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مقدمه:

سياست ّاي حاون تط ًظام ليوت گصاضي زض ايطاى اظ زيطتاظ تاوٌَى تاتَجِ تِ ضطايط التػازي ٍ اجتواػي حاون
تط جاهؼِ هثتٌي تط السام زٍلت زض ليوت گصاضي ّا ٍ تٌظين تاظاض واالّاي اساسي تَزُ است ،ليوتت تؼتسازي اظ
واالّا ٍ ذسهات اساسي ٍ حساس تِ استٌاز لَاًيي جاضي ٍ تطريع هطاجتغ تػتوين گيتطي زٍلتتي تػتَضت
تثثيتي يا تىليفي اػالم هي ضسُ ٍ العاهاً هطوَل ضَاتط ٍ تطًاهِ ّاي وٌتطلي ذاظ تَزُ ٍ همطضات زستتااّْاي
ًظاضتي تطَض واهل تط ايي گطٍُ اظ واالّا اػوال هي گطزيسُ .
ليوت تؼسازي زياطي اظ واالّا ٍ ذسهات وِ حساسيت ووتطي زاضتِ ٍلي تاثيط افعايص ليوت آًْا زض ايجاز ػسم
تؼازل ًسثي زض ػطضِ ٍ تماضاٍ افعايص تْاي توام ضتسُ واالّتاي تَليتسي عتتاػٌَاى هتَاز اٍليتِ ٍ يتا تؼ ت ًا
اًحػاضي تَزى آى لاتل تَجِ تَزُ است زض چاضچَب ضَاتط ٍ زستتَضالؼول ّتاي زٍلتت عستاظهاى حوايتت
هػطف وٌٌسگاى ٍ تَليسوٌٌسگاى ٍ تا استفازُ اظ وويتتِّتاي ترػػتي ليوتت گتصاضي هتطتىل اظ ًوايٌتسگاى
زستااّْاي هطتثط تؼييي گطزيسُ ٍ تَسط زستااّْا ٍ تٌااّْاي التػازي اػالم هي ضسُ استّ .وچٌيي ليوتت
واالّاييىِ ػطضِ ٍ تماضاي آى زض تاظاض ًسثتاً هتؼازل تَزُ ٍ اظ هجوَػتِ سياستت ّتاي هستتمين حوتايتي ًيتع
استفازُ ًويضسُ تطاساس هىاًيسن ػطضِ ٍ تماضا زض تاظاض تؼييي هي ضسُ ٍ زٍلت زذالتي زض آى ًساضتِ است.
زض هجوَع السام زٍلت زض اهَض هطتَط تِ ليوت ٍ ليوت گصاضي  ،تطاي گطٍُ واالّتاي هػتطفي ٍ ذتسهات تتا
تؼييي ٍ اػالم ليوتّا ،تا ػٌاٍيي ػازي ،ياضاًِ اي ،تؼازلي ،تلفيمي  ،غٌفي ٍ غٌؼتي جٌثِ حوتايتي زاضتتِ ٍ زض
ٍالغ تا وٌتطل ٍ تثثيت ليوت ّا ٍ تا زضًظط گطفتي هػالح تَليسوٌٌسگاى تػَضت غيطهستمين اظ هػطف وٌٌتسگاى
حوايت هي ضسُ است.
زض ايي ضاستا ساظهاى حوايت هػطف وٌٌسگاى ٍ تَليسوٌٌسگاى تِ ّوطاُ زياط زستااّْاي هتتَلي زض چٌتس زّتِ
گصضتِ ضَاتطي ضا تطاي ليوت گصاضي واالّا ٍ ذسهات تسٍيي ٍ تِ هَضز اجطا گصاضتِ وِ ايي ضَاتط يىثتاض زض
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سال ٍ 1379يىثاض زض سال  1382هَضز تاظًاطي لطاض گطفتِ ٍپس اظ تػَية تَسط ّيات تؼييي ٍ تثثيت ليوتْا
ٍ هجوغ ػوَهي ساظهاى زض حال اجطا هي تاضس.
تا تَجِ تِ تغييطات اًجام ضسُ زض لَاًيي ٍ همطضات ٍ تِ جْت تِ ضٍظ ضساًي ضَاتط هَضزػوتل زض ستال 1388
پس اظ هىاتثِ تا اًجوي ّا ،ساظهاى ّاي تاظضگاًي ،هؼاًٍتْاي ترػػي ساظهاى ٍ اػ ا ّيات تؼيتيي ٍ تثثيتت
ليوتْا ٍ تطگعاضي چٌسيي جلسِ واضضٌاسي ٍ تجعيِ ٍ تحليل اطالػات گطزآٍضي ضتسُ هَضتَع زض جلستات
هَضخ ّ 4/89/ 29 ٍ 22 ،15 ، 8يات تؼييي ٍ تثثيت ليوت ّا هططح ٍضتوي تحتد زض هتَضز ستايط ضٍضتْاي
تؼييي ليوت ًْ،ايتا ضٍش  cost plusتِ ػٌَاى ضٍش هٌاسثتطي جْت تؼييي ليوت اًتراب گطزيس.
ضَاتط اغالحي طي اتالغيِ ضواضُ  427311/1هتَضخ ٍ 25/5/89ظيتط تاظضگتاًي تتِ ػٌتَاى ضياستت هجوتغ
ػوَهي ساظهاى حوايت هػطف وٌٌسگاى ٍ تَليسوٌٌسگاى جْت اجطا اتالؽ گطزيس.

يزارت بازرگاوی  -سازمان حمایت مصرف کىىدگان ي تًلید کىىدگان  -دفتر بررسی ي تعیه قیمت9831 -

3

ضوابط قيمت گذاري کاالهاي توليدي:

مبانی اوليه :

 -1پس اظ تحد ٍ تثازل ًظط زضذػَظ اًَاع ضيَُ ّاي ليوت گصاضي ،ضيَُ وًٌَي ليوت گصاضي

ع)cost plus

زضضطايط فؼلي تؼٌَاى هثٌا زض ًظط گطفتِ ضسُ است.
-2هثٌاي اٍليِ هحاسثِ ٍ پيص تيٌي ّعيٌِ ّا تطاي ليوت ّاي سال آتي تطاساس ػولىطز لطؼي سال هالي لثتل ٍ
هستٌس تِ گعاضش حساتطس هستمل ٍ ّوچٌيي آذطيي تطاظ هالي سال جاضي تا اػوال تغييتطات لتاًًَي ٍ هستتٌس
هي تاضس.
تبصزه ( -)1چٌاًچِ غَضتْاي هالي ٍاحس تَليسي حساتطسي ًطسُ تاضتس ،اضلتام هٌتسضر زض ارْاضًاهتِ هاليتاتي ٍ
ضوائن آى هثٌاي اٍليِ هحاسثِ ّعيٌِ ّا هي تاضس.
تبصزه (-)2زض هَاضزي وِ ٍاحسّاي تَليسي ،تاظضگاًي يا ذسهاتي اظ اضائِ اسٌاز ٍ هساضن الظم تطاي تؼيتيي ليوتت
ذَززاضي ًوايٌس ٍ يا اسٌاز ٍ هساضن هثثتِ اي تطاي تؼييي ليوت ًساضتِ تاضٌس ٍ يا اسٌاز ٍ هساضن وتافي ًثاضتس
تْاي توام ضسُ ٍ ًطخ فطٍش تا پيطٌْاز هطتطن ساظهاى حوايت هػطف وٌٌسگاى ٍ تَليسوٌٌتسگاى ٍ ٍظاضتراًتِ
تَليسي شيطتط ٍ تاييس ّيات تؼييي ٍ تثثيت ليوت ّا تؼييي هي گطزز.
-3تغييطات ّعيٌِ ّا زض سال جاضي ًسثت تِ سال هالي لثل تط هثٌاي تغييطات لاًًَي ٍ هستٌس ذَاّس تَز.
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عوامل تشکيل دهنده بهاي تمام شده :

الف -مواد اوليه مصزفی:

-1هثٌاي هحاسثِ هَاز اٍليِ اظ ًظط هيعاى هػطف ،هَاز هػطفي استاًساضز ٍ زضغَضت ػسم ٍجَز استاًساضز ،هَاز
هػطفي ٍالؼي ٍ يا فطهَل تؼييي ضسُ اظ ططف هطاجغ شيػالح ّطوسام وِ ووتط تاضس تؼييي هي گطزز.
ً -2طخ هَاز اٍليِ هػطفي تايس هستٌس تِ هساضن هثثتِ تاضس .چٌاًچِ ٍاحس تَليسي ًتَاًس ّعيٌِ ّاي هَاز اٍليِ ضا
هستٌس ًوايسً ،طخ هَاز اٍليِ تطاساس ًطخ هَاز اٍليِ زض سايط ٍاحسّاي تَليسي زض هحاسثات هٌظَض هي گطزز.
تبصزه ( - )1ضايؼات ػ ازي زضغَضت ٍجَز ٍ زض همايسِ تا ضايؼات سِ سال لثتل ّطوتسام وتِ ووتتط تاضتس زض
هحاسثات هٌظَض هي گطزز.
تبصزه ( -)2زضغَضتيىِ اهىاى تؼييي ًطخ هَاز زض سايط ٍاحسّاي تَليسي اهىاًپصيط ًثاضسً ،طخ ذطيس هَاز تَسط
ساظهاى حوايت هػطف وٌٌسگاى ٍ تَليسوٌٌسگاى ٍ تاّواٌّاي ٍظاضتراًِ تَليسي هحاسثِ هي ضَز.
ب :هشينه کارکنان:

رطفيت هثٌاي هحاسثِ ّطٍاحس هحػَل تطاي ّعيٌِ زستوعز هستمين عّعيٌِ واضوٌاى فمط ضاهل زستوعز هستتمين
هي تاضس حساوثط تَليس ٍالؼي سِ سال لثل ٍ يا تَليس ٍالؼي ّواى سال ّطوسام وِ تيطتط تاضس زضحتس هتؼتاضف
زض هحاسثات هٌظَض هيگطزز.
ج -سزبار توليد :

ّعيٌِ ّاي سطتاض ّ ،عيٌِ ّاي ػوَهي واضذاًِ ّستٌس وِ تحمك آى اجتٌاب ًاپصيط است ٍ تِ سَْلت ًوي تَاى
تيي هحػَل هطرع ٍ هؼيي ٍ همساض آى ضاتطِ ايجاز وطز ايي ّعيٌِ ّا هؼوَالً ضاهل ّعيٌتِ ّتاي واضذاًتِ تتِ
استثٌاي ّعيٌِ ّاي هَاز هػطفي ٍ زستوعز هستمين هي تاضٌس ٍ تايستي تطاي اذتػاظ آى تِ يه ٍاحس هحػَل
اظ فطآيٌس تسْين استفازُ ًوَز.
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هثٌاي هحاسثِ ّعيٌِ سطتاض تطاي ّط ٍاحس هحػَل تطاساس  70زضغس رطفيت اسوي ٍ يا تَليتس ٍالؼتي ّوتاى
سال ّطوسام وِ تيطتط تاضس هٌظَض هي گطزز.
تبصزه (ّ -)1عيٌِ استْالن زا ضايي ّا تطاساس ًطخ هٌسضر زض لاًَى ،آييي ًاهتِ ّتا ٍ ترطتٌاهِ ّتاي هاليتاتي زض
هحاسثات هٌظَض هي گطزز.
تبصزه (ّ -)2عيٌِ تاظذطيس يا پاياى ذسهت واضوٌاى تطاتط تا يه هاُ حمَق ٍ هعايا ٍ هطاتك لاًَى واض زض هحاسثات
هٌظَض هيگطزز.
د :سايز هشينه ها :
-هشينه هاي عمومی ،اداري ،توسيع و فزوش:

ّعيٌِ ّايي ّستٌس وِ اضتثاطي تا تَليس ًساضًس ٍ ًوي تَاى تيي هحػَالت هطرع ٍ هؼيي ٍ همساض ّعيٌِ ضاتطِ
ايجاز ًوَز ٍ يا تؼثاضتي ًوي تَاى آى ضا تِ يه ٍاحس هطرع اذتػاظ زاز ٍ تايستي تطاي ترػتيع آًْتا اظ
فطايٌس تسْين استفازُ ًوَز.
هثٌاي هحاسثِ ّعيٌِ ّاي ازاضي ،ػوَهي ،تَظيغ ٍ فطٍش ّطٍاحس هحػَل تطاساس  70زضغس رطفيت اسوي ٍ
يا فطٍش ٍالؼي ّطوسام وِ تيطتط تاضس هٌظَض هي گطزز.
تبصزه ( -)1چٌاًچِ ّعيٌِ ّاي ػوَهي ٍ ازاضي لاتل تفىيه تاضٌس ايي ّعيٌتِ ّتا تطاستاس  70زضغتس رطفيتت
اسوي ٍ يا تَليس ٍالؼي ّطوسام وِ تيطتط تاضس تسْين هي گطزز.
تبصزه (ّ-)2عيٌِ استْالن زاضايي ّا تطاساس ًطخ هٌسضر زض لاًَى ،آيتيي ًاهتِ ّتا ٍ ترطتٌاهِ ّتاي هاليتاتي زض
هحاسثات هٌظَض هي گطزز.
تبصزه (ّ-)3عيٌِ تاظذطيس يا پاياى ذسهت واضوٌاى تطاتطتا يه هاُ حمَق ٍ هعايا ٍ هطاتك لاًَى واض زض هحاستثات
هٌظَض هيگطزز.
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تبصزه ( -)4ول ّعيٌِ ّاي ٍضظضي تا سمف ّعيٌِ ّاي پطزاذتي تِ پطسٌل عحساوثط تا سمف همتطض زض لتاًَى زض
هحاسثات هٌظَض ٍ ّعيٌِ ّاي ذاضر اظ ّعيٌِ ّاي پطزاذتي تِ پطسٌل اظ هحاسثات حصف هي گطزز.
تبصزه (ّ-)5عيٌِ ّاي تثليغات تطاساس ّعيٌِ ّاي افطاء ضسُ زض سطفػل ّعيٌِ ّا حساوثط ًين زضغس فتطٍش زض
هحاسثات هٌظَضهي گطزز.
تبصزه -1-5چٌاًچِ تطاي ّعيٌِ ّاي تثليغات ضطوت يا واالي ذاظ ًياظ تِ تؼسيل تاضس تاًظط واضضٌاسي ستاظهاى
حوايت لاتل تطضسي هي تاضس.
تبصزه -2-5چٌاًچِ وااليي اظ ياضاًِ زٍلتي استفازُ ًوايس ّعيٌِ تثليغات زض هحاسثات هٌظَض ًوي گطزز.

هـ سايز درآمدها و هشينه هاي عملياتی و غيزعملياتی:
هـ  -1سايز درآمدهاي عملياتی و غيزعملياتی:

سايط زضآهسّاي ػولياتي ػيٌاً اظ سطجوغ تْاي توام ضسُ وسط هي گطززٍسايط زضآهسّاي غيطػولياتي تتا زض ًظتط
گطفتي15زضغس سَزضطوت تطاي ايي لثيل زضآهسّا 85،زضغس آًْا زض هحاسثات ليوت توام ضسُ تَليسات اغلي
هحاسثِ ٍاظ سطجوغ ّعيٌِ ّا ٍ زض ًْايت اظ ليوت توام ضسُ تَليسات اغلي وسط هي گطزز .
تبصزه  -1زضآهسّايي وِ ّعيٌِ آى زض ّعيٌِ هحػَل اغلي هٌظَض ًطسُ تاضس عتا تطريع هحل تتاهيي اظ جولتِ
هَاضز شيل اظ ايي هَضَع هستثٌي هي تاضس:
-1زضآهسّاي حاغل اظ فطٍش زاضايي ّاي غيط جاضي
- 2زضآهس حاغل اظ فطٍش سطهايِ گصاضي ذاضر اظ ضطوت
-3زضآهس حاغل اظ جَايع غازضاتي ٍ سايط جَايع
-4سَز ٍ ظياى ًاضي اظ تسؼيط ًطخ اضظ
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هـ  -2سايز هشينه هاي عملياتی و غيزعملياتی:

وليِ ّعيٌِ ّاي هطتثط تا تَليس زض ايي ترص زض هحاسثات ليوت توام ضسُ تَليسات اغلي هحاسثِ ٍ تِ سطجوغ
ّعيٌِ ّا ٍ زض ًْايت ليوت توام ضسُ تَليسات اضافِ هي گطزز.
هثٌاي تسْين ذالع سايط زضآهسّا ٍ ّعيٌِ ّاي ػولياتي ٍ غيط ػولياتي  %70رطفيت اسوي ٍ يتا تَليتس ٍالؼتي
ّواى سال ّطوسام تيطتط تاضس هالن ػول ذَاّس تَز
و -هشينه هاي مالی :

تطاساس غَضت ّاي هالي حساوثط تا  %12هَاز اٍليِ هػطفي زض ٍاحسّاي تَليسي زض هحاسثات هٌظَض گطزز.
هثٌاي تسْين ّعيٌِ ّاي هالي  %70رطفيت اسوي يا تَليس ٍالؼي ّواى سال ّطوسام تيطتط تاضسهي تاضس.س :سود:

 %17سَز تِ تْاي تو ام ضسُ واالي ساذتِ ضسُ عهَاز ،زستوعز ٍ سطتاض تؼلك هي گيطزّ .يتات تؼيتيي ٍ تثثيتت
ليوت ّا هيتَاًس سَز هصوَض ضا  3زضغس واّص ٍ يا افعايص زّس.
ي-سايز :

ّ-1طگًَِ ػَاضؼ يا هاليات وِ تِ هَجة همطضات لاًًَي تايس اظ هػطف وٌٌسُ زضيافتت ضتَز ،تتِ ًتطخ ّتاي
فطٍش تسٍى سَز اضافِ هي ضَز.
ّ-2طگًَِ ػَاضضي وِ تِ هَجة لاًَى ٍ يا همطضات ذاظ تايس اظ هحل سَز يتا زضآهتس ٍاحتسّا تتاهيي ضتَز
تؼٌَاى تمسين سَز تلمي ضسُ ٍ اظ ًظط تؼييي ليوت ضسوي جعء ّعيٌِ ّاي ٍاحس ًوي تاضتس ٍ زض ًتطخ فتطٍش
هٌظَض ًوي ضَز.
-3هاليات تطزضآهس اظ ًظط تؼييي ليوت ضسوي جعء ّعيٌِ ّاي ٍاحس ًوي تاضس ٍ سَز هحاسثاتي لثل اظ هاليتات
تطزضآهس هيتاضس.
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-4زضغس سَز ٍ ّعيٌِ ّاي ػوسُ فطٍضي ٍ ذطزُ فطٍضي هحػَالت تا پيطٌْاز ساظهاى ٍ تػَية ّيات تؼييي
ٍ تثثيت ليوتّا تؼييي هي گطزز.
-5زض هَاضزي وِ ٍاحسّاي تَليسي فالس سيستن تْاي توام ضسُ تاضٌس ،تطاي سطضىي وطزى ّعيٌِ ّا ٍ زضآهسّا
تيي هحػَالت ،تْاي توام ضسُ ّطٍاحس هحػَل تِ استٌاز استاًساضزّاي حساتساضي ٍ اظ ضٍش ّاي واضضٌاسي
ّواًٌس هيعاى هَاز هػطفي ،ساػت واضوطز ،ظهاى سٌجي تَليس هحػَل،هيعاى تَليس ،هيعاى فطٍش ٍ ..اًترتاب ٍ
تْاي توام ضسُ ّط ٍاحس هحػَل هحاسثِ هيگطزز.
-6ايي ضَاتط جاياعيي وليِ ضَاتط لثلي تؼييي ليوت واالّاي تَليسي ،هػَتات لثلي هجوغ ػوَهي ٍ ّيتات
تؼييي ٍ تثثيت ليوت ّا هي گطزز ٍ اظ تاضيد اتالغيِ ضواضُ 427311/1هَضخ ٍ 25/5/1389ظيط تاظضگاًي تؼٌَاى
ضييس هجوغ ػوَهي ساظهاى حوايت هػطف وٌٌسگاى ٍ تَليسوٌٌسگاى لاتل اجطاء ذَاّس تَز.
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