاي مدت قرارداد تصم

 گیرند باید در قرارداد پیش بینی شود . 

 . دیرکرد و جریمه 22

تأخیر ناشی از قصور طرف خارجی قرارداد در اجراي وظیفه و یا وظایف قـراردادي در مـدت مقـرر در قـرارداد , دیرکـرد تلقـی و 

دتی که مشمول جریمه مـی شـود و حـداکثر جریمـه مشمول جریمه می شود . قید میزان و نحوه محاسبه جریمه دیرکرد , حداکثر م

 قابل اعمال که با توجه به نوع مشخصات قرارداد تعیین می گردد در قرارداد ضروري است . 

تأخیر در انجام تعهدات و یا تأخیر در شروع کار از جانب طرف خارجی , پیش از مهلت هاي مقرر و پیش بینی شده در قرارداد می 

 ت فسخ قرارداد از سوي طرف ایرانی باشد . تواند یکی از موجبا

 . حق واگذاري انجام موضوع قرارداد به غیر23

انتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجی اصوالً مجاز نمی باشد . واگـذاري قسـمت هـایی از موضـوع قـرارداد بـه پیمانکـاران 

تعهدات و تضمینات طرف اصلی قرارداد به قوت خود دست دوم موکول به موافقت طرف ایرانی است . در این صورت مسئولیت , 

 باقی است و طرف ایرانی در صورت لزوم می تواند تعهدات اضافی ازطرف خارجی قرارداد ویا پیمانکار دست دوم اخذ نماید . 

 )Force Majeure( . فورس ماژور ـ (قوه قاهره ) ـ24
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ارداد در صورت پیش آمدن حوادث قهریـه و فـورس مـاژور مشـخص گـردد . درانعقاد قراردادهاي بین المللی باید آثار مترتبه برقر

منظور از فورس ماژور یا قوه قاهره پیش آمدن حوادثی است که انجام تعهد موضوع قرارداد را غیرممکن می کند به نحوي که دفع 

 آن از عهده طرف ایرانی یا خارجی خارج است . 

 رداد موجبی براي فسخ نیست . تأخیرات ناشی از فورس ماژور در انجام قرا

 درمتن قرارداد باید طرفین متعهد شوند که شروع وخاتمه فورس ماژور را به همدیگر اطالع دهند . 

 . قانون حاکم بر قرارداد 25

ایرانی در قراردادهاي دولتی قانون حاکم بر اجراي قرارداد , قوانین جمهوري اسالمی ایران است در قراردادهاي غیردولتی نیز طرف 

با  می تواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده , تصریح به متابعت قرارداد از قوانین ایران بنماید . هرگاه قرارداد در ایران منعقد شود ,

 قانون مدنی , قانون ایران حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هرگاه محل انعقاد قرارداد خارج از ایـران 968توجه به ماده 

 باشد شرط حاکمیت قانون ایران بر تعهدات قراردادي ضروري است .

 . حل و فصل اختالفات 26

کلیه اختالفات ناشی از تغییر و اجراي قرارداد , ابتدا در هیأتی مرکب از نمایندگان طرفین بررسی و به طریقـه دوسـتانه حـل وفصـل 

از طرفین قرارداد مختـار اسـت بـه دادگـاه هـاي صـالحه جمهـوري خواهد شد . هرگاه مذاکرات دوستانه به نتیجه اي نرسد هریک 

اسالمی ایران مراجعه نماید . راي صادره از طرف دادگـاه هـاي ایـران قطعـی و الزم االجـرا خواهـد بـود . ایـن اصـل و تصـریح بـه 

صـالحیت محـاکم ایـران را صالحیت دادگاه هاي ایران باید در کلیه قراردادهاي خارجی مورد توجه و پذیرش قرار گیرد . هرگـاه 

قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی  139جهت رسیدگی به اختالفات قراردادي طرف خارجی مورد قبول قرار ندهد با رعایت اصـل 

 ایران , نحوه ارجاع به داوري  پیش بینی گردد . 

 . فسخ 27

معاملـه پـیش بینـی گـردد . جزئیـات و شـرایط در تنظیم قراردادها به حسب نوع معامله بایستی سعی شود حق فسخ در هر مرحلـه از 

اعمال حق فسخ , نحوه اطالع از آن و جبران خسارات احتمالی و در صورت لـزوم مسـئولیت هریـک از طـرفین بـراي تـأمین منـافع 

 طرف مقابل پس از فسخ باید در قرارداد تصریح شود . 

 . ابطال 28
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, هرگاه موضوع قرارداد و شرائط آن مخالف قوانین و مقـررات موضـوعه  نظر به حکومت قوانین صالحیت دار بر اجراي قراردادها

 جمهوري اسالمی ایران باشد قرارداد باطل و کان لم یکن خواهد بود . 

هرگاه طرف ایرانی ( بخش خصوصی ) در خارج از ایران اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه بیگانه بنماید و در اثر عدم تصریح صالحیت 

ان بر تعهدات قرارداد منعقده , قانون خارجی طلب صالحیت کند و حاکم بر آثار قرارداد گردد , حقوق ایران آن قسـمت قانون ایر

از امتیازات ایجاد شده به موجب قانون خارجی را معتبر می شناسد که اجراي آن در ایران خالف نظـم عمـومی و یـا اخـالق حسـنه 

 ی دارد : اعالم م 975نباشد . قانون مدنی در ماده 

محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهاي خصوصی را که برخالف اخالق حسنه بوده و یا بـه واسـطه جریحـه دار کـردن « 

احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبـور اصـوالً 

 » . مجاز باشد 

 تبات . مکا29

در قرارداد , باید زبان مکاتبات مشخص گردد . بدیهی است زبان فارسی در مکاتبات ارجح بر سایر زبان ها خواهد بود و عنداللزوم 

می توان یکی از زبان هاي بین المللی را با توافق طرفین در کنار زبان فارسی جهت مکاتبه مورد پذیرش قرار داد . مشخصات فنی و 

 یکی از زبان هاي بین المللی تهیه و تنظیم می گردد .  اسناد تجاري به

 . زبان قرارداد 30

هر قرارداد به نسخ مورد لزوم به زبان هاي فارسی و یکی از زبان هاي بین المللی مورد قبول طـرفین تهیـه و تنظـیم مـی شـود , تمـام 

گونه اختالف بین متون , متنی که بـه زبـان فارسـی نسخه ها داراي ارزش و اعتبار یکسان بوده و باید شرط گردد که در صورت هر

 خواهد داشت . در موارد ضروري می توان یک زبان بین المللی را انتخاب و قرارداد را به آن زبان تنظیم کرد .  است اولویت

 . ضمائم قرارداد31

 ضمائم قرارداد باید در متن قرارداد مشخص و جزء الینفک آن تلقی گردد . 

 . تعاریف32

لیه مفاهیم , اصطالحات و ترکیبات فنی و حقوقی مندرج در متن قرارداد مـی یابـد روشـن , مشـخص و بـا رعایـت ایجـاز باشـد . ک

اصطالحات و ترکیبات فنی و حقوقی که مفهوم یکسان و روشن براي طرفین ندارد و یا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن می رود 

 یف قرار گیرد . باید به نحو دقیق و واضح مورد تعر
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 محل امضاء طرف دوم قرارداد      محل امضاء طرف اول قرارداد 
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