
  11/9/1382تصويب نامه هيأت وزيران 
  وه 28493ت/42956شماره 

  
  تعالي بسمه

   وزارت امور اقتصادي و دارايي-ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه
  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 
مـورخ   53212/101 بنا بـه پيـشنهاد شـماره         4/8/1382هيئت وزيران در جلسه مورخ      

قـانون تنظـيم    ) 6(ريزي كشور و به استناد مـاده          برنامهسازمان مديريت و    28/3/1382
نامه تضمين براي معـامالت دولتـي          آيين -1380 مصوب   -بخشي از مقررات مالي دولت    
  :را به شرح ذيل تصويب نمود

  
  

  »1نامه تضمين براي معامالت دولتي آيين«

                                                 
ب مـورخ   /ه96056/6524 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسالمي، موضوع نامه شماره           17/4/1383هيئت وزيران در جلسه مورخ      . 1

  : تصويب نمود27/12/1382
  :گردد  به شرح زير اصالح مي11/8/1382ه مورخ 28493ت/4256نامه شماره  نامه تضمين براي معامالت دولتي، موضوع تصويب آيين

) 5( مـاده    "الـف "د   اضـافه شـود و در بنـ        "نامه معـامالت دولتـي      تابع آيين " عبارت   "حسن انجام كار  "بعد از عبارت    ) 5( در صدر ماده     -1
  . گردد  اصالح مي"تواند به شرح زير تعيين شود مي" به عبارت "شود به شرح جدول زير تعيين مي"عبارت 

  :گردد و جدول ذيل آن به شرح زير اصالح مي) 5( ماده "ب" بند -2
ور سـاختماني يـا بـاربري يـا فـروش      مبلغ تضمين انجام تعهدات در مورد معامالتي كه موضوع آن انجـام امـ   :  تضمين انجام تعهدات   -ب"

  ".مبلغ معامله است%) 10(و در مورد ساير معامالت ده درصد %) 5(ماشين آالت باشد معادل پنج درصد 
 تعيـين ميـزان   " به عبـارت  "مبلغ اوليه پيمان است%) 20(مبلغ پيش پرداخت معادل بيست درصد "عبارت ) 5( ماده "ج"بند ) 1( در جزء  -3

  .شود  اصالح مي"به عهده دستگاه اجرايي است) نامه معامالت دولتي آيين) 11(ماده ) 3(بند % 25 رعايت سقف با(پيش پرداخت 
در معـامالت سـاختماني و   " عبـارت  "تضمين حسن انجـام كـار، بابـت تـضمين حـسن انجـام كـار       "بعد از عبارت ) 5( ماده "د" در بند   -4

  .گردد  اضافه مي"باربري
  . شود" حداكثر تا ميزان پنج درصد" جايگزين عبارت "حداقل پنج درصد"عبارت ) 7( در ماده -5
 "باشـد   نامـه مـي     مفاد اين تـصويب   " جايگزين عبارت    "مقررات زمان انعقاد  قرارداد خواهد بود      "عبارت  ) 8(ماده  ) 1(تبصره  ) 5( در بند    -6

  .گردد مي
 



  
 و در مـورد  نامـه معـامالت دولتـي    نامه در اجراي قانون آيـين   مقررات اين آيين-1ماده  

ها شـامل قراردادهـاي خـدمات مـشاوره، مـديريت             پيش پرداخت و مبلغ و نوع تضمين      
 آالت،   امور تحقيقاتي، امور پيمانكاري، ساخت تجهيزات و نـصب، خريـد ماشـين            طرح،  

تجهيزات، كـاال، مـواد و مـصالح و قراردادهـاي حمـل و نقـل بـه تنهـايي يـا بـصورت                        
  .باشد آنها مي دو يا چند مورد از اي از مجموعه

  :انواع تضمين قراردادها از نظر موضوع كاربرد آنها در قرارداد به شرح زير است -2ماده 
  )وجه التزام( تضمين شركت در مناقصه -الف
   تضمين انجام تعهدات-ب
   تضمين پيش پرداخت-ج
   تضمين حسن انجام كار-د

  :ر استهاي معتبر در معامالت دولتي به شرح زي  انواع ضمانت-3ماده 
  نامه بانكي  ضمانت-الف
هاي صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجـوز از               نامه   ضمانت -ب

  2.طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند
   وجه نقد-ج
   سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت-د
  :ها شامل  نامه  ساير ضمانت-ه
  .لرزش كارشناسي رسمي آن%) 90(د در صد  وثيقه ملكي معادل نو-1

                                                 
   30/3/1379ه 22204ت /12515تصويب نامه شماره  .٢

  هوري اسالمي ايرانبانك مركزي جم
تبـصره  ) ل ( بنابه پيشنهادبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران وبه اسـتناد بنـد           25/3/1379هيات وزيران درجلسه مورخ     

  :كل كشور تصويب نمود 1379قانون بودجه سال ) 2(
مالي و اعتباري كه دستگاههاي اجرايي براي انجام معامالت دولتي مي توانند ضمانتنامه هاي صادر شده از طرف موسسات     

  .با مجوز بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تاسيس گرديده اند را نيز قبول نمايند 
   حسن حبيبي-معاون اول رييس جمهور 



  )1376موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ( انواع اوراق مشاركت -2
هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهـادر تهـران بـه مأخـذ                     سهام شركت  -3

  .ارزش روز آن%) 70(هفتاد درصد 
  .هاي اجرايي و ذيحسابان مربوط مطالبات تاييد شده قراردادها از سوي دستگاه-4

 در قراردادهاي خدمات مشاوره، قراردادهـاي خـدمات مـديريت طـرح و امـور                -4ماده  
ها از نوع تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار اسـت كـه                 تحقيقاتي تضمين 

  :شود به شرح زير تعيين و پرداخت مي
ربـوط بـه مطالعـه و      مبلغ پيش پرداخـت بـراي خـدمات م        :  تضمين پيش پرداخت   -الف

الزحمه مربوط    مبلغ اوليه حق  %) 20(طراحي و خدمات تحقيقاتي، معادل بيست درصد        
و براي خدمات مربوط به دوره سـاخت و تحويـل معـادل ده              ) الزحمه  مبلغ برآورد حق  (

باشد كه در ازاي تضمين به نفع دستگاه          الزحمه مربوط مي    مبلغ اوليه حق  %) 10(درصد  
  .شود ر كسورات قانوني پرداخت مياجرايي و بدون كس

از %) 10(بابت تضمين حسن انجام كار، معادل ده درصـد          : تضمين حسن انجام كار    -ب
  .شود الزحمه كسر و در حساب سپرده نگهداري مي هر پرداخت حق

مبالغ نقدي سپرده حسن انجام كار در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايـي، بـه طـرف                  
  .شود بازگردانده ميقرارداد دستگاه اجرايي 

» ه«و  » د«،  »ب«،  »الـف « تضمين معتبر در اين قراردادها شامل تضمنهاي نوع          -تبصره
  .باشد مي) 3(در ماده مندرج 

هـا شـامل    در قراردادهاي پيمانكاري، ساخت تجهيزات و نصب، انـواع تـضمين           -5ماده  
ضمين تضمين شركت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پـيش پرداخـت و تـ              

باشد كه به شـرح زيـر مبلـغ آنهـا       مي نامه معامالت دولتي    تابع آيين   كار نجامحسن ا 
  .شود تعيين و پرداخت مي

  



شركت در مناقصه بر حـسب درصـدي از   مبلغ تضمين :  تضمين شركت در مناقصه  -الف
بـه شـرح جـدول زيـر        ( :تواند به شرح زير تعيين شود       ميبرآورد هزينه اجراي كار     

  )شود تعيين مي
  

برآورد هزينه اجراي   
  كار به ميليون ريال

 100مازاد بـر      100تا 
  1000تا 

 تا  1000مازاد بر   
000/000/1  

مـــازاد بـــر  
000/000/1  

  2/0  3/0  5/0  5  درصد
  

-ه«و  » ج«،  »ب«،  »الف«هاي نوع     تضمين معتبر براي شركت در مناقصه شامل تضمين       
  .باشد مي) 3(مندرج درماده » 2
  
  : هدات تضمين انجام تع-ب

مبلــغ تــضمين انجــام تعهــدات در مــورد معــامالتي كــه موضــوع آن انجــام امــور    
و در  %) 5(ساختماني يا باربري يا فروش ماشين آالت باشد معادل پـنج درصـد              

  .مبلغ معامله است%) 10(مورد ساير معامالت ده درصد 
  
مبلـغ  %) 5(مبلغ تضمين انجام تعهدات معادل پـنج درصـد          : هداتع تضمين انجام ت   -ب

  . است )پيشنهاد پيمانكار(اوليه پيمان 
  

تضمين براي انجام تعهدات برحسب درصدي از مبلغ اوليه پيمان به شـرح جـدول زيـر                 
  :است

مبلغ اوليه 
پيمان به 
  ميليارد ريال

  70مازاد بر   70 تا 30مازاد بر   30تا 

  5  در صد  5  5
5/2  5/2  5/1  5/3  



نوع 
ضمانتنامه 

به شرح (
مندرج در 

  )3ه ماد

، "الف"
، "ب"
 و "ج"

  "ه"

، "الف"
، "ب"
 و "ج"

  "ه"

، "الف"
، "ب"

 "د"، "ج"
  "ه"و 

، "الف"
، "ب"
 و "ج"

  "ه"

، "الف"
، "ب"

 "د"، "ج"
  "ه"و 

  
   تضمين پيش پرداخت-ج
با (تعيين ميزان پيش پرداخت      :  پيش پرداخت در قراردادهاي پيمانكاري و نصب       -1

بـه عهـده    ) نامـه معـامالت دولتـي       آيـين ) 11(مـاده   ) 3(بنـد   % 25رعايت سـقف    
  دستگاه اجرايي است

  .مبلغ اوليه پيمان است%) 20(صد مبلغ پيش پرداخت معادل بيست در
مبلغ پيش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زير در ازاي تضمين بـه نفـع دسـتگاه                   

  :شود اجرايي بدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي
 تحويل كارگاه، قسط دوم معادل شش ونـيم         پس از %) 8(قسط اول معادل هشت درصد      

پس از تجهيز كارگاه الزم براي شروع عمليات و قسط سوم معادل پنج و              %) 5/6(درصد  
مبلـغ اوليـه پيمـان طبـق صـورت          %) 30(پس از انجام سي درصـد       %) 5/5(نيم درصد   

  .وضعيتهاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار
از %) 5/14(معادل چهارده و نـيم درصـد        اخت،  پس از واريز اقساط اول و دوم پيش پرد        

به استثناي تعديل، ما بـه التفـاوت نـرخ     (هاي موقت     مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت    
شود و براي واريز قسط سوم معادل هشت درصـد            كسر مي ) مصالح و پرداختهاي مشابه   

هـا كـسر      يـاد شـده از صـورت وضـعيت        %) 5/14(عالوه بر چهارده و نـيم درصـد         %) 8(
شود به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صـورت وضـعيت موقـت مـستهلك                   يم

  .شود
در صورت ضرورت تأديه پـيش پرداخـت در بيـشتر از سـه قـسط و يـا تفكيـك پـيش                       
پرداخت بخشهاي مختلف كار، اقساط پيش پرداخت و نحوه واريز آنها، بايد در شـرايط               

  .خصوصي پيمان مربوط درج شود



مبلغ پيش پرداخت معادل بيـست و       : اردادهاي ساخت تجهيزات   پيش پرداخت در قر    -2
  .مبلغ اوليه قرارداد است%) 25(پنج درصد 

اقساط پيش پرداخت با توجه به برنامه زماني ساخت و تحويل تجهيـزات و نيـز اقـساط                  
بازگرداندن پيش پرداخت به تناسب تحويل تجهيزات و پرداخت وجه آنها تعيـين و در               

  .شود ادهاي مربوط درج ميشرايط خصوصي قرارد
 منـدرج  "ه" و "ب"، "الـف "هاي نـوع      تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل تضمين      

  .باشد مي) 3(در ماده 
هاي تأديه پيش پرداخـت، سـفته    توانند به جاي تضمين  دستگاههاي اجرايي مي   -تبصره

لغ پيش  با امضاي صاحبان امضاي مجاز شركت پيمانكار دريافت كنند به شرط آنكه مب            
پرداخت را به حساب مشترك دسـتگاه اجرايـي و پيمانكـار واريـز نمـوده و بـا نظـارت                     

. آالت و خريد مـصالح برسـانند        دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ماشين       
آالت خريداري شده از اين محل را بـه عنـوان وثيقـه واريـز پـيش                   پيمانكار بايد ماشين  

ي قرار دهد و تا تصفيه بدهي خود بابت پـيش پرداخـت             پرداخت در رهن دستگاه اجراي    
  .حق خارج كردن آنها را از كارگاه بدون اجازه دستگاه اجرايي ندارد

در معـامالت سـاختماني و    تضمين حسن انجام كار، بابت تضمين حسن انجـام كـار     -د
صورت وضعيت  موقت، تعديل، ما بـه    (از هر پرداخت    %)  10(معادل ده درصد     بـاربري 

  . شود كسر و در حساب سپرده نگهداري مي) تفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابهال
در قراردادهايي كه شامل دو يا چند مورد از كارهاي مشاوره، مـديريت طـرح،                -6ماده  

ها شـامل تـضمين شـركت در          ساخت تجهيزات، پيمانكاري و نصب است، انواع تضمين       
رداخـت و تـضمين حـسن انجـام كـار           مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پـيش پ       

هاي اين نوع قراردادها طبق مقررات تعيين شده بـراي            مبلغ و شرايط تضمين   . باشد  مي
مبلـغ و شـرايط پـيش       . باشـد   مي) 5درج شده در ماده     (و نصب   قراردادهاي پيمانكاري   

آورد هزينـه تجهيـزات و مبلـغ بـرآورد      پرداخت اين قراردادها با توجه به نسبت مبلغ بر     
  .شود تعيين مي) 5(تناسب، طبق ماده به ) پيمانكاري و نصب(زينه اجرا ه



آالت، تجهيزات، كاال، مواد و مصالح و قراردادهاي           در قراردادهاي خريد ماشين    -7ماده  
هاي معتبـر از نـوع تـضمين شـركت در مناقـصه، تـضمين انجـام                   حمل و نقل، ضمانت   

  .باشد تعهدات و تضمين پيش پرداخت مي
مين شركت در مناقصه خريد و قراردادهاي حمل و نقل با توجه به موضـوع و                تضميزان  

حـداكثر تـا     حداقل پنج درصد  گزار    خصوصيات معامله و به تشخيص دستگاه مناقصه      
 "ج"،  "ب"،  "الـف "گردد كه از انواع        مبلغ برآوردي معامله تعيين مي     ميزان پنج درصد  

  .باشد مي) 3( مندرج درماده "2-ه"و 
مبلـغ پيـشنهادي    (مبلـغ اوليـه پيمـان       %) 10(ام تعهدات، معادل ده درصد      تضمين انج 
تعيـين  ) 5( ماده   "ب"حسب نسبت و نوع درصدهاي جدول بند        است كه بر    ) فروشنده

  .گردد و بايد قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارايه شود مي
پـنج درصـد   نامه معامالت دولتي تـا سـقف بيـست و     ميزان پيش پرداخت بر طبق آيين   

 و  "ج"،  "ب"،  "الـف "هاي نوع     گردد كه در قبال تضمين      مبلغ معامله تعيين مي   %) 25(
تضمين پيش پرداخت بايـد تـا پـايين         . پرداخت خواهد شد  ) 3( مندرج در ماده     "2-ه"

هـاي فـوق منقـضي نـشده باشـد،            مدت قرارداد داراي اعتبار بـوده و مـادام كـه مهلـت            
  .آن استفروشنده مكلف به تمديد اعتبار 

استرداد تضمين انجام تعهـدات ايـن قراردادهـا مـشمول مـوارد عـام از نحـوه اسـترداد                    
  .آمده است) 8(هاست كه در تبصره ذيل ماده  تضمين

نمونـه  (نامـه   پيوست ايـن آيـين   ) فرمهاي(دستگاههاي اجرايي بايد از برگهاي       -8ماده  
. اسـتفاده كننـد   ) 3(اده   مندرج در م   "ب" و   "الف"هاي نوع     براي تضمين ) يك تا چهار  
هاي بانكي تعيين شـده       در برگهاي ياد شده براي استرداد يا ابطال ضمانت        شرايطي كه   

  .است براي انواع ديگر تضمين نيز بايد رعايت شود
  : ها عبارتند از  موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمين-1تبصره 

ام ز ارايـه تـضمين انجـ       تضمين شركت در مناقصه مربوط بـه برنـده مناقـصه پـس ا              -1
  .تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد



كاال بر اساس گـواهي     تحويل   تضمين يا سپرده پيش پرداخت به تناسب انجام كار يا            -2
  .گردد كارفرما آزاد مي

 تضمين انجام تعهدات پس از تحويل موقت و صدور گـواهي تحويـل موقـت مـسترد               -3
  .گردد مي

عملكـرد  شخيص كارفرما در خريد كاال حصول اطمينان از صحت       در مواردي كه به ت     -4
از ضـمانتنامه يـا سـپرده    %) 50(آن براساس مشخصات مربوط الزم باشد پنجاه درصـد    

دوم پـس از پايـان دوره       %) 50(آزاد و پنجـاه درصـد       ) 2(انجام تعهدات بر طبق رديف      
  .گردد تضمين و صدور گواهي تحويل قطعي مسترد مي

مبني بـر تحويـل    بخش از تضمين انجام تعهدات منوط به گواهي كارفرما          آزادسازي اين 
  .باشد  و دستورالعملهاي بهره برداري و نگهداري مي"چون ساخت"هاي  نقشه

مقـررات    استرداد كسور وجه الضمان قراردادهاي منعقده بـا مـصوبات قبلـي، تـابع              -5
   .باشد مفاد اين تصويب نامه مي زمان انعقاد  قرارداد خواهد بود

هـاي موضـوع ايـن مـاده      نامـه  استفاده از نمونه ضـمانت  تا زمان اجرايي شدن      -2تبصره  
نامـه    هايي كه در فاصله زماني تصويب آيين        نامه  شود ضمانت   توسط بانكها اجازه داده مي    

هاي ابالغي در مقـررات مـورد عمـل قبلـي توسـط                مطابق فرم  1382لغايت پايان سال    
بانكهـا مكلفنـد   . شود مورد قبول دستگاههاي اجرايي قرار گيـرد   بانكها صادر شده يا مي    

هـاي جديـد      هـا را بـر طبـق نمونـه          نامه   به بعد كليه ضمانت    1383حداكثر از اول سال     
  .ابالغي صادر و ارائه نمايند

هاي قراردادها طبق شرايط عمـومي قراردادهـاي          در مورد تضمين   ساير شرايط    -9 ماده
  .باشد ريزي كشور مي امهمصوب سازمان مديريت و برن

تـا دو مـاه     ) 3( مندرج در مـاده      "ه"هاي نوع      استفاده از تضمين     دستورالعمل -10ماده  
مكـاري  پس از ابالغ اين تصويب نامه بـه وسـيله وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي بـا ه                    

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسـالمي ايـران تهيـه و                 
ذكور، دسـتگاههاي  نامه مـ  تا ابالغ آيين. شود مان ياد شده براي اجرا ابالغ مي      توسط ساز 



اسـتفاده  ) 3( مندرج در ماده     "ه"هاي نوع     توانند با تشخيص خود از تضمين       اجرايي مي 
  .كنند
هـاي    هاي خارجي، فقـط ضـمانت       معتبر براي انعقاد قرارداد با شركت      تضمين -11ماده  

نامـه    ضـمانت . د بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران است      هاي مورد تايي    بانكي از بانك  
بخش ارزي قراردادها به لحاظ مقدار بايد حداقل معادل بخش ارزي قـرارداد و نـوع آن                 

يا بازپرداخت سـهم ارزي     مبلغ پيش پرداخت و شرايط پرداخت       . همان ارز قرارداد باشد   
ي ايـران در زمـان      پيش پرداخت قراردادها، طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسـالم         

  .باشد واگذاري كارها مي
نامـه و     ريزي كشور نظارت بر حسن اجراي اين آيين         سازمان مديريت و برنامه    -12ماده  

  .پاسخگوي به سواالت احتمالي را بر عهده دارد
ه مـورخ   10729/26590نامـه شـماره       نامـه جـاگزين تـصويب        ايـن تـصويب    -13ماده  

 3.گردد  مي1/4/1381
  :رونوشت به

  هازمانهاي وابستس-   دفتر محترم رياست سازمان-  معاونتهاي محترم سازمان -
  هدفتر تلفيق برنامه و بودج-  دفتر هماهنگي امور استانها-  ريزي استانها  سازمان مديريت و برنامه-
  نگي امورشركتهادفتر هماه-   دفتر اقتصاد كالن-  طرح و برنامه دفتر -   دبيرخانه شوراي عالي اشتغال-
  .گردد  دفتر نظارت و ارزيابي طرحها ارسال مي-   دفتر امور مشاوران و پيمانكاران-  دفتر امور فني و تدوين معيارها -
  

  بيژن رحيمي دانش
  سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس

18/8/82  
  

                                                 
 مـورخ  108462تـصويب نامـه هـاي شـماره     ,  از تاريخ اجراي اين آيين نامـه  "" مذكور اعالم داشته است  نامه  تصويب 14ماده   3

 و شـــماره  20/3/1376 مـــورخ – ه 17220ت/56986 و شـــماره 12/7/1371 مـــورخ – ه 325ت/33767  و شـــماره21/12/1364
 مــورخ - ه  21422ت/14548 و شــماره 27/3/1377 مــورخ –ه 19411ت /19033 و شــماره 20/4/1376 ه مــورخ 18155ت/60898

  .  لغو مي گردد28/4/1378
  



  4اصالحيه جداول پيوست آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي
  

   20/11/1382                                          -ه 64251/28493شماره آيين نامه
  

   بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران - وزارت امور اقتصادي و دارايي -سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
نظر به اينكه در جداول پيوست آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي ، موضـوع تـصويبنامه شـماره                   

 كه براساس طرح پيشنهادي تنظـيم و ابـالغ شـده اسـت ،               11/8/1382 مورخ   -ه  28493ت/42956
  . اشتباهاتي صورت گرفته است ، لذا جداول پيوست جايگزين جداول ابالغي مي گردد

  
  رمضان زاده ...  عبدا-دبير هيات دولت 

                                                 
 كثر سه ماه ديگر قابل تمديد استمدت اعتبار ضمانت نامه شركت در مناقصه سه ماه و حدا 4

   2/2/78 بتاريخ
   264 شماره دادنامه 76/403/942 پرونده كالسه

   دادگاه عمومي تهران 203شعبه  : مرجع رسيدگي
  ... شركت ساختمانهاي صنعتي آي سي سي با وكالت خانم معصومه قادري بنشاني  : خواهان
  ...  بانك ملت شعبه خ فجربنشاني 2 -... ن وزارت راه وترابري بنشاني معاونت ساختمان و توسعه شبكه راه آه-1 : خوانده

  ابطال ضمانت نامه : خواسته 
خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كالسه فوق و جري         : گردشكار

 امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعـالم و  تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه بتصدي       
   0بشرح زير صدور راي مينمايد

 بـا وكالـت     21717ثبت شـده بـشماره      ) سهامي خاص   (در خصوص دادخواست شركت ساختمانهاي صنعتي آي سي سي          : راي دادگاه 
 بانـك ملـت شـعبه       2ت ساختمان و توسعه شبكه راه آهن وزارت راه وترابـري             معاون 1خانم معصومه قادري وقاري به طرفيت خواندگان        

 بانك ملت شعبه فجر و جلوگيري از پرداخت وجه الضمان به مبلغ چهـل           22122/10/75خيابان فجربه خواسته ابطال ضمانتنامه شماره       
ت پرونـده واظهـارات خواهـان و وكيـل خواهـان و             ميليون ريال بانضمام خسارات و هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله با توجه به محتويا              

لوايح تسليمي آنها ودفاعيات ولوايح خوانده رديف اول و عدم حضور خوانده رديف دوم عليرغم ابالغ قانوني اخطاريه و رعايت انتظار كافي                
راتقديم نموده است بـا     7167/2/78و1262/2/78توضيح اينكه نماينده خوانده رديف دوم پس از ابالغ قرار كارشناسي اليحه هاي شماره               

 نظر 22/1/75 1942توجه به نظريه كارشناس كه در مهلت قانوني مصون از اعتراض مانده است و با بررسي و امعان نظر در ضمانت نامه              
 نيز در مرحله به اينكه ضمانت نامه مذكور جهت امضاء قرارداددرچهار چوب روابط مناقصه بوده است و قرارداد امضاءو رد وبدل گرديده و                   

اعالم نگرديده است بفرض كـه تخلفـي      )پيمانكار(اجرائي قرار داشته است ضمن اينكه درنظريه كارشناسي اعالم تخلفي از ناحيه خواهان              
 1221533762/7/71 تصويب نامـه شـماره   2بوده و با عنايت به بند يك        22/1/75هم صورت گرفته باشد چون تاريخ صدورضمانت نامه         

 مدت ضمانت نامه سه ماه و حداكثر سه ماه ديگـر قابـل تمديـد اسـت                  2113869/7/71وزيران مندرج در روزنامه رسمي      هيئت محترم   
ودرراس ششماه در صورتي كه پرداخت آن از طرف مناقصه گزار تقاضا نشده باشد يا درخواست كتبي پيشنهاد دهنـده آزاد مـي شـود و                      

ق خوانده رديف يك تقاضاي پرداخت وجه مندرج در ضمانت نامه را نكرده است پس از                نظربه اينكه ظرف مهلت مقرر در تصويب نامه فو        
مهلت مزبور قابل مطالبه از ناحيه خوانده رديف يك نمي باشد بنا عليهذا خواسته خواهان به نظر دادگاه موجه و ثابت اسـت دادگـاه راي                        

دم پرداخت وجه آن به خوانده رديف يك صادر و اعالم ميدارد در              به مبلغ چهل ميليون ريال و ع       221943/10/75به ابطال ضمانت نامه     
 شوراي محتـرم نگهبـان در ايـن پرونـده     1269مورد مطالبه خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله از ناحيه خواهان با عنايت به نظريه         

 قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عـالي كـشور   قابل مطالبه نيست راي بر رد آن صادر مي شود راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ                
  % است 

  دادگاه عمومي تهران جان بزرگي403رئيس شعبه 



  ضمانتنامه شركت در مناقصه
  )نمونه يك ( 

  
               **** مايل است در مناقصه                    :نشاني به              *نظربه اينكه

ــن  ــد ، ايــــ ــركت نمايــــ  ، در                                *از                    **شــــ
 ريال تضمين و تعهد مي                                   ، براي مبلغ                        ***مقابل

 اطـالع                               ** بـه ايـن                                  ***نمايد چنانچـه  
 مربـوط يـا    دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده موردقبول واقع شده و مشاراليه از امضاي پيمـان      

 ريـال هـر                      تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا ميزان      
 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضـاي                                           ***مبلغي را كه  

 بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا                                       ***كتبي واصله از سوي   
 در وجـه    اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد ، بي درنگ                 

  .  بپردازد                      ***يا حواله كرد
 معتبر مـي                   مدت اعتبار اين ضمنانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                    
 براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديـد                         ***اين مدت بنا به درخواست كتبي     . باشد

 نتواند يـا نخواهـد مـدت ايـن                                                       **است و درصورتيكه  
 موجـب ايـن تمديـد را                                                  *ضمانتنامه را تمديد كنـد و يـا       

ــسازد و ــراهم ن ــد ،                                               **ف ــد ننماي ــا تمدي ــق ي  را مواف
 متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلـغ                                            **

 درج شـــــــــده در ايـــــــــن ضـــــــــمانتنامه را در وجـــــــــه يـــــــــا حوالـــــــــه     
 چنانچـه مبلـغ ايـن              .  پرداخت كند                                                ***كرد

 مطالبه نـشود ، ضـمنانتنامه در سررسـيد ،                            ***ضمنانتنامه در مدت مقرر از سوي     
  . خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه مستردگردد يا مسترد نگردد

----          
          عنوان پيمانكار *

          عنوان بانك يا موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز **
           ما عنوان دستگاه اجرائي يا كارفر***

  موضوع قرارداد موردنظر ****



  ضمانتنامه انجام تعهدات
  )نمونه دو ( 

  
ــه  ــه اينكـــ ــشاني                       *نظربـــ ــه نـــ ــه                            : بـــ  بـــ

 انعقــــــــاد   اســــــــت قــــــــصد  اطــــــــالع داده                          **ايــــــــن
 دارد ،                          *** را بـــــــــــا                       ****قـــــــــــرارداد

                         * از                       **اين
 ريــال بــه                            بــراي مبلــغ                                   ***درمقابــل

 نمايـد در    منظور انجام تعهداتي كه به موجب قرارداد يادشده به عهده مي گيرد تضمين و تعهـد مـي                 
 كتبا و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه بـه                                            ***صورتي كه 

 از اجـراي هريـك از تعهـدات ناشـي از قـرارداد                           * اطالع دهد كه                 **اين
 مطالبـه            ***ه ريال ، هر مبلغي راكـ                      يادشده تخلف ورزيده است ، تا ميزان      

 بـدون آنكـه                           ***كند ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي          
احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد ، بي درنگ در وجـه يـا                     

 مدت اعتبار اين ضمانتنامه تـا              .  بپردازد                                     ***حواله كرد 
 واصله تـا                       *** است و بنابه درخواست كتبي                    آخر وقت اداري روز   

قبل از پايان وقت اداري روزتعيين شده ، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مـي باشـد و در                     
يـا نخواهـد مـدت ايـن ضـمانتنامه را تمديدكنـد و               نتواند                             **صورتي كه 

                         ** را فراهم نسازد و نتوانـد        موجب اين تمديد                          *يا
 متعهـد                                                               **را حاضر به تمديـد نمايـد      

 در وجـه يـا حوالـه         ه مجددباشـد ، مبلـغ درج شـده در بـاال را            است بدون آنكه احتياجي بـه مطالبـ       
  .  پرداخت كند                      ***كرد

------  
  عنوان پيمانكار*

  عنوان بانك يا موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز** 
  عنوان دستگاه اجرائي يا كارفرما*** 

  موضوع قرارداد موردنظر ****



  ضمانتنامه پيش پرداخت
  ) نمونه سه (

 بـــــه                            : بـــــه نـــــشاني                        *نظربـــــه اينكـــــه
 را                                  **** اطــالع داده اســت قــرارداد                   **ايــن
ــا ــت                                                   ***بـ ــت و قراراسـ ــوده اسـ ــد نمـ  منعقـ

 پرداخـت شـود ،                * ريال به عنوان پيش پرداخت به                                      بلغم
 متعهداســــــــت در صــــــــورتي كــــــــه                                      **ايــــــــن

كتبــا بــه ايــن بانــك اطــالع دهــد كــه خواســتار                                             ***
 اسـت ، هـر                                         *پرداخـت داده شـده بـه     بازپرداخت مبلغ پيش    

 تا ميزان مانده از مبلغ پيش پرداخت را به محـض دريافـت اولـين تقاضـاي كتبـي واصـله از                        مبلغي
   بدون اينكه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقـدامي از مجـاري                                    ***سوي
                           *** داشته باشد ، بـي درنـگ در وجـه يـا حوالـه كـرد                 و قضايي   قانوني
 اسـت و بنابـه                             اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز             . بپردازد

وز  واصله تا قبل از پايان وقت اداري ر                                        ***درخواست كتبي
تعيــين شــده ، بــراي مــدتي كــه درخواســت شــود قابــل تمديــد مــي باشــد و درصــورتي            

 نتواند يا نخواهد مدت ايـن ضـمانتنامه را                                                        **كه
ــا   ــد و ي ــد كن ــسازد و                                     *تمدي ــراهم ن ــد را ف ــن تمدي ــب اي  موج

                        ** را حاضــر بــه تمديــد نمايــد                                **نتوانــد
متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجددباشد ، مبلغ درج شده در باال را در وجـه يـا حوالـه                      

  مبلغ اين         .  پرداخت كند                                                          ***كرد
 كـه در آن مبلـغ پـيش پرداخـت                                   *ضمانتنامه بنا به درخواسـت كتبـي      

 كـه                                                 ***واريزشده درج شده است ، طبق نظركتبي      
ــه      ــل نامــــــ ــاريخ تحويــــــ ــي روز از تــــــ ــرف ســــــ ــداكثر ظــــــ ــد حــــــ بايــــــ

 در مــورد مبلــغ پــيش پرداخــت                            ***بــه                 **اســتعالم
ــود و در صـــورت عـــدم وصـــول پاســـخي از    واريزشـــده واصـــل گـــردد ، تقليـــل داده مـــي شـ

 ضـــــــــمانتنامه معـــــــــادل مبلغـــــــــي                               ***ســـــــــوي
ــه ــل داده خواهدشــد                                     *ك ــوده اســت ، تقلي ــالم نم         .  اع

رتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريزگردد و مبلغ                 درصو
آن به صفر تقليل داده شود ، اين ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعـم از                       

  .اينكه اصل آن به بانك مستردگردد يا مستردنگردد
---  

  عنوان پيمانكار*
   يا موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوزعنوان بانك** 

  عنوان دستگاه اجرائي يا كارفرما*** 
  موضوع قرارداد موردنظر ****



  ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار
  )نمونه چهار ( 

 بـه                            : بـه نـشاني                                              *نظربه اينكـه  
 ريـال                        اطالع داده است كه مقرراست مبلغ                                   **اين

   به عنوان استرداد حسن انجام كار                      ***از طرف
ــرارداد                                                                                   **** ق

 پرداخت شود ، از اين رو پـس از                                                                      *به
                        ** نـزد ايـن                                *پرداخت وجه مزبور بـه حـساب      

 كتبـا و قبـل از انقـضاي                   *** متعهـد اسـت در صـورتي كـه                          **اين
ــمان  ــن ضــ ــيد ايــ ــنسررســ ــه ايــ ــد                               **تنامه بــ ــالع دهــ  اطــ

 از اجــراي تعهــدات ناشــي از قــرارداد يادشــده                                               *كــه
ــزان     ــا ميـ ــت ، تـ ــده اسـ ــف ورزيـ ــي را                               تخلـ ــر مبلغـ ــال ، هـ  ريـ

طالبه كند ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصـله            م                                ***كه
ــه صــدور                                                  ***ازســوي ــاجي ب ــه احتي ــدون اينك  ب

اظهارنامـه و يــا اقـدامي از مجــاري قــانوني و قـضايي داشــته باشـد ، بــي درنــگ در وجـه يــا حوالــه      
ــا آخــر وقــت اداري   .بپــردازد                         ***كــرد  مــدت اعتبــار ايــن ضــمانتنامه ت
 واصـله تـا                            *** است و بنا به درخواست كتبي                               روز

قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي كه درخواست شـود قابـل تمديـد مـي باشـد و                      
 نتواند يـا نخواهـد مـدت ايـن ضـمانتنامه را قبـل از                                             **درصورتي كه 

 نسازد و     موجب اين تمديد را فراهم                                      *انقضاي آن تمديد كند و يا     
ــد ــد                                   **نتوانــــــــ ــه تمديــــــــ ــر بــــــــ  را حاضــــــــ

كه احتياجي به مطالبه مجـدد باشـد ،          متعهد است بدون آن                                   **نمايد
  .  پرداخت كند                     ***مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله كرد

------------------------------   
  عنوان پيمانكار *

  عنوان بانك يا موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز ** 
  عنوان دستگاه اجرائي يا كارفرما *** 

  5موضوع قرارداد موردنظر****
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  بسمه تعالي

  ضمانتنامه شركت در مناقصه
  )نمونه يك(

  :به نشاني*                          نظر به اينكه 
  **   شركت نمايد، اين ****                      مايل است در مناقصه 

  ، براي ***               ، در مقابل *                                        از 
  ***                       نمايد چنانچه  مبلغ                                ريال تضمين و تعهد مي

ت كننده نامبرده مورد قبـول واقـع شـده و مـشاراليه از امـضاي پيمـان مربـوط يـا              اطالع دهد كه پيشنهاد شرك    **                       به اين   
***              تـــسليم ضـــمانتنامه انجـــام تعهـــدات پيمـــان اســـتنكاف نمـــوده اســـت، تـــا ميـــزان                     ريـــال هـــر مبلغـــي را كـــه   

بدون اينكه احتياجي به اثبـات اسـتنكاف يـا اقامـه            ***                   اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي       مطالبه نمايد، به محض دريافت      
ــي       ــد، ب ــضائي داشــته باش ــا ق ــانوني ي ــازي ق ــدامي از مج ــا اق ــه ي ــا صــدور اظهارنام ــل و ي ــرد   دلي ــه ك ــا حوال ــه ي ــگ در وج .***              درن

  .بپردازد
ايـن مـدت بنـا بـه درخواسـت كتبـي       . باشد سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                      معتبر مي                      نامه    مدت اعتبار اين ضمانت   
نتوانـد يـا نخواهـد مـدت ايــن     **                     بـراي حـداكثر سـه مـاه ديگـر قابـل تمديــد اسـت و در صـورتيكه         ***                       

**              را موافــق بــا تمديــد ننمايــد، **                                  موجــب ايــن تمديــد را فــراهم نــسازد و *  ضــمانتنامه را تمديــد كنــد و يــا 
ــه كــرد      ــا حوال ــغ درج شــده در ايــن ضــمانتنامه را در وجــه ي ***              متعهــد اســت بــدون اينكــه احتيــاجي بــه مطالبــه مجــدد باشــد، مبل

  .پرداخت كند
مطالبه نـشود، ضـمانتنامه در سررسـيد، خـود بـه خـود باطـل و از        ***                   نانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي     چ

  .درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد
  عنوان پيمانكار  *

  عنوان بانك يا موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز**    
  عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما**  *

  موضوع قرار مورد نظر**** 

  بسمه تعالي
  ضمانتنامه انجام تعهدات

  )نمونه دو(
  :به نشاني*                                  نظر به اينكه 

  ****اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد **                              به اين 
  *از **                                                      دارد، اين ***     را با 

  براي مبلغ                                            ريال***                                  در مقابل 
  نمايد در صورتي گيرد تضمين و تعهد مي به منظور انجام تعهداتي كه به موجب قرارداد ياد شده به عهده مي

  **                                  نامه به اين  كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانت***                             كه 
             ريـال،        از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده اسـت، تـا ميـزان                                    *                    اطالع دهد كه    

بـدون  ***                             مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبـي واصـله از سـوي               ***                    هر مبلغي را كه     
***              درنــگ در وجـه يـا حوالـه كــرد     آنكـه احتيـاجي بـه صـدور اظهارنامــه يـا اقـدامي از مجـاري قــانوني و قـضايي داشـته باشـد، بـي           

  .بپردازد
واصـله تـا قبـل از پايـان وقـت      ***               مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز              است و بنا به درخواست كتبي           

              نتوانـد يـا نخواهـد    **             باشـد و در صـورتي كـه     اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي  
را حاضـر بـه تمديـد نمايـد         **                    موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتوانـد          *            مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا         

***     اال را در وجـه يـا حوالـه كـرد     متعهد است بدون آنكه احتياجي بـه مطالبـه مجـدد باشـد، مبلـغ درج شـده در بـ                  **                        
  .      پرداخت كند

  
  
  عنوان پيمانكار  *

  عنوان بانك يا موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز**      
  عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما***    
  موضوع قرارداد مورد نظر    ****  



                                                                                                                          
  بسمه تعالي

  پرداخت ضمانتنامه پيش
  )نمونه سه(

  :به نشاني *                                   نظر به اينكه
  ****اطالع داده است قرارداد **                               به اين 

  منعقد نموده است و قرار است مبلغ***                                          را با 
                         است، هر مبلغي *                             ريال به عنوان پيش پرداخت به 

بـدون اينكـه   ***                          تا ميزان مانده از مبلغ پيش پرداخـت را بـه محـض دريافـت اولـين تقاضـاي كتبـي واصـله از سـوي                  
***                                       ه كرد احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، بي درنگ در وجه يا حوال

  .بپردازد
  اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                        است و بنا به درخواست كتبي                 

باشـد و در      يين شده، بـراي مـدتي كـه  درخواسـت شـود قابـل تمديـد مـي                  واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تع        ***                       
موجـب ايـن    *                            نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يـا             **                                           صورتي كه   

  . **             را حاضر به تمديد نمايد**                    تمديد را فراهم نسازد و نتواند 
ــد، مبلـــغ درج شـــده در بـــاال را در وجـــه يـــا حوالـــه كـــرد      ***              متعهـــد اســـت بـــدون آنكـــه احتيـــاجي بـــه مطالبـــه مجـــدد باشـ

  .پرداخت كند
طبق نظـر كتبـي     . ن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است        كه در آ  *                            مبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي        

در مورد مبلـغ پـيش     ***                     به  **                 روز از تاريخ تحويل نامه استعالم         كه بايد حداكثر ظرف سي    ***                 
ضـمانتنامه معـادل    ***                  پاسـخي از سـوي      شود و در صورت عدم وصـول          پرداخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده مي       

  .اعالم نموده است، تقليل داده خواهد شد*                          مبلغي كه 
در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صـفر تقليـل داده شـود، ايـن                            

  .ود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينكه اصل آن به بانك مسترد گردد يا مسترد نگرددضمانتنامه خ
  عنوان پيمانكار  *

  عنوان بانك يا موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز**       
  عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما***    
  موضوع قرارداد مورد نظر****  

  بسمه تعالي
  نامه استرداد حسن انجام كارضمانت

  )نمونه چهار(
  :به نشاني*                                    نظر به اينكه 

  اطالع داده است كه مقرر است مبلغ                               ريال **                       به اين 
  ***                              ترداد حسن انجام كار از طرف به عنوان اس***                                   از طرف 

  *                                                         به ****                                            قرارداد 
متعهـد اسـت در    **                  ايـن **           زد ايـن    ن*                      پرداخت شود، از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب             

*              اطــالع دهــد كــه **                            كتبــاً و قبــل از انقــضاي سررســيد ايــن ضــمانتنامه بــه ايــن  ***                   صــورتي كــه 
مطالبه كنـد،  ***             ت، تا ميزان                      ريال، هر مبلغي را كه  از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده اس          

بدون اينكه احتياجي بـه صـدور اظهارنامـه و يـا اقـدامي از               ***                        به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي          
مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقـت      . بپردازد***                    حواله كرد    درنگ در وجه يا     مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، بي      

واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مـدتي  ***                  اداري روز                    است و بنا به درخواست كتبي                   
نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقـضاي    **                            كه  باشد و در صورتي       كه درخواست شود قابل تمديد مي     

**              را حاضــر بــه تمديــد نمايــد **                     موجــب ايــن تمديــد را فــراهم نــسازد و نتوانــد  *                    آن تمديــد كنــد و يــا 
  .پرداخت كند***            تياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله كرد متعهد است بدون آنكه اح

  
  عنوان پيمانكار  *

  عنوان بانك يا موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز**     
  عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما***   
   موضوع قرارداد مورد نظر ****



 آئين نامه  صدور ضمانت نامه و اعطاي تسهيالت ارزي  به شركت هاي ايراني برنده در مناقصه 
   

داخـل  (به منظور حمايت از رقابت  و مشاركت پيمانكاران و سازندگان  ايراني در مناقـصه هـاي بـين المللـي                         
پيش پرداخت و حسن انجام   (و صدور ضمانت نامه     )  انسفاين(و تامين  منابع  براي اعطاي   تسهيالت           )  كشور
  .اجازه داده مي شود اعتبار الزم از محل حساب ذخيره ارزي با شرايط زير اختصاص داده و تامين شود) كار

  :  تعريف-1ماده 
از  نصب يا اجراي طرح ، يا بخـشي           شخصي است حقوقي كه مسئوليت انجام كار،  تداركات كاال،         :   الف پيمانكار 

  .آن را براساس مدارك پيمان قبول تعهد مي كند
شخصي است  حقوقي كه مسئوليت  ساخت و يا توليد وسائل ،  ابزار و يا تجهيـزات را براسـاس                      :   سازنده   –ب  

  .اسناد و مدارك پيمان قبول تعهد مي كند
پيمانكـار طـرح و يـا    اعتباري است كه در اختيار طرف دوم يعنـي  )  Credit Supplier( اعتبار فروشنده –ج 

  .سازنده و فروشنده كاالي طرح ،  قرارداده مي شود
  . شركت در مناقصه هاي بين المللي  براي استفاده از تسهيالت موضوع اين مصوبه ضروري است-2ماده 

 شركت هاي ايراني كه در مناقصه هاي داخلي طرح هاي داراي بخش ارزي برنده مي شـوند نيـز مـي                      –تبصره  
  .بخش ارزي كار از مزاياي اين آئين نامه  بهره مند شوندتوانند در 

صـدور  .   درصد سهم  شـركت هـاي ايرانـي  در قـرارداد خواهـد بـود                 85  اعطاي تسهيالت  تا سقف        -3ماده  
  .ضمانت نامه نيز مربوط به سهم شركت هاي ايراني مي باشد

كشور ، در صـورتي كـه طـرح دولتـي             متقاضيان تسهيالت و ضمانت نامه طرح هاي دولتي در داخل             -4ماده  
را از شـوراي اقتـصاد دريافـت        )   قانون برنامه سـوم    85موضوع ماده     (مربوطه تاييديه توجيه فني و اقتصادي       

  .كرده باشند،  مي توانند از اين تسهيالت بهره مند شوند
 تصويب شوراي اقتـصاد      در مورد طرح هاي بيع متقابل و فاينانس  كه توجيه فني  و اقتصادي آنها به                 -1تبصره  

  .مي رسد مصوبه شوراي اقتصاد براي تصميم گيري هاي بعدي كفايت مي كند
  .  در مورد طرحهاي غير دولتي نيازي به مصوبه شوراي اقتصاد نمي باشد-2تبصره 
  :هد شدموارد زير به عنوان  وثيقه  قابل قبول بانكي تلقي خوا) اعتبار فروشنده (براي اعطاي تسهيالت    -5ماده 

اعتبارات اسنادي قطعي  گشايش شده توسط كارفرما به نفع  پيمانكار در بانكهاي  معتبر كـه براسـاس قـرارداد         
حقـوقي شـركتهاي كارفرمـاي      )) تضمين نامـه    ((  به همراه     ))قرارداد انجام كار  . (( منعقده  افتتاح شده باشد    

ها از محل حقوق  پيمانكـار،  بـه عـالوه اسـناد              دولتي ،  مبني بر تعهد پرداخت اقساط معوق مطالبات بانك            
  .مطالبات قطعي  مربوط به كارهاي انجام شده 

 مبني برخريد خدمات  و كاالي توليـدي طـرح              قرارد شركت دولتي با گردش  مالي و ارزي مناسب،           -1تبصره  
  .د داشتاعتبار خوا))  قرارداد انجام كار((نيز همانند )    و نظاير آن BOTمانند قرارداد (

قرارداد انجام  ((  قرارداد شركت  دولتي با گردش مالي و ارزي مناسب در قالب بيع متقابل نيز همانند                   -2تبصره  
 .اعتبار خواهد داشت))   كار



 در صورتيكه  دوره هاي استفاده ، تنفس و بازپرداخت تسهيالت براساس شرايط مناقصه  و قرارداد از                   -6ماده   
ات امنا تجاوز نمايد مراتب به صورت موردي در هيـات امنـا طـرح و اتخـاذ تـصميم                زمانهاي مجاز مصوب هي   

  .خواهد شد
  در صورت توافق متقاضي تسهيالت با بانك با بانكهاي عامل داخلي يا خارجي كه مايل به شـركت در             -7ماده  

شاركت و تقـسيم     شـرايط مـ     تامين  منابع ارزي مورد نياز و تقسيم ريسك آن با حساب ذخيره ارزي باشـند،               
  .ريسك و هزينه هاي مالي مربوطه و تامين منابع توسط بانك مربوطه تعيين مي شود

  : شركت هاي متقاضي صدور ضمانت نامه ارزي بايستي  داراي شرايط زير باشند-8ماده 
  . پيمانكاران داراي تاييديه صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشند–الف 
  .بط  ضمانت نامه به علت عدم اجراي  تعهدات در پنج ساله گذشته  نداشته باشند سابقه ض–ب 
  . متقاضي و ساير شركاي  طرح مورد نظر مشتركا و منفردا در مقابل كارفرماي طرح مسئوليت داشته باشند–ج 

ي اين گونه     مبلغ دويست ميليون دالر از ذخاير حساب ذخيره ارزي به عنوان وثايق و سپرده هاي نقد                -9ماده  
ضمانت  نامه هاي ارزي در بانك مركزي  به نفع  بانكهاي صادركننده ضمانت نامه هاي ارزي بلوكه مي شود                     

) پيش پرداخـت و حـسن انجـام كـار    (كه تا پنج برابر وجوه بلوكه شده از حساب ذخيره ارزي ،  ضمانت نامه                
  .نمي شودصادر خواهد شد و محدوديت سرمايه بانكها در اين مورد اعمال 

  بانكها با اولويت در حد اعتبار مشترك و سقفهاي مجاز فردي و بخشي خود راسا ضمانت نامه صـادر                     -1تبصره  
  .خواهند كرد و در صورت  ضرورت از محل اين ماده اقدام مي نمايند

  در صورت تجاوز مبلغ ضما نت نامه هاي ضبط شده از مبلغ مسدودي به شرط داشـتن موجـودي در                    -2تبصره  
حساب ذخيره ارزي از محل حساب تسويه خواهد شد و در غيراين صورت سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي                     

  .كشور متعهد به پيش بيني و پرداخت مطالبه خواهد شد
 پيوست بخـشنامه شـماره        ))آئين نامه  صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي  از طرف بانكها             ((  با توجه به      -10ماده  

     صادره از  طرف بانك مركزي  و توديع  نقدي ارز از محل  حساب ذخيـره ارزي ،                     29/2/1380  مورخ      162
 4 و مـاده     3 مـاده    3 و   2بانكها سپرده نقدي ديگري از متقاضيان مطالبه  نمي نمايند و رعايت رديف هـاي                  

  .هد بودكارمزد صدور ضمانت نامه نيز حداكثر معادل دو در هزار  خوا. آئين نامه  مذكور ضروري نيست
  در مواردي كه شركت ايراني شريك خارجي دارد و پروژه مورد عمـل  از فاينـانس برخـوردار اسـت،                       -11ماده  

))  آئـين نـام تـضمين  معـامالت دولتـي               ((5دستگاه كارفرماي دولتي ايراني مي تواند مفاد مندرج در مـاده            
  :را به شرح زير عمل نمايد  1/4/1381ه مورخ  26590ت /10729مصوب هيات وزيران به شماره  

 ميليارد ريال  كه براي كل مبلغ هر نوع تضمين فقط از وثيقـه  رديـف                  70براي پيمانهاي با مبلغ اوليه بيش از        
  .استفاده كنند)) آئين نامه  تضمين براي معامالت دولتي     ((3  ذيل ماده  ))د((

آئـين نامـه  صـدور ضـمانت نامـه  و             ((  3مـاده    با توجه به سپرده ارزي  نزد بانـك  مركـزي مفـاد                -12 ماده  
بانكها موظفند  حداكثر ظرف دو هفته  پس ازوصول  مدارك كامل نـسبت بـه                 ))  ظهرنويسي  از طرف بانكها    

  .صدور و تحويل ضمانت نامه  به متقاضي اقدام نمايند
  28/7/1381از اهم تصميمات هيات محترم حساب ذخيره ارزي در نشست بيست و پنجم مورخ 



  آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانكها
 29/2/1380: تاريخ
 162  / مب: بخشنامه شماره
 .......بانك
 و 24/8/1377مورخ  5784/  و نب 2/2/1375 مورخ 673/  و نب 3/10/1373 مورخ 1192/35بخشنامه هاي شماره  پيرو

محترم پول و اعتبار بـه پيوسـت يـك      شوراي2/11/1379 مصوبه نهصد و چهل و نهمين جلسه مورخ 4عطف به بند 
طرف بانكها با آخرين اصالحات انجام شده جهـت استحـضار و    نسخه از آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از

    .داقدام الزم ارسال مي گرد
  آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانكها

ويسي از طرف بانكها موكول به اخذ وثيقـه از مـضمون عنـه طبـق شـرايط      ظهرن  صدور ضمانت نامه و-1ماده 
 .آئين نامه مي باشد مندرج در اين

  }ويرايش جديد 13/5/1381: تاريخ  588/مب: بخشنامه  شماره{
  :ظهر نويسي به شرح ذيل مي باشد  انواع وثايق قابل قبول براي صدور ضمانت نامه و-2ماده 
قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي  سناد خزانه يا اوراق وجه نقد يا طال به ا-الف

يـا حـساب سـپرده    (*) مدت دار يا حسابهاي پس انداز قرض الحسنه نزد ان بانك  يا سپرده سرمايه گذاري
 عـام و  ويژه گذاري مدت دار متقاضي نزد ساير بانكها يا گواهي هاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار سرمايه

گذاري مدت دار ارزي قـرض   خاص يا اوراق قرضه الحسنه يا حسابهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه
  نامه نزد بانك صادر كننده ضمانت) 1(الحسنه جاري و پس انداز ارزي 

   تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز داخلي-ب
  انكي معتبر خارجيبانكها يا موسسات اعتباري غير ب  تضمين-پ
 سـهام  - برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به كـاال  - اموال غير منقول -بانك   سفته با دو امضا قابل قبول-ج

  كشتي و هواپيما-كه در بورس پذيرفته شده باشد  شركتهايي
بـه آنهـا   مديريت دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و شـركت هـاي وابـسته      در مورد شركتهاي تحت-1تبصره 

 )2. (سفته شركت يا نهاد در وجه بانك را قبول نمايد بانك مي تواند
بيني شده دراين آئين نامه بانك مركزي مـي توانـد حـسب مقتـضيات روز وثـايق        غير از وثايق پيش-2تبصره 

 )2. (بيني و در صورت لزوم به بانكها اعالم نمايد ديگري را پيش
حسابهاي اشاره شده به ميزان وثيقه مورد نظر در حسابهاي ذيربط مسدود در  ضمنا الزم است مبلغ موجود(*) 

 .شود
  24/8/1377 مورخ 5784/بخشنامه شماره نب) 1(
    شوراي پول و اعتبار2/11/1379جلسه مورخ  مصوبه نهصدو چهل و نهمين) 4(بند ) 2(
 

 2 مـاده  -كيبي از وثايق بند الف ضمانت نامه با ظهرنويسي از يك يا تر  حداقل معادل ده درصد مبلغ-3ماده 
 .از يك يا تركيبي از انواع وثايق مشروح ذيل خواهد بود و بابت بقيه آن



 .2ماده  ضمانتنامه و يا ظهرنويسي از يك يا تركيبي از انواع وثايق مذكور در بندهاي الف و ب معادل بقيه مبلغ-1
مبلـغ ضـمانتنامه و يـا      درصـد بقيـه  120ادل حـداقل معـ   ذيل آن) 1( و تبصره 2 سفته طبق بند پ ماده - 2

  ظهرنويسي
برگ وثيقه انبارهاي عمومي يا سهام شركت هايي كه در بـورس پذيرفتـه شـده باشـد يـا       اموال غيرمنقول يا-3

 .  درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسي150يا هواپيما حداقل معادل  كشتي
 2مـاده   اقصه و مزايده از پرداخت وثيقـه نقـدي مـذكور در   ضمانت نامه هاي مربوط به شركت در من -1تبصره 

نامه محاسـبه خواهـد     نسبت به كل مبلغ ضمانت3 و 2معاف مي باشند و درصدهاي مذكور در رديف هاي 
 .شد
بابت ضمانت نامه هـاي صـادره منحـصرا بـراي امـور       3 بانكها مي توانند از اخذ وثيقه مذكور در ماده -2تبصره 

واحدهاي مسكوني خودداري كننـد مـشروط براينكـه وثيقـه منحـصرا       تكميل و يا تعمير احداث -كشاورزي
 .درصد مبلغ ضمانتنامه ارزش داشته باشد 160غيرمنقول بوده و حداقل 

هاي توليدي بابت خريد مواد اوليه از خارج يـا هزينـه هـاي ارزي      ضمانتنامه هاي مربوط به كارخانه-3تبصره 
وسعه كارخانه هايي كه مورد تائيد و توصيه وزارت خانـه هـاي مربـوط باشـد و     ت اجراي طرحهاي تاسيس يا

 .باشد  اين ماده مي1خارجي براي منظورهاي فوق در صورت موافقت بانك مركزي مشمول تبصره  وامهاي
 درصد مجموع 25صادره نبايد از   تعهدات هر يك از مشتريان بانك بابت ظهرنويسي و ضمانتنامه هاي-4ماده 

جمع تعهـدات هـر مـشتري اعـم از ضـمانتنامه و       ايه و اندوخته هاي بانك تجاوز نمايد مشروط براينكهسرم
 بانك مركـزي مـي   -سرمايه و اندوخته هاي بانك تجاوز نكند  درصد مجموع30ظهرنويسي و وام و اعتبار از 

 . درصد افزايش دهد40درصد اخير الذكر را به  30 تواند در موارد استثنائي نصاب
هائي كه در مقابل وجه نقد يا اسـناد خزانـه يـا اوراق قرضـه دولتـي يـا اوراق         ضمانتنامه و ظهرنويسي-بصره ت

الحـسنه يـا     يا اوراق قرضه-منتشره براساس مجوز بانك مركزي يا سپرده سرمايه گذاري مدت دار مشاركت
جـاري و پـس انـداز     سنهحسابهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي و قرض الحـ 

صادر مي شود و همچنين آن قـسمت   ارزي و يا تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غيربانكي معتبر خارجي
در مقابل وثائق مذكور در فوق مشمول محدوديت  از ظهرنويسي ها و ضمانتنامه ها و ضمانتنامه هاي صادره

 .مذكور اين ماده نخواهد بود
سـرمايه و   شي از ظهرنويسي و صدور ضمانتنامه هاي هـر بانـك نبايـد از مجمـوع    مجموعه تعهدات نا -5ماده 

 قانون 14 ماده 3طبق بند  اندوخته ها و سي درصد كل سپرده هاي پايان ماه پيش بانك كه قسمتي از آنها
 .نمايد پولي و بانكي كشور نزد بانك مركزي نگاهداري مي شود تجاوز

ضـمانتنامه هـائي كـه در مقابـل      ركت در مناقصه و مزايده و ظهرنويسي و ضمانتنامه هاي مربوط به ش-تبصره 
مشاركت منتـشره براسـاس مجـوز بانـك مركـزي يـا        وجه نقد يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق

الحسنه و يا حسابهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سـرمايه    يا اوراق قرض-سپرده سرمايه گذاري مدت دار
الحسنه جاري و پس انداز ارزي و يـا تـضمين بانكهـا يـا موسـسات اعتبـاري         دار ارزي و قرضگذاري مدت



خارجي صادر مي شود و همچنين آن قسمت از ظهرنويسي ها و ضمانتنامه هاي صـادره در   غيربانكي معتبر
 .وثائق مذكور در فوق مشمول محدوديت مذكور در اين ماده نخواهد بود مقابل

 تنامه ريالي در برابر تـضمين بانكهـا يـا موسـسات اعتبـاري غيربـانكي معتبـر خـارجي و        ضمان  صدور-6ماده 
 .همچنين صدور ضمانتنامه ارزي منوط به موافقت قبلي بانك مركزي مي باشد

نامـه و   ضمانتنامه ها بايد موضوع ضمانتنامه نام مضمون له و مضمون عنه و مدت اعتبـار ضـمانت    در-7ماده 
 .قيد شودمبلغ آن بطور صريح 

و ظهرنويسي هـا و وثـائق نقـدي و وثـائق غيرنقـدي ضـمانت         بانكها بايد براي حساب ضمانت نامه ها-8ماده 
به غير از وجه نقد و سپرده سـرمايه گـذاري مـدت    . جداگانه نگهداري نمايند ها و ظهرنويسي ها حساب نامه

 ارزي و قرض الحسنه جـاري و پـس  حسابهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار  دار يا
 . بقيه وثائق بايد در حساب انتظامي نگهداري شود-انداز ارزي نزد خود بانك

در پايـان   بانكها بايد صورت ريز كليه ضمانت نامه هاي صادره و تعهـدات ناشـي از ظهرنويـسي هـا را     -9ماده 
بانك مركزي براي آنهـا   ه از طرف روز مطابق نمونه اي ك25ماههاي شهريور و اسفند هر سال منتهي ظرف 

 .بانكها ارسال نمايند فرستاده شده است تهيه و به بانك مركزي اداره نظارت بر امور
نامه توسط بانكها منوط به رعايت كامل مقـررات    از اين تاريخ هر گونه ظهرنويسي و يا صدور ضمانت-10ماده 

در . جود كه براساس مقررات قبـل صـادر شـده انـد    ظهرنويسي هاي مو ضمانتنامه ها و. اين آئين نامه است 
 .تشخيص بانك مي توانند كماكان با شرايط قبلي تمديد شوند  به-صورت ضرورت تمديد

 بانكها و موسسات اعتباري مديريت كل نظارت بر

 
  


