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مقدمه
در وضعیت کنونی نظام بانکی کشور ،بانکها به دلیل افزایش قیمت تمام شده پول و کاهش فاصله بین
هزینهها و درآمدها و بهبود سااختار مالی خود ،به رو های جدید و مبتنی برکسااد درآمدهای ریر مشاع
روی میآورند .بر همین اساس در کنار تسهیالت ،سایر ابزارهای اعتباری که موجد کسد درآمدهای بیشتر
و خروج از شاارایط موجود را تسااهیل مینمایند ،به شاادت مورد توجه بانک ها قرارگرفته و گرایش به نظام
کارمزدی و افزایش درآمدهای ریرمشاع به دلیل پایین بودن بهای تمام شده خدمات و تنوع و تعدد استفاده
کنندگان از آنها ،بعنوان رویکردی مؤثر مورد تأکید واقع گردیده است.
بدون تردید یکی از مهمترین ابزارها و راهبردهای مناساااد برای افزایش درآمدهای ریرمشااااع بانک،
صادور ضامانتنامه اسات .صادور ضمانت نامه ضمن جذب منابع ارزان قیمت به واسطه اخذ سپرده نقدی،
درآمدهای قابل توجهی هم درقالد کارمزد نصاااید بانک مینماید و در واقع بانک بدون تحمیل فشاااار به
منابع محدود و گران قیمت خود ،با صادور ضامانتنامه بسیاری از نیازهای اعتباری مشتریان را نیز مرتفع
مینماید.
با توجه به موارد معنونه و اهمیت صدور ضمانتنامه در برنامه راهبردی بانک در حرکت به سوی کسد
درآمدهای ریرمشاااع و گسااتر

خدمات کارمزد محور و هم نین به منظور تساالط همکاران بر تمامی

جواناد فرآیناد صااادور ،تمادید ،ابطال و ...ضااامانتنامههای ریالی ،اداره کل اعتبارات بعنوان متولی امور
اعتباری ،مبادرت به تهیه جزوه حاضر نموده که در آن مبحث ضمانتنامههای ریالی از منظر حقوقی و عرف
بانکی و هم نین رویهها و ضاوابط اجرایی و عملی صدور ضمانت نامه در بانک ملی ایران به تفصیل تشریح
میگردد.
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تعریف ضمانتنامههای بانکی
در توصاایف ضاامانتنامههای بانکی تعاریف متعددی از سااوی صاااحد نظران مطرح شااده و هریک از
دیدگاه خاص خود تعریفی از ضااامانتنامه ارائه دادهاند ،عدهای ضااامانتنامه را قراردادی تجاری و ساااند
تعهدآور بانکی به حساااب آوردهاند که متضاامن وییگیهای خاص اسااناد تجاری اساات .عدهای آن را تعهد
بالقوه بانک صادرکننده در برابر ذینفع میدانند که تبدیل آن به تعهد بالفعل ،نیازمند قصور مضمونعنه در
انجام تعهد موضوع قرارداد پایه است.
مطابق آخرین دساتورالعمل ضمانتنامههای بانکی ،1ضمانتنامه سندی است که به موجد آن مؤسسه
اعتباری به طور ریرقابل برگشاات متعهد میشااود ،به محا اعالم و مطالبه هرمیزان از وجه مندرج در آن
توسط ذینفع ،بارعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده را به ذینفع پرداخت نماید.
براساس تعریف اخیر ،ضمانتنامههای بانکی شامل خصوصیات ذیل میباشد:
الف  -ضاامانتنامه سااند اسااتق طبق ماده  1284قانون مدنی ،ساند عبارت اساات از هرنوشااتهای که
درمقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
ب  -توساط موساسات اعتباری صادر می شودق براساس مندرجات دستورالعمل صدور ضمانتنامههای
ریالی ،مؤساسات اعتباری عبارتند از :بانکها ،مؤسسات اعتباری ریربانکی و شعد مؤسسه اعتباری خارجی
که به موجد قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
ج  -تعهد بانک صادر کننده درخصوص پرداخت وجه آن ریر قابل برگشت است.
د  -حق مطالبه وجه آن متعلق به ذینفع میباشد.

 - 1دستورالعمل شماره  43522مورخ 1396/19/21
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ماهیت ضمانتنامههای بانکی
الف  -ماهیت ضمانتنامه از منظر حقوقی

در تعیین ماهیت حقوقی ضاامانتنامه نظرات مختلفی ارائه شااده و حقو دانان زیادی با تکیه بر اصااول
پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران ،تعاریف و برداشت خود را درباره ماهیت ضمانتنامه ابراز داشته اند.
برخی ضاامانتنامه را ایقاع و تعهد یک طرفه و برخی آن را عقد و از مصااادیق ضاامان عقدی مذکور در
قانون مدنی و پارهای دیگر ضاامانتنامه را قراردادی مسااتقل و درچاچوب ماده  11قانون مدنی و برخی نیز
آن را تعهد به نفع شخص ثالث و تعهد تبعی معرفی نمودهاند.
کساانی که ضمانتنامه را ایقاع دانستهاند ،معتقدند که در صدور ضمانتنامه ،بانک ضامن به صورت یک
جانبه در مقابل مضااامونله پرداخت مبلغ معینی وجه نقد را از بابت موضاااوع خاصااای به عهده میگیرد.
بنابراین چون قبولی و رضااای مضاامونله شاارن نیساات و تعهد ضااامن به تنهایی او را ملزم به انجام تعهد
مینماید ،ضمانتنامه بانکی را نوعی ایقاع به حساب آوردهاند.
طرفاداران نظریه ضااامان عقد و تساااری احکام عقد ضااامانتنامه مذکور در ماده  684قانون مدنی به
ضمانتنامههای بانکی معتقدند ،ضمانتنامه بانکی معرف و دلیل وجود قراردادی است که قبالً منعقد و پیرو
انعقاد آن ،ضمانتنامه صادر شده است و رکن اصلی آن تعهد ضامن به پرداخت دین مضمونعنه میباشد و
این موضوع با آثار و احکام عقد ضمانتنامه در قانون مدنی مطابقت دارد.
به عقیده افرادی که ضمانتنامه بانکی را قراردادی خاص و مستقل از عقد ضمان میدانند ،ضمان عقدی
موجد انتقال دین از ذمه داین به عهده ضاامن شاده و تعهد ضامن به قبول دین مضمونعنه باعث سقون
طلد مضمونله از عهده مدیون میشود.
به عبارت دیگر در ضامان عقدی ،آن ه برذمه مدیون است به ذمه ضامن منتقل میشود زیرا طبق ماده
 698قانون مدنی که مقرر میداردق بعد از وقوع عقد ضاامان ،ذمه مضاامونعنه بری و ذمه ضااامن در مقابل
مضااامونله مشا ا ول میگردد ،جوهر عقد ضااامان را جابجایی دین تشاااکیل میدهد درحالیکه به عنوان
مهمترین وجوه افترا ضاامانتنامههای بانکی با عقد ضاامان میتوان به وصااف تجاری آن از یک سااو و
حاکمیت اصل مسئولیت تضامنی ضامن و مضمونعنه از سوی دیگر اشاره کرد.
در وصاف تجاری ضامانتنامههای بانکی میتوان گفتق تضمین تعهدات اشخاص توسط بانکها از جمله
مصاادیق عملیات بانکی اسات و چون طبق قانون تجارت هرقسام عملیات صرافی و بانکی تجاری محسوب
می گردد ،این تضامین نیز از جمله معامالت تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت به حساب می آید پس
میتوان گفت ،صادور ضمانتنامههای بانکی از مصادیق معامالت تجاری و ذاتاً تجاری است .گذشته از این،
در ضمان عقدی ،وجود دین اصلی در زمان انعقاد عقد شرن نفوذ و صحت آن است در حالی که در برخی از
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انواع ضمانتنامه های بانکی مثل شرکت در مناقصه یا مزایده ،تعهد بانک به عنوان ضامن ،التزام به پرداخت
دین احتمالی در آینده است که در زمان عقد وجود ندارد و هنوز به صورت قطعی محقق نگردیده است.
بنابراین اصوالً ضمانتنامه بانکی ،به عنوان یک تعهد احتمالی برای بانک تلقی می شود زیرا ممکن است
هیچ گاه مبلغ ضامانتنامه توسط ذی نفع مطالبه نگردد ،اعم از اینکه اعراض از مطالبه وجه ضمانتنامه به
دلیل عدم قصور ضمانت خواه در انجام تعهدات قراردادی باشد یا ناشی از عدم تمایل ذینفع به مطالبه مبلغ
ضمانت نامه ولو با وقوع قصور در انجام تعهد قرارداد پایه توسط ضمانتخواه.
برپایه استدالالت فو میتوان گفت نظریات ابراز شده در تحلیل ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی و
تلقی ضاامانتنامه به عنوان ایقاع یا ضاامان عقدی و ....نتیجه مطلوبی به دساات نمیدهد به همین دلیل در
ماده  12آخرین دستورالعمل صدور ضمانتنامههای ریالی که در سال  1396به تصوید شورای پول و اعتبار
رسیده استق صراحتاً عنوان گردیده که مؤسسه اعتباری ضمانتنامه را به استناد ماده  11قانون مدنی صادر
مینماید .بنابراین صرف نظر از مباحث حقوقی و نظریات عنوان شده ،بادرنظرگرفتن ضوابط و مقررات حاکم
برنظام بانکی کشاور ،باید ضامانتنامههای بانکی را قراردادی خاص و مشمول ماده  11قانون مدنی دانست
که بر اساااس قرارداد پایه و بین ضاامانتخواه و بانک تنظیم میگردد و از شاامول احکام عقد ضاامان خارج
است.
ب  -ماهیت ضمانتنامه از منظر بانکداری

ضامانتنامههای بانکی یکی از انواع اعتبارنامههای تجاری (بانکی) به حساب می آیند .اعتبارنامه سند یا
قراردادی اسات که به موجد آن یک بانک بنا به درخواست و طبق دستور مشتری خود ،پرداخت مبل ی را
به شاااخص دیگری تعهد و تقبل مینماید .اعتبارنامههای تجاری که شاااامل اعتبارات اسااانادی ،بروات و
ضمانتنامههای بانکی هستند معموال سه طرف دارندق
 -1صادر کننده :یعنی بانک یا مؤسسه اعتباری که اعتبارنامه را صادر مینماید.
 -2مشتری یا دستور دهنده :کسی که از صادر کننده ،صدور یا گشایش اعتبار را تقاضا مینماید.
 -3ذینفع :شخصی که مطابق شرایط اعتبار ،حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.
در اعتباارنااماههاای باانکی که به ساااه دساااته اعتبارنامههای تجاری ،اعتبار نامههای تضااامینی و
ضمانتنامههای بانکی تقسیم میشوند ،رالبا سه قرارداد مستقل و متمایز از هم که سرنوشت آنها به نوعی با
هم در آمیخته است وجود دارد:
 -1قرارداد اصااالی یا قرارداد پایه :منظور قراردادی اسااات که به موجد آن دساااتور دهنده و ذینفع
باایکدیگر توافق مینمایند که پس از تحقق شااارایط قرارداد ،مبلغ معینی وجه به ذینفع پرداخت شاااود.
رایجترین نوع این عملیات ،در گشایش اعتبارات اسنادی جریان دارد(اعتبارنامههای تجاری).
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 -2قرارداد بین دساتور دهنده و بانک صادرکننده اعتبار :منظور قراردادی است که براساس آن دستور
دهنده متعهد میشاود که وجه اسناد تجاری یا هرگونه مطالبات ناشی از اعتبارنامه را که به درخواست او و
توساط بانک صاادر کننده قبول ،پرداخت یا معامله شده باشد را به بانک پرداخت نماید .رایجترین نوع این
عملیات ،در معامالت برواتی بانکها انجام میشود(اعتبارنامههای تضمینی).
 -3قرارداد بین بانک صاادرکننده اعتبار ،دستور دهنده و ذینفع :منظور قراردادی است که به موجد
آن بانک صادرکننده متعهد میشود وجه اسناد تجاری یا مطالبات ناشی از اعتبارنامه را به شرن تطبیق آن
باشارایط اعتبار ،قبول و دروجه ذینفع پرداخت نماید .رایجترین نوع این عملیات در صدور ضمانتنامههای
بانکی اتفا میافتد(ضمانتنامههای بانکی).
ج -اصل استقالل ضمانتنامه

یکی از مهمترین وییگیهای ضامانتنامه به عنوان ساند تجاری ،استقالل ضمانتنامه است .طبق اصل
اساتقالل ضامانتنامه بانکی (که از مهمترین اصول حاکم بر این اسناد است) قرارداد صدور ضمانت نامه بانکی که
بین بانک و مشتری منعقد می شود  ،قراردادی مستقل است که به هیچ رابطه یا تعهد حقوقی دیگری اتکا
و وابساتگی ندارد .در واقع ذی نفع با دردسات داشتن سندی که به سادگی و بدون هیچ قید و شرطی نقد
میشاود ،می تواند خساارات ناشی از عهدشکنی متعهد را به راحتی جبران کند چون بانکها تکلیفی برای
بررسی ادعاها و ایرادات طرفین قرارداد پایه به عهده ندارند.
اصال اساتقالل هم نین باعث شاده که ضمانت نامه بانکی با تمام شباهتی که در ظاهر با عقد ضمان
دارد ،شرایط و آثار مخصوص به خود را داشته و متفاوت از آن باشد ،به عبارت دیگر در نتیجه اصل استقالل،
ذینفع ضمانت نامه برای وصول وجه آن از طرح هرگونه ایراد یا اقامه دلیلی در ارتبان با قرارداد پایه بینیاز
اسات ،به همین دلیل اصال اساتقالل یکی از مهم ترین اصاول حاکم بر ضمانت نامههای بانکی است و وجه
فار بارزی میان ضامانت نامه بانکی و عقد ضامان به معنای سنتی آن که عقدی تبعی و وابسته است تلقی
می شود.
آثار اصل استقالل ضمانتنامه:

 -1ضامانتنامه های بانکی ،مساتقل از قرارداد پایه هساتند .یعنی رابطه پایه میان متقاضی و ذی نفع
تأثیری در قرارداد ضااامانت نامه بانکی ندارد .این وییگی یکی از اساااباب رونق و فراگیری اساااتفاده از
ضامانتنامه ها در معامالت تجاری اسات چون این وصف مهم (اصل استقالل) باعث تفکیک این نهاد نوظهور
از نهادهای مشابه سنتی (عقد ضمانتنامه) می شود و همین موضوع در عرصه تجارت اطمینان خاطر بیشتری
برای بازرگانان و فعاالن اقتصااادی به ارم ان آورده اساات زیرا بر خالف عقد ضاامان که در آن تعهد ضااامن
نسابت به تعهد مضامون عنه یا متعهد اصالی به شاکل تبعی اسات ،ضمانتنامه بانکی از قرارداد اصلی که
سبد به وجود آمدن آن شده منتزع است .به عبارت دیگر ،اگرچه هدف یک ضمانت نامه ،تضمین متعهدله
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یا ذی نفع در برابر خسااارات ناشاای از تخلف متعهد یا ضاامانت خواه در قرارداد پایه اساات اما ذی نفع برای
مطالبه وجه ضاامانت نامه ،بدون نیاز به ارجاع به قرارداد پایه و مندرجات آن صاارفا باید به مفاد و شاارون
مندرج در ضمانت نامه استناد کند.
باید توجه داشات که اساتقالل ضامانت نامه بانکی به معنای اساتقالل مطلق و انتزاع کامل از قرارداد
پایه نیساات زیرا در صااورتی که وجه ضاامانت نامه توسااط ذی نفع مطالبه شااود ،بانک هم می تواند پس از
پرداخت وجه ضامانت نامه با استناد به همین امر از ضمانت خواه خسارت وارده را مطالبه نماید بنابراین در
نهایت امر بار این خسارت بردو

ضمانت خواه منتقل خواهد شد.

 -2اگر بانک پس از درخواساات ذینفع مبنی بر مطالبه وجه ضاامانتنامه از پرداخت آن امتناع نماید،
ذینفع میتواند مسااتقیماً علیه بانک طرح دعوا نموده و مبلغ ضاامانت نامه و خسااارات وارده که به دلیل
خودداری از پرداخت توسط بانک میباشد را مطالبه نماید زیرا تعهد بانک در مقابل ذینفع یک تعهد مستقل
اساات و بانک حق ندارد به رابطه بین ضاامانتخواه و خود

اسااتناد کرده و از پرداخت وجه ضاامانت نامه

امتناع نماید چون به موجد اصال اساتقالل ،با صادور ضمانت نامه ،یک تعهد جدیدی بر عهده بانک ایجاد
میشود که ارتباطی با قرارداد پایه ندارد و بانک به طور مستقل و بدون توجه به مفاد و تعلیقات قرارداد پایه
در مقابل ذینفع مسئول پرداخت وجه ضمانت نامه تلقی میگردد.
در واقع می توان چنین گفت که مفهوم اصال استقالل ضمانتنامه به طور خالصه به معنای تعهد ریر
قابل فسخ بانک صادر کننده به پرداخت مبلغ ضمانتنامه طبق شرایط و ضوابط تصریح شده میباشد.
 -3بانک در پرداخت وجه ضاامانتنامه حق اسااتناد به ایراداتی که متعهد اصاالی می توانساات در مقابل
ذینفع به آن اساتناد نماید را ندارد و نمی تواند در مقابل ذی نفع به بطالن قرارداد اصالی یا انحالل و فسخ
آن اساااتناد نماید .به عبارت دیگر ،اصااال اساااتقالل مانعی در مقابل اساااتناد بانک به رابطه خود
ضمانتخواه در برابر ذینفع در جهت انکار تعهد

با

به پرداخت مبلغ ضمانت نامه به ذی نفع می باشد.

 -4اگرچه مطابق اصال استقالل بانک به محا مطالبه ضمانت نامه بدون توجه به هیچ ایرادی موظف
به پرداخت اسات ،اما تقلد ،اساتثنای اصال استقالل میباشد که بانک را موظف به عدم پرداخت مینماید.
بنابراین در موردی که ذینفع به دالیل صارفاً متقلبانه اقدام به مطالبه وجه ضامانتنامه مینماید ،عمل وی از
نظر حقوقی از مصاادیق تقلد و سوء استفاده از حق است .سوء استفاده از حق به وسیله هر یک از طرفین
یک رابطه حقوقی ،نقا اسااسای قاعده نظم عمومی یا قاعده انصااف و عدالت محسوب میشود .در فرض
تقلد ،ضمانتخواه می تواند از طریق دادگاه ،بانک را از پرداخت وجه ضمانتنامه یا ذینفع را از مطالبه منع
نماید .در فرض اول ضاامانتخواه درصاادد جلوگیری بانک از اجرای قرارداد ضاامانتنامه اساات و در دومی
درصدد جلوگیری ذی نفع از نقا شرایط قرارداد پایه است.
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 -5اگرچه بانک بر حساد درخواست ضمانتخواه اقدام به صدور ضمانتنامه مینماید ولی از آنجایی که
با صادور ضمانتنامه حقی برای ذی نفع ایجاد میشود ،بانک و ضمانتخواه نمیتوانند ضمانتنامه را اقاله یا
فساخ کنند ،زیرا ایجاد تعهد به نفع اشاخاص ثالث خالی از اشاکال است اما کسانی که به موجد قرارداد یا
ضاامانتنامه حقی را برای شااخص ثالثی ایجاد کردهاند نمیتوانند بدون رضااایت ذی نفع آن را از بین ببرند
بنابراین ضمانتخواه و بانک حق فسخ ضمانتنامه را ندارند.
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ارکان و اصطالحات ضمانتنامههای بانکی

هر ضمانتنامه ارکان و اصطالحاتی دارد که تعریف و معنی آنها بشرح ذیل است:
 -4بانک :شعبهای که ضمانتنامه را صادر مینماید.
 -4ضمممانت خواه :شاااخصااای که تعهداتی را به موجد روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای
تضمین ایفای آن تعهدات ،از بانک تقاضای صدور ضمانتنامه مینماید.
 -6ذینفع :شخصی که ضمانتنامه به نفع وی صادر میگردد.
 -1رویداد :واقعه ای اسات که طبق شارایط مندرج در ضامانتنامه ،با وقوع آن اعتبار ضمانتنامه خاتمه
مییابد.
 -4خاتمه اعتبار :تاریخ یا رویدادی که طبق شارایط ضامانتنامه با واقع شدن هر یک از آنها (هر کدام که

زودتر واقع شود) ،ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط میگردد.
 -3مدت اعتبار :فاصاااله زمانی تاریخ صااادور تا خاتمه اعتبار ضااامانتنامه را مدت اعتبار ضااامانتنامه
میگویند.
 -7وجه ضمانتنامه :مبل ی که در متن ضمانتنامه درج و قابل پرداخت به ذینفع میباشد.
 -2رابطه پایه :قرارداد ،شرایط مناقصه و مزایده یا هررابطه حقوقی دیگری بین ضمانتخواه و ذی نفع که
ضمانتنامه براساس آن صادر شده است.
علت و اسااس صدور ضمانتنامه ،قراردادپایهای است که طرفین قرارداد به موجد آن تعهداتی را در برابر
هم به عهده میگیرند .در این قرارداد اسات که مقرر میشود متعهد میبایست چه نوع ضمانت نامهای و به
چه مبلغ و برای چه موضوعاتی به ذی نفع ارائه نماید .پرداخت ضمانتنامه نیز موکول به تقصیر متعهد بوده
و ذی نفع در صورت عدم انجام تعهد از جاند ضمانتخواه ،حق دریافت وجه ضمانت نامه را خواهد داشت.
 -9بدهی غیر جاری :مطالباتی که مانده آنها در طبقات ساررساید گذشاته ،معو و مشکوکالوصول قرار
گرفته است و عبارتند از:
الف  -مطالبات ریالی شااملق تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ،بدهی مشتریان در حساب
بدهکاران موقت ،بدهی مشتریان درخصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای پرداخت شده و بروات ارزی
مدتدار پرداخت شده و پیش پرداخت کاالهای معامالت سلف ،کار درجریان جعاله و خرید دین.
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ب  -مطالبات ارزی شااملق تنخواه صاادراتی بشرح تعریف شده در بند ( )6-1آییننامه وصول مطالبات
ریرجاری مؤساساات اعتباری (ریالی و ارزی) مصاوب ساال  1394و تساهیالت ارزی به استثنای بدهی های
ناشی از تسهیالت دریافتی از محل حساب صندو ذخیره ارزی.
 -41عوامل قهری :هراتفا خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ ،سیل ،زلزله و آتش سوزی که
باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری میگردد.
 -44سمامانه پیام رسمانی الکترونیکی مالیسسممام  :سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان
تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد فراهم میسازد.

14

15

انواع ضمانتنامههای ریالی
ضمانتنامههای بانکی با توجه به ماهیت ذینفع آنها به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم میشوند:
الف – ضمانتنامههای دولتی

براساس بند «ب» ماده یک آییننامه تضمین معامالت دولتی 1که در سال  1394به تصوید هیأت دولت
رساایده و در اجرای قانون برگزاری مناقصااات مصااوب  1383و هم نین قانون آییننامه معامالت دولتی
مصااوب  ،1349تمام دسااتگاههای دولتی برای تحکیم تعهدات مناقصااهگران و انجام معامالت خرید کاال و
خدمات ،ارجاع کار ،مشاوره و مدیریت طرح ،امور پیوهشی و تحقیقاتی ،امور نرم افزاری ،امور پیمانکاری در
زمینههای احداث ،نصاد ،تعمیر ،نگهداری ،بهرهبرداری ،پشتیبانی ،حمل و نقل ،اجاره و خرید ماشینآالت،
تجهیزات ،لوازم ،مصاالح و موارد مشابه موظفند طبق ضوابط مندرج در آییننامه صدراالشاره ،تضامین الزم
را از طرف قرارداد خود اخذ نمایند.
تضامین مورد قبول جهت انجام معامله با دستگاههای دولتی و کارکرد آنها در بند «ب» ماده  3آییننامه
موصوف بشرح ذیل میباشد:
 -1تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
 -2تضمین انجام تعهدات
 -3تضمین پیش پرداخت
 -4تضمین حسن اجرای کار
میزان تضمینات قابل قبول برای انواع معامالت دولتی برحسد نوع و مبلغ قراردادها در مواد پنجم تا نهم
آییننامه تضامین معامالت دولتی به تفصایل درج گردیده و نمونههای ضامانتنامههای مخصوص تضمین
معامالت دولتی در قالد پنج کاربر

به ضمیمه آییننامه یادشده منتشر شده است.

باتوجه به مراتد فو و با عنایت به الزام دستگاههای دولتی به اخذ تضمینات مقرر در آییننامه تضمین
معامالت دولتی ،پس از تصاوید و ابال آییننامه مذکور ،ضاوابط و مقررات ناظر بر صاادور ضمانتنامههای
دولتی در قالد نامههای عمومی شااماره  95164مورخ  1395/15/12و  95186مورخ  1395/16/21برای
اجرا به واحدهای بانک ابال گردیده است.
تمککر مهم :در برخی موارد دساااتگاه های دولتی برای انجام اموری ریر از معامالت مشااامول آییننامه
تضااامین معاامالت دولتی ،از مراجعین خود ضاااماانتنامههایی دریافت مینمایند که عموماً ماهیت تعهد
پرداخت داشاته و در زمره ضمانتنامههایی که به منظور تضمین معامالت دولتی صادر میشود ،نمیگیرد.
صاادور این نوع ضاامانتنامهها که ذیالً به چند نمونه از آن اشاااره میشااود ،تابع ضااوابط و مقررات عمومی
ضمانتنامه بوده و مشمول دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامههای دولتی نمیباشد.

 - 1دستورالعمل شماره  41979مورخ 1394/11/19
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برخی از انواع این نوع ضمانتنامهها عبارتند از:
 -1ضامانتنامه به نفع ساازمان نظام وظیفهق که معموالً به درخواست مشمولین خدمت نظام وظیفه در
زمانی که قصد خروج از کشور را داشته باشند بر اساس فرمت خاص سازمان نظام وظیفه و به عنوان یکی از
مصادیق ضمانتنامه حسن انجام تعهدات صادر میشود.
 -2ضامانتنامه به نفع مراجع قضااییق که به درخواسات مراجع قضایی و برای تضمین حقو و تکالیف
اصحاب دعوی در پروندههای کیفری یا حقوقی که در مراجع قضایی در دست رسیدگی هستند حسد مورد
به عنوان یکی از مصادیق ضمانتنامه تعهد پرداخت (در مواردی که برای تضمین اجرای حکم محکومیت ضمانتخواه
به موجد احکام قطعی دادگاه ها دائر بر پرداخت محکوم به و به طور کلی تضااامین محکومیت قطعی ضااامانتخواه به تأدیه

وجهی در اجرای احکام دادگاهها صادر میشود) یا حسن انجام تعهدات در مواردی نظیر آزادی موقت محبوسین یا
تضمین جبران خسارات احتمالی محکوم علیهم در زمان اجرای احکام ریابی محاکم صادر میشود.
 -3ضامانتنامه به نفع ساازمان امور مالیاتیق کاربرد این نوع ضامانتنامه که در قالد ضمانتنامه تعهد
پرداخت صاادر میشاود ،معموالً در مواردی است که سازمان امور مالیاتی برای انجام امور خاصی مثالً رفع
ممنوعیت خروج از کشاور یا رفع بازداشت از اموال توقیف شده مودیان دارای بدهی مالیاتی قطعی شده ،از
بدهکاران مالیاتی ضمانت نامه بانکی اخذ مینماید.
 -4ضاامانتنامه به نفع سااازمان تأمین اجتماعیق ضاامانتنامههای صااادر شااده به نفع سااازمان تأمین
اجتماعی در مواردی که به درخواساات کارفرمایان و اشااخاص حقیقی یا حقوقی بدهکار به سااازمان تأمین
اجتماعی (حق بیمه معو کارکنان) صاادر میشاود ،از مصاادیق ضاامانت نامه تعهد پرداخت محسااوب شده و
معموالً در مواردی صااادر میگردد که سااازمان تأمین اجتماعی برای رفع ممنوعیت خروج از کشااور یا رفع
بازداشات از اموال توقیف شاده کارفرمایان دارای بدهی قطعی شده به آن سازمان ،از بدهکاران ضمانتنامه
بانکی اخذ مینماید.
 -5ضامانتنامه به نفع وزارت علوم تحقیقات و فن آوریق اشاخاصای که برای ادامه تحصیل (در داخل یا

خارج از کشاور) از بورسایه تحصایلی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری یا ساایر دساتگاه های دولتی استفاده
مینمایند ،برای تضمین اجرای تعهدات خود مبنی بر بازگشت به کشور (در مورد کسانی که با بورسیه به خارج از

کشااور اعزام می شااوند) و ارائه خدمت به سااازمان بورس دهنده پس از فرارت از تحصاایل ،ضاامانتنامهای به
وزارت علوم تحقیقات و فن آوری یا دیگر سازمان های بورس دهنده ارائه مینمایند که در قالد ضمانت نامه
حسن انجام تعهدات صادر میگردد.
 -6ضاامانتنامه به نفع دسااتگاههایی که به منظور ارائه خدمات دولتی به مردم ،مجوز تأسااایس دفاتر
خدماتی نظیر پیشخوان دولت ،پلیس  ،+11و ...را به افراد واجد شرایط اعطاء مینمایند.
 -7ضمانت به نفع بانک مرکزی ج.ا.ا برای دایر کردن صرافی.
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 -8ضمانتنامههایی که مسافرین عازم خارج از کشور در زمان عقد قرارداد با آژانس های مسافرتی اخذ و
بابت تضامین بازگشت به موقع به کشور به آژانس های ارائه دهنده خدمات مسافرتی تسلیم می نمایند و در
قالد ضمانتنامه حسن انجام تعهدات صادر میگردد.
ب  -ضمانت نامههای خصوصی

براسااس دساتورالعمل صادور ضمانتنامههای ریالی ،بانکها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به صدور
ضمانتنامه به ذینفعی بخش خصوصی در قالد یکی از انواع زیر هستند:
 -4ضممانتنامه شمرکت در مناقصمهم مزایده :ضامانتنامه ای است که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات
ضمانتخواه در مناقصه یا مزایده صادر میشود.
هنگامی که یک خریدار ،انجام یک کار یا خرید یک نوع کاال را به مناقصااه میگذارد ،برای آنکه مطمئن
شود شرکت کنندگان در مناقصه پیشنهادات سنجیدهای را ارایه میدهند و واقعاً قصد انجام کار را دارند ،از
آنها میخواهد همراه پیشانهاد خودضامانتنامه ای ارایه دهند تاپیشانهاد آنها قابل بررسی باشد .دلیل دیگر
ضارورت اخذ این نوع ضامانتنامه آن اسات که بعضای از پیشنهاد دهندگان صرفاً به خاطر از میدان خارج
کردن رقبای خود ممکن اسات قیمتهایی را پیشانهاد کنند که به هیچ وجه قادر به انجام معامله براساس
آن نباشاند .بنابراین ضمانتنامه شرکت در مناقصه وسیلهای است که ریسک خریدار را در این مورد پوشش
داده و حتی المقدور شارکت کنندگان در مناقصه را از دادن قیمت هایی که از عهده اجرای آن بر نمیآیند،
برحذر میدارد.
مزایده زمانی شاکل میگیرد که تقاضاا برای کاالیی بیشاتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان
برای بدسات آوردن کاال باید با یکدیگر رقابت نمایند .در هر مزایده ساه عنصار مزایدهگزار ،کاال و پیشنهاد
دهنده وجود دارد .مزایدهگزار تال

میکند تا کاالی خود را به بیشااترین قیمت ممکن به فرو

بگذارد و

در مقابل ،پیشاانهاد دهندگان در پی خرید کاال با کمترین قیمت هسااتند .این نوع معامله با مناساادترین
قیمات (ناه گرانترین و یا ارزانترین) انجام و کاال یا خدمات مورد مزایده در ازای مبلغ پیشااانهادی که معموالً
باالترین قیمت خواهد بود به کسی که برنده مزایده شناخته میشود ،واگذار میگردد.
درصاورتی که برنده مزایده از تاریخ ابال نتیجه مزایده ،ظرف مدت معینی نسابت به ساپردن تضمین
حسن انجام معامله اقدام ننماید یا برای انجام معامله حاضر نشود ،سپرده شرکت در مزایده او که معموالً به
صورت ضمانتنامه بانکی میباشد ،توسط برگزار کننده مزایده ضبط و شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم
قرار دارد برنده مزایده شناخته می شود.
در معاامالت دولتی ،قاانونگذار عالوه بر لزوم رعایت قواعد عمومی قراردادها ،به منظور حفظ منافع و
مصااالح جامعه و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی ،رعایت تشااریفات خاصاای را که مزایده و مناقصااه
نامیده میشاود الزامی دانساته اسات(قانون محاسابات عمومی ،قانون برگزاری مناقصاات و آیین نامه تضمین معامالت

دولتی) .به همین دلیل ضامانتنامههایی که برای تضمین معامالت دولتی صادر و ذینفع آنها دستگاههای
دولتی میباشند ،تابع ضوابط و مقررات ناظر بر معامالت دولتی هستند.
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وییگی ها و مشخصات ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و مزایده:
 -مبلغ این ضمانتنامهها معموالً یک تا پنج درصد ارز

کل قرارداد است.

 دوره اعتبار یا مدت ضامانتنامه تا زمان عقد قرارداد یا ارایه ضمانتنامه حسن انجام کار میباشد کهبه طور معمول سه ماه تا حداکثر یک سال به طول میانجامد.
 ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و مزایده فقط یک بار قابل تمدید هستند. مطالبه وجه ضامانتنامههای شارکت در مزایده و مناقصه توسط ذینفع ،قبل از تاریخ انجام مزایده ومناقصه امکانپذیر نمیباشد.
بنابر آن ه گفته شااد ،مطالبه وجه ضاامانتنامه شاارکت در مناقصااه و مزایده ،به علل زیر ممکن اساات
انجام شود:
الف  -در صاورتی که شرکت کننده در مناقصه یا مزایده پس از برنده شدن ،از پذیر

مسئولیت انجام

تعهدات و امضای قرارداد خودداری نموده یا پیشنهاد خود را پس بگیرد.
ب  -پس از عقد قرارداد(در مورد شرکت در مناقصه) ،ضمانتنامه حسن انجام کار را ارایه ندهد.
 -4ضممانتنامه حسم اجرای تعهداتسحسم انجام کار  :ضامانتنامهای اسات که به منظور موظف نمودن
ضاامانت خواه به اجرای دقیق ،صااحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذینفع بابت انجام
موضوع رابطه پایه صادر میشود.
براسااس ضمانتنامه حسن انجام کار بانک متعهد میشود ،در صورتی که متقاضی ضمانتنامه تعهدات
خود را بر اساااس شاارایط قرارداد انجام ندهد ،با اولین درخواساات کتبی ذینفع ،وجه ضاامانتنامه را به او
پرداخت نماید.
مبلغ ضامانتنامه حسان انجام کار معموأل حدود پنج تا ده درصاد مبلغ قرارداد میباشد و مدت اعتبار
این نوع ضمانتنامه معموالً تا زمان تحویل کاال یا تا زمان راه اندازی نهایی پروژه ،پس از راه اندازی آزمایشی
آن است و طول زمان مزبور میتواند حدود دو سال یا بیشتر باشد.
درصورتی که اجرای قرارداد در زمان معین به پایان نرسد ،ممکن است ذینفع تمدید مدت ضمانتنامه
را درخواساات نماید لذا در متن اینگونه ضاامانت نامه ها ارلد ذکر میگردد که چنان ه بانک نخواهد یا به
هرعلتی نتواند ضامانتنامه را تمدید نماید ،یا ضامانتخواه اجازه تمدید به او ندهد ،بانک موظف است وجه
ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نماید.
 -6ضممانتنامه پیشپرداخت :ضمانتنامه ای است که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از این امر که وجوه
پیشپرداختی به ضامانت خواه به مصرف دیگری ریر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی رسد ،صادر
میگردد.
در بعضای از قراردادها ،فروشنده/پیمانکار به منظور تأمین نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه ،خرید
تجهیزات الزم برای ساااخت کاال ،پرداخت هزینه حمل و نقل ماشااینآالت به محل اجرای پروژه ،تجهیز
کارگاه و ...درخواسات مینماید که درصادی از مبلغ قرارداد به او پرداخت شود و در مقابل ،خریدار/کارفرما
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برای آنکه اطمینان حاصال نماید که فروشنده/پیمانکار مبلغ دریافتی را در محل مورد توافق مصرف و یا در
صااورت امتناع از ادامه کار وجه دریافت شااده را عودت خواهد داد ،از او ضاامانتنامهای در قبال مبلغ پیش
پرداخت شده اخذ مینماید.
در برخی موارد نیز به علت آنکه کاال منحصار به فرد بوده و ممکن است خریدار دیگری نداشته باشد،
فروشانده برای اطمینان بیشاتر در شاروع به انجام کار پیش دریافتی معادل ده یا بیست درصد قرارداد را از
خریدار اخذ مینماید تا ضمن حصول اطمینان از تصمیم قاطع خریدار ،در صورت انصراف وی از خرید کاال،
برای پوشاش زیان احتمالی خود تضامین کافی در اختیار داشته باشد .در قراردادهایی که حمل به دفعات
مجاز میباشد ،معموالً مبلغ ضمانتنامه پیش پرداخت به نسبت کاالی تحویلی کاهش پیدا مییابد.
 -1ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمانسحس انجام کار  :ضمانتنامهای است که به منظور حصول اطمینان
ذینفع از صاحت کار انجام شاده توساط ضامانتخواه ،پس از تحویل قطعی/انجام موضوع رابطه پایه صادر
میگردد.
درپاره ای از قراردادها معموالً خریدار/کارفرما معادل ده درصد مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین حسن
انجام کار موضاوع قرارداد ،تا مدت معینی نزد خود نگه میدارد و چنان ه فروشنده/پیمانکار تقاضا نماید که
در قبال ارائه ضمانتنامه ،وجه الضمان به وی پرداخت گردد ،به آن ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
میگویند.
 -4ضممانتنامه تعهد پرداخت :ضمانتنامهای است که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت خواه به ذی نفع
در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه ،صادر میگردد.
تفاوت ضامانتنامه تعهد پرداخت با ساایر ضامانتنامهها این است که موضوع این گونه ضمانتنامهها،
تضامین پرداخت دیون قطعی و مسالم شاده ضامانت خواه در ساررساید معین به ذینفع میباشد .بنابراین
مطالبه وجه اینگونه ضمانتنامهها توسط ذینفع قبل از سررسید امکانپذیر نمیباشد.
 -3ضممانتنامه گمرکی :ضامانتنامهای اسات که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقو ورودی
کاال صادر میشود.
نکات قابل توجه در زمان صدور انواع ضمانتنامهها:

 -1در شاارایط خاص ،بانک میتواند منون به رعایت ضااوابط و مقررات ،ضاامانتنامه برای اموری نظیر
خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید.
 -2بانک موظف است هر یک از انواع ضمانتنامه را صرفاً در دامنه کاربرد آنها صادر نماید.
 -3استفاده از سایر عناوین ضمانتنامه برای صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت مطلقاً ممنوع است.
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ضمانتنامههای پیمانکاری
تعریف پیمانکار :به کلیه اشاااخاص حقیقی یا حقوقی که در چارچوب یک قرارداد ،انجام کار یا ارائه خدمت
خاصااای را به شاااخص دیگری (که کارفرما نامیده میشاااود) تعهد نمایند ،پیمانکار میگویند .به عبارت دیگر
پیمانکار کسی است که با امضای قرارداد پیمان ،اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک موجود و
مطابق با قرارداد مبادله شده با کارفرما (ذینفع) بعهده میگیرد.
پیمانکاران از مهمترین گروههای مشاتریان بانک هساتند که به صورت مستمر از خدمات بانکی جهت
صادور انواع ضامانتنامه اسااتفاده مینمایند زیرا به طور معمول در قراردادهای پیمانکاری ،پس از امضااای
قرارداد فیمابین کارفرما (ذینفع) و پیمانکار (ضاامانتخواه) ،به منظور جبران خسااارتهای احتمالی ناشاای از
عملکرد پیمانکار و حصاول اطمینان کارفرما از مسائولیتپذیری پیمانکار ،کارفرمایان ضمانتنامههایی را در
چارچوب مفاد قرارداد از پیمانکار اخذ مینمایند.
موضوع ضمانتنامههای پیمانکاری:

موضوع ضمانتنامههای پیمانکاری عموماً شامل موارد ذیل میباشد:
ساختمان ،بنا ،راه و ترابری ،صنعت و معدن ،نیرو ،تأسیسات و تجهیزات ،کشاورزی و کلیه موارد مربون
به حمل و نقل کاال بصاورت عمده و سرویس ایاب و ذهاب ،قراردادهای شرکتهای خدماتی به منظور ارائه
خادمااتی مانند نظافت بیمارساااتانها ،شاااهرداری در مورد نظافت شاااهر و جمع آوری زباله ،تهیه رذای
ساازمانهای بزر  ،خدمات چاپ و تعمیر و نگهداری سایساتمهای الکترونیکی و کامپیوتری ،سرمایشی و
گرمایشی ،خدمات تعمیر و نگهداری پس از فرو  ،نمایندگی خدمات امداد خودرو و. ...
انواع پیمانکاران:

پیمانکاران به دو دسته پیمانکاران دارای رتبه و پیمانکاران فاقد رتبه تقسیم میشوند.
پیمانکار دارای رتبه:

کلیه اشاخاص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار و اجرای پیمان ،طبق مقررات و شرایط مندرج در
آییننامه تشااخیص صااالحیت پیمانکاران از سااازمان مدیریت و برنامهریزی یا هر مراجع ذیصااالح دیگری،
گواهینامه صاالحیت پیمانکاری با درج رتبه تخصاصی دریافت نموده و گواهینامه آنها دارای اعتبار باشد را
پیمانکار دارای رتبه میگویند.
رتبه بندی پیمانکاران؛

پیمانکاران بر اساااس تخصااص و تجربه ،توان مالی ،تحصاایالت مدیران و کارکنان ،میزان مطلوبیت
کارهای انجام شااده و دیگر موارد فنی و مالی ،از سااازمان مدیریت و برنامه ریزی یا سااایر مراجع ذیصااالح
گواهینامه صاالحیت پیمانکاری با درج رتبه تخصصی خود دریافت مینمایند .این رتبهها به صورت سالیانه
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مورد بررساای و تجدید نظر قرار میگیرند .پیمانکاران میتوانند بر اساااس رتبه خود اقدام به انعقاد قرارداد
جهات انجاام تعاداد مشاااخصااای کار با حداکثر مبلغ و ظرفیت معین اقدام نمایند .پیمانکاران با توجه به
معیارهای صالحیت مذکور و از نظر توان و ظرفیت به پنج پایه به شرح زیر طبقه بندی می شوندق
 پیمانکاران پایه یک پیمانکاران پایه دو پیمانکاران پایه سه پیمانکاران پایه چهار-

پیمانکاران پایه پنج

پیمانکار فاقد رتبه:

کلیه اشاخاص حقیقی یا حقوقی فاقد رتبه پیمانکاری از مراجع ذیصالح ،که مطابق با مفاد قرارداد با
کارفرما (ذینفع) ،انجام کار یا خدمتی را در زمان مشخصی در قبال کارفرما بعهده گرفتهاند.
تککر مهم :4هرگونه قراردادی که موضااوع آن به هر نحوی به خرید و فرو

کاال یا خدمات ارتبان داشااته

باشاد ،یک قرارداد پیمانکاری محساوب نشمده و مقررات مربون به ضامانتنامههای پیمانکاری درخصوص
اینگونه قراردادها قابل استناد نمیباشد.

تککر مهم :4رتبه پیمانکار  ،صرفاً مالکی جهت بررسی اهلیت و ظرفیت پیمانکار محسوب میگردد.
صورت وضعیت:

منظور از صورت وضعیت ،مستندات مالی است که حاوی وضعیت کارهای صورت گرفته توسط پیمانکار
در محدوده زمانی مشاخص (معموالً از شروع پروژه تا زمان ارائه صورت وضعیت) بوده که مطابق باموضوع پیمان و
براساااس نقشااهها ،دسااتورکارها ،صااورت مجلسها یا سااایر مسااتندات توافق شااده یاعرف جاری مربوطه،
اندازهگیری و برای مشاااور یا کارفرما (برحسااد قرارداد) ارسااال میگردد .مهندس مشاااور و کارفرما پس از
رسیدگی از جهت تطبیق ارقام با پیمان و اصالحات احتمالی الزم ،تمام یا مبل ی از صورت وضعیت یادشده
را مورد تأیید قرار میدهند که به آن صورت وضعیت تأیید شده میگویند و این مبلغ باید توسط کارفرما به
پیمانکار پرداخت گردد .به عبارت دیگر مالک شاناساایی درآمد قطعی پیمانکار ،صورت وضعیت تأیید شده
است.
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انواع ضمانتنامههای پیمانکاری
الف  -ضمانتنامه شرکت در مناقصه

کارفرمایان (دولتی یا ریر دولتی) جهت اجرای طرحهای خود در زمینههای مختلف برای انتخاب بهترین
پیمانکار ،مراتد را از طریق انتشاار آگهیهای مزایده یامناقصه در جراید به اطالع داوطلبان دارای صالحیت
رسانده و به لحاظ اطمینان از حسن انجام معامله از نظر شرایط پیشنهادی داوطلبان اعم از قیمت ،کیفیت،
مدت و ساایر شارایط قرارداد ،درآگهی مزبور از متقاضیان درخواست مینمایند همراه پیشنهاد خود ،درصد
معینی از مبلغ معامله را درقالد وجه نقد یاضمانتنامه بانکی نزد کارفرما تودیع نمایند .ضمانتنامههایی که
به درخواست شرکت کنندگان مناقصه یا مزایده صادره می شود ،درمواردی که کارفرما (ذینفع) دولتی باشد،
ضامانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و در مواردی که کارفرما بخش خصوصی باشد ،ضمانتنامه شرکت
در مناقصه یا مزایده نامیده میشود .پس از برگزاری مناقصه یا مزایده در موعد مقرر و بررسی پیشنهادات و
تعیین برنده ،ضمانتنامههای اخذ شده از سایر داوطلبین به آنها مسترد خواهد شد ولی ضمانتنامه شخص
برنده (در مواردی هم نفرات دوم و سوم) تا امضای قرارداد نهایی نزد کارفرما باقی میماند.
ویژگیهای ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار یا شرکت در مناقصه و مزایده:

 - 1ریساک اینگونه ضامانتنامهها بسیار پایین است .زیرا از مجموع ضمانتنامههایی که برای تضمین
پیشنهادات واجدین شرایط شرکت در مناقصه تحویل مناقصهگذار میگردد ،فقط ضمانتنامه برنده اصلی و
دو نفر ذخیره به منظور انعقاد قرارداد نزد کارفرما باقی مانده و بقیه آنها به متقاضایان شرکت در مناقصه یا
مزایده مساترد گردیده و در نهایت جهت ابطال به بانک صادر کننده اعاده میگردد .بنابراین احتمال ضبط
این دساته از ضامانتنامهها بسایار کم بوده و ریساک زیادی را متوجه بانک نمینماید .ضمن اینکه احتمال
ضابط ساه فقره ضامانتنامه باقیمانده بافرض اینکه برندگان مناقصاه حاضر به امضاء قرارداد تحت شرایط
پیشانهادی خود نگردند نیز بسایار ناچیز خواهد بود ،بنابراین ریسااک ضمانتنامههایی که برای شرکت در
مناقصاه یا مزایده صاادر میشود در پایینترین حد ممکن خواهد بود درحالی که درآمد قابل توجهی بابت
کارمزد صدور اینگونه ضمانتنامهها عاید بانک میگردد.
 - 2وییگی دوم این نوع ضمانتنامهها کوتاه بودن مدت استفاده از آنها و تعیین تکلیف آنها پس از این
مدت میباشد .زیرا ضمانتنامههای شرکت در مناقصه یا مزایده معموالً برای مدت سه ماه صادر می شوند و
در صااورتی که مدت مزبور برای تعیین برندگان مناقصااه و امضاااء قرارداد با آنان کفایت ننماید ،کارفرما یا
ضامانت خواه میتوانند از بانک درخواسات نمایند که مدت ضمانتنامه برای یک دوره دیگر (سه ماه) افزایش
یابد .ولی در هر حال ،تمدید مدت اعتبار ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده بیش از یکبار مجاز نیست.
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چنان ه ظرف مدت اعتبار ضامانتنامه تکلیف برنده روشان شاود ،سایر شرکت کنندگان در مناقصه یا
مزایده میتوانند ابطال ضامانتنامههای خود را درخواسات نمایند و در صاورتیکه ذینفع نسبت به ابطال
ضامانتنامه اقدام ننماید ،با انقضاای مدت اعتبار ،ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط و طبق ضوابط موجود
باطل شده تلقی میگردد.
ب  -ضمانتنامه حس انجام تعهدات

ضمانتنامه حسن انجام تعهدات (اجرای تعهدات ) برای تضمین انجام صحیح و بموقع تعهدات پیمانکار
(ضامانتخواه) در مقابل کارفرما (ذینفع) طبق مفاد قرارداد پیمانکاری منعقده بین آنها صاادر میشود و مبلغ
آن معموالً پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است .این نوع ضمانتنامه پس از تعیین برنده مناقصه یا مزایده و در
زمان امضاء قرارداد پروژه بین کارفرما و پیمانکار صادر و معموالً پس از تصوید صورت مجلس تحویل موقت
و فقدان بدهی یا تعهدات پیمانکار ،باطل میشود.
ویژگیهای ضمانت نامه حس انجام تعهدات:

 -1این ضاامانتنامه که توسااط پیمانکار از بانک اخذ میگردد ،تا اجرای کامل قرارداد و تحویل موقت
پروژه در اختیار کارفرما باقی میماند تا کارفرما را از حساان انجام کار توسااط پیمانکار مطمئن سااازد .در
صورت عدول پیمانکار از مفاد پیمان منعقده و وقوع هرگونه تخلف از تعهدات مربوطه ،نام او در لیست سیاه
پیمانکاران در سازمان مدیریت و برنامهریزی ثبت و از ارجاع کارهای دولتی به ایشان جلوگیری خواهد شد.
 -2ضمانتنامه حسن انجام تعهدات در تمام دوران اجرای پروژه معتبر بوده و در زمان انقضای سررسید
اعتبار آن ،به دفعات قابل تمدید خواهد بود .بنابراین اگر چه متقاضااایان صااادور این گونه ضااامانتنامهها
درخواساات خود را برای صاادور ضاامانتنامه برای مدت یکسااال تساالیم بانک مینمایند لیکن ،مدت مزبور
حداکثر زمان اعتبار ضمانتنامه نبوده و ممکن است درخواست تمدید ضمانتنامه مذکور به دفعات از سوی
کارفرما به بانک صادر کننده ارسال شود.
نکته حائز اهمیت این اسات که قابلیت تمدید باید در زمان صادور در متن ضمانتنامه درج گردیده و
درخواست تمدید نیز میبایست قبل از انقضای سررسید تسلیم بانک گردد.
ج  -ضمانتنامه پیش پرداخت

پیمانکاران پس از امضای قرارداد و قبل از شروع اجرای کار ،به منظور تسهیل در اجرای پروژه میتوانند
بخشی از مبلغ قرارداد را از کارفرما دریافت نمایند .وجوهی که از این بابت در اختیار پیمانکار قرار میگیرد
پیش پرداخت نامیده میشاود میزان پیش پرداخت از پانزده تا بیسات و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است
که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش بینی و قید شود .به عنوان
مثال طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی ،در قراردادهای پیمانکاری احداث ،مبلغ پیش پرداخت در سه
قسط به شرح زیر در ازای ارایه ضمانتنامه پیمانکار پرداخت میشود:
24

 قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پیش پرداخت ،پس از تحویل کارگاهق قسط دوم معادل سی درصد مبلغ پیش پرداخت ،پس از تجهیز کارگاهق قسااط سااوم معادل ساای درصااد مبلغ پیش پرداخت پس از انجام شاارایطی که در اسااناد ارجاع کار وقرارداد برای شروع عملیات تعیین شده است.
 اقساان پیش پرداخت باتوجه به برنامه زمانی سااخت و تحویل تجهیزات تعیین و در شرایط خصوصیقراردادهای مربون درج میشود.
د  -ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان

معموالً کارفرمایان برای اطمینان از صحت انجام کار توسط پیمانکار ،پس از تحویل قطعی پروژه و تا مدت
تعیین شاده ،معادل  11درصاد از صاورت وضاعیتهای پیمانکار در طول اجرای پروژه را به عنوان تضمین
حسن انجام کار نزد خود نگه میدارند .کارفرما میتواند در قبال اخذ ضمانتنامهای تحت عنوان ضمانتنامه
اساترداد کساور جه الضمان  ،مبالغ کسر شده را به پیمانکار مسترد نماید .به موجد شرایط عمومی پیمان،
کارفرما مخیر اساات معادل نصااف مبلغ ضاامانتنامه اسااترداد کسااور وجه الضاامان را به محا امضااای
صاورتجلساه تحویل موقت ابطال نماید .بدیهی اسات نصف باقیمانده وجه الضمان تا تصوید صورتمجلس
تحویل قطعی کماکان معتبر بوده و ابطال آن پس از ساپری شادن دوران تضامین پروژه و امضااای صورت
جلسااه تحویل قطعی کار و هم نین با ارائه مفاصاااحسااابهای پیمانکار از سااازمانهای تأمین اجتماعی،
دارایی ،شهرداری و  ...امکان پذیر خواهد بود.
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ضمانتنامههای گمرکی
باتوجه به اینکه کلیه عملیات ضمانت نامههای گمرکی در بانکها از طریق سامانه جامع گمرکی انجام
شده و ضمانتنامههای خارج از سامانه جامع گمرکی از سوی گمرکات کشور پذیر

نمیشوند ،ضروری

است کلیه مراحل صدور ،تمدید ،واریز و ابطال این گونه ضمانتنامهها را صرفاً از طریق سامانه جامع گمرکی
و به شرح زیر اجرا شود.
الف -فرآیند درخواست و صدور ضمانتنامه گمرکی

ضمانتخواه با مراجعه به گمرک ،نامهای به عنوان شعبه صادر کننده که حاوی مبلغ ضمانتنامه ،تاریخ
سررسید ضمانتنامه ،شناسه پرداخت( 15رقم) ،شماره تضمین( 7رقم) ،شماره کوتاژ( 8رقم) و شماره حساب
گمرک میباشد اخذ و به شعبه تحویل داده 1و شعبه با درنظر گرفتن نکات زیر اقدام به صدور ضمانتنامه
مینماید.
 -1فراخوانی ضمانتنامه از سامانه گمرک برای تأیید اطالعات از سامانه جامع گمرکق
 -2ثبت شماره تضمین (مندرج در نامه گمرک) و استعالم از سامانه گمرک پیش از صدور ضمانتنامهق
 -3ادامه عملیات ایجاد ضمانتنامه در سیستم پس از اخذ تأیید گمرکق
تککر :اگر پاسخ تأییدیه گمرک دریافت نشود ،امکان ادامه فرآیند صدور ضمانتنامه برای کاربر وجود
نخواهد داشت.
 -4ارسال پیام صدور ضمانتنامه (بعد از ایجاد ضمانتنامه) و گرفتن شماره سپام(بعد از انجام این مرحله

ضمانتنامه از نظر گمرک دارای اعتبار میباشد)ق
 -5درج شماره تضمین ،شماره کوتاژ ،شناسه واریزی ،شماره حساب /شماره شبای گمرک ج.ا.ا2در زمان
چاپ ضمانتنامه.
ب -فرآیند واریز وجه ضمانتنامه به حساب گمرک ج.ا.ا در سررسید ضمانتنامه

 -1دریافت شماره ضمانتنامه ،شناسه پرداخت و شماره حساب /شبای مورد نظر از طریق سامانه گمرکق
 -2واریز وجه با استفاده از شناسههای پرداخت به شماره حساب /شبای جدید گمرک (الزاماً شماره حساب

موجود در متن ضمانت نامه نخواهد بود) و از طریق ساتنا یا پایاق
 -3بایگانی یک نسخه از تصویر شناسههای پرداخت جدید در پرونده مشتری.

 1در حال حاضر این نامه بصورت سیستمی برای شعبه ارسال میگردد.
 2در زمان صدور ضمانتنامه ،در سامانه سپام شماره شبای گمرک مرکزی ایران( )IR641171111112111111111116و
در روی ضمانتنامه ،شماره حساب گمرک درخواست کننده ضمانتنامه ثبت میگردد.
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ج -فرآیند تمدید ضمانتنامه گمرکی

ارلد ضمانتنامههای گمرکی در سررسید تعیین تکلیف شده و معموالً تمدید نمیشوند ،معهذا در
صورت درخواست گمرک جهت تمدید مدت ضمانتنامه ،ضمانتخواه باید قبل از انقضای سررسید ،نامه
گمرک مبنی بر تمدید ضمانتنامه را به بانک ارائه نماید .در این صورت شعبه صادر کننده با در نظر گرفتن
نکات زیر اقدام به تمدید ضمانتنامه مینماید:
 -1در تمدید ضمانتنامه ،کلیه مقررات جاری در زمان تمدید مالک عمل واحدها خواهد بودق
 -2انجام عملیات تمدید ضمانتنامه توسط سامانه گمرک(درصورت دریافت پاسخ مثبت از گمرک ،امکان چاپ

تمدید ضمانت نامه برای کاربر شعبه وجود خواهد داشت)ق
 -3ارسال پیام تمدید ضمانتنامه تا تاریخ جدید توسط سامانه ضمانتنامه گمرک.
د -فرآیند ابطال ضمانتنامه گمرکی

ضمانتنامههای گمرکی در دو حالت مشروحه زیر ،به شرن ارائه نامه رسمی از گمرک مبنی بر ابطال
ضمانتنامه و در صورت وصول پاسخ مثبت از طرف گمرک باطل میگردد:
 -1ضمانتخواه قبل از سررسید ،وجه ضمانتنامه را به حساب گمرک واریز کرده باشد.
 -2ضمانتخواه بدون استفاده از ضمانتنامه ،مجوز ابطال ضمانتنامه را از گمرک اخذ و به بانک ارائه
نماید.
ه -ضمانتنامه گمرکی تجمیعی

فرآیند ضمانتنامه گمرکی تجمیعی مشابه ضمانتنامه انفرادی است .متقاضی ضمانتنامه گمرکی
تجمیعی نامه گمرک را به شعبه ارائه و شعبه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری نسبت به صدور
ضمانتنامه تجمیعی گمرکی برای مشتری مطابق رویه جاری اقدام میکند.
تفاوت عمده ضمانتنامه تجمیعی با انفرادی در فرآیند واریز آن در سررسید به حساب گمرک است که
در آن ،به جای یک شناسه پرداخت ،فهرستی از شناسههای پرداخت متعدد با شماره شبای متفاوت با مبالغ
مختلف وجود دارد .این نوع ضمانتنامه مزیتهایی دارد که اهم آن بشرح ذیل میباشد:
 کاهش تعداد ضمانتنامههای مشتری و در نتیجه تسهیل /تسریع در عملیات شعبهق جذب متقاضیان صدور ضمانتنامه تجمیعی که معموالً از مشتریان معتبر گمرک میباشندقدر ضمانتنامه گمرکی تجمیعی ،صاحد کاال ناچار به طی مراحل مربون به اخذ ضمانتنامه مجزا برایپرداخت حقو ورودی هر پرونده گمرکی نیست و از بانک یک ضمانتنامه برای تضمین بیش از یک کوتاژ
را دریافت مینماید.
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مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده برای صدور انواع ضمانتنامه
الف -اشخاص حقیقی

 )1تصویربرابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 )2تصویر برابر اصل پروانه کسد  ،پروانه بهره برداری/گواهی تائید صالحیت پیمانکاری یا سایر مجوزهای
قانونی فعالیت متقاضی
 )3تصاویر برابر اصال مستندات مالکیت محل فعالیت متقاضی که آخرین وضعیت ملک در آن مشخص
باشد از قبیل تصویر سند مالکیت یا اجارهنامه
 )4پرسشنامه اعتباری تکمیل شده توسط متقاضی (به صورت سالیانه)
 )5اساتعالم وضاعیت تعهدات و بدهیهای ریالی و ارزی متقاضای ناشی از اخذ تسهیالت ریالی و ارزی،
ضامانت نامه ،بروات و اعتبارات اسانادی نزد سایساتم بانکی اعم از خصاوصی و دولتی به تفکیک بانک/
مؤسسه  /شعبه و نوع تسهیالت و تعهدات با ذکر وثایق و تضمینات.
 )6استعالم وضعیت بدهی و تعهدات ذینفعان واحد متقاضی
 )7تصویر برابر اصل اسناد و مدارک دارییهای متقاضی (درصورت وجود)
 )8تصااویر برابر اصاال صااورتهای مالی(عندالزوم حسااابرساای شااده) و اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی
متقاضی
 )9تراز آزمایشی متقاضی به تاریخ پایان ماه قبل
 )11تصویر برابر اصل فراخوان در مورد ضمانتنامههای شرکت در فرآیند ارجاع کار یا مناقصه /مزایده
 )11تصاویر برابر اصل قرارداد منعقد شده بین ذینفع و ضمانتخواه با تصویر ابالریه ارجاع کار صادره از
سوی ذینفع درمورد ضمانتنامههای انجام تعهدات
 )12نامه کتبی ذینفع مبنی بر اعالم مبلغ ضامانتنامه در رابطه با ضامانتنامههای استرداد حسن انجام
کار
 )13نامه ذینفع با ذکر موضااوع و اطالعات دقیق تعهدات ضاامانت خواه در مورد ضاامانتنامههای تعهد
پرداخت
 )14فهرست ضمانتنامههای موجود متقاضی نزد شبکه بانکی کشور (در مورد تقاضای تخصیص حد اعتباری

صدور ضمانتنامه)
 )15ارائه مستندات مربون به سوابق قراردادهای خاتمه یافته متقاضی (در مورد تقاضای تخصیص حد اعتباری

صدور ضمانتنامه)
 )16ارائه مساتندات مربون به سوابق قراردادهای خاتمه یافته متقاضی (در مورد تقاضای تخصیص حد صدور

ضمانتنامه)
 )17تصویر آخرین گزار

اطالعات اعتباری متقاضی
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 )18تصاویر آخرین گزار

ارزیابی امالک در رهن بانک

 )19استعالم چک برگشتی متقاضی و ذینفعان واحد آن
 )21استعالم از شرکت مشاوره و رتبهبندی ایرانیان درخصوص متقاضی و ضامنین
ب اشخاص حقوقی

)1تصویر برابر اصل شرکتنامه
 )2تصویر برابر اصل اظهارنامه ثبت شرکت
 )3تصویر برابر اصل آگهی تأسیس در روزنامه رسمی
 )4تصویر برابر اصل اساسنامه و آخرین آگهی ت ییرات
)4تصااویر برابر اصاال پروانه کسااد /بهرهبرداری یا گواهی تأیید صااالحیت پیمانکاری و سااایر مجوزهای
قانونی
 )5تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیران و سهامداران دارای حداقل  21درصد سهام
)6تصویر برابر اصل مستندات محل فعالیت که منعکس کننده آخرین وضعیت ملک باشد
)7فهرست اسامی سهامداران /شرکاء به همراه میزان و درصد سهام /سهمالشرکه هر یک از آنها (درصورت
تعدد سهامداران ،فهرست سهامداران باالی  5درصد)

)8پرسشنامه اعتباری تکمیل شده توسط متقاضی (به صورت سالیانه)
 )9اساتعالم وضاعیت تعهدات و بدهیهای ریالی و ارزی متقاضای ناشی از اخذ تسهیالت ریالی و ارزی،
ضامانت نامه ،بروات و اعتبارات اسانادی نزد سایساتم بانکی اعم از خصاوصی و دولتی به تفکیک بانک/
مؤسسه  /شعبه و نوع تسهیالت و تعهدات با ذکر وثایق و تضمینات.
 )11استعالم وضعیت بدهی و تعهدات ذینفعان واحد متقاضی
)11تصویر برابر اصل اسناد داراییهای متقاضی (در صورت وجود)
)12فهرست سرمایهگذاری متقاضی در سایر شرکتها با ذکر مشخصات ،مبلغ و درصد سرمایهگذاری
 )13تصاویر برابر اصال صاورتهای مالی(عندالزوم حساابرسای شده) و اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی
متقاضی
)15گزار

عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی در ارتبان با دورههای مالی قبل

)16آخرین تراز آزمایشی متقاضی در دوره مالی جاری (ترجیحاً به تاریخ پایان ماه قبل)
 )17تصویر دعوتنامه یا فراخوان در مورد ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و مزایده
)18تصویر قرارداد منعقده بین ذینفع و ضمانتخواه درمورد ضمانتنامههای انجام تعهدات
)19تصویر قرارداد به همراه اعالم کتبی ذینفع مبنیبر میزان کار انجام شده در رابطه با ضمانتنامههای
استرداد حسن انجام کار
 )21فهرسات ضمانتنامههای موجود متقاضی نزد شبکه بانکی کشور (در مورد تقاضای تخصیص حد اعتباری

صدور ضمانتنامه)
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 )21ارائه مستندات مربون به سوابق قراردادهای خاتمه یافته متقاضی (در مورد تقاضای تخصیص حد صدور

ضمانتنامه)
 )22فهرسات پروژههای در دسات اجرای متقاضی با اعالم مشخصات قرارداد ،آخرین وضعیت و اقدامات
انجام شده و میزان ضمانتنامههای مورد نیاز (در مورد تقاضای تخصیص حد اعتباری صدور ضمانتنامه)
)23تصویر آخرین گزار

اطالعات اعتباری متقاضی

 )24اساتعالم وضعیت تعهدات و بدهیهای ریالی و ارزی متقاضی ناشی از اخذ تسهیالت ریالی و ارزی،
ضامانت نامه ،بروات و اعتبارات اسانادی نزد سایساتم بانکی اعم از خصاوصی و دولتی به تفکیک بانک/
مؤسسه /شعبه و نوع تسهیالت و تعهدات با ذکر وثایق و تضمینات.
 )25استعالم وضعیت بدهی و تعهدات ذینفعان واحد متقاضی
 )26تصاویر آخرین گزار

ارزیابی و اسناد امالک ترهینی

 )27استعالم از شرکت مشاوره و رتبهبندی ایرانیان درخصوص متقاضی و ضامنین
 )28در صورت انقضای دوره تصدی مدیران ،مستندات مربون به ت ییرات شرکت و انتخاب مدیران جدید
اخذ و در سوابق ضبط شود.
 )29برای ایجاد تعهدات به نام اشخاص حقوقی موارد ذیل باید در اساسنامه شرکت پیشبینی شده باشد:
 مجوز اخذ تسهیالت و تعهدات (ضمانتنامه و  )...از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباریق -مجوز ترهین اموال (ریرمنقول یا منقول) شاارکت به نفع اشااخاص ثالث (چنان ه توثیق اموال شاارکت به

عنوان وثیقه تعهدات اشخاص مدنظر باشد.ق
 مجوز قبول ضامانت دیون و تعهدات اشاخاص ثالث در صاورتی که شاخص حقوقی قصاد ضمانتتعهدات سایر مشتریان بانک را داشته باشد.
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الزامات ،شرایط و فرآیند صدور ضمانتنامه
الف -مراحل و تشریفات صدور ضمانتنامه:

 -1حصول اطمینان از صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صد آنق
 -2مرتبط و متناسد بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانتخواهق
 -3احراز واجد شرایط بودن ضمانتخواه درخصوص موضوع رابطه پایهق
 -4توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسد با زمینه فعالیت ذینفعق
 -5ضمانتنامه ابزاری برای دریافت تسهیالت نباشد.
ب -الزامات صدور ضمانتنامه:

 -1اخذ وثایق و تضمینات کافیق
 -2اعتبارسنجی ضمانتخواهق
 -3رعایت قوانین و مقررات ناظر بر پولشویی و مبارزه با تروریسمق
 -4اساتعالم وضعیت بدهی ،تعهدات و چک برگشتی ضمانت خواه از سامانه یکپارچه اطالعاتی مشتریانق
(صادور ضامانتنامه برای کسانی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی ریر جاری نزد شبکه بانکی کشور

باشند ممنوع است)ق
 -5ممنوعیت صدور ضمانتنامه با قابلیت تمدید خود به خود و بدون درخواست ذی نفعق
 -6ثبت ضامانتنامه در ساامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور(مجوز صدور ضمانتنامه
برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و وقایع مربون به ضمانتنامه های صادره در سامانه سپام اقدام ننماید ،از سوی

بانک مرکزی ل و خواهد شد).
ج -شرایط ضمانت نامه

 -1استقالل تعهدات ناشی از صدور ضمانتنامه از رابطه پایه و سایر قراردادهای مربوطهق
 -2عدم تاثیر اختالفات میان ضمانتخواه و ذی نفع و ایرادات و ادعاهای مربون به آنها در تعهدات صادر
کننده ضمانتنامه مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفعق
 -3حداکثر مدت ضمانتنامه یک سال شمسی استق
 -4به جز درج تاریخ یا قید گذشات زمان معینی ،ضامانتنامه نباید حاوی شارطی باشد که نتوان برای
احراز تحقق آن شرن ،مدرکی ارائه کرد.
ج -فرآیند صدور ضمانت نامه

ضامانتنامه براسااس فلوچارت زیر و پس از طی مراحل مورد لزوم براسااس ضاوابط و دستورالعملهای
جاری صادر میگردد:
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فلوچارت فرآیند صدور ضمانتنامه
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کارمزدهای ضمانتنامه
نرخ کارمزدهای صدور ،تمدید ،تجدید و المثنی ضمانتنامه بر اساس تعرفه بانک مرکزی ج.ا.ا تعیین و به
شبکه بانکی کشور ابال میگردد.
کارمزد صدور ،تمدید و تجدید ضمانتنامه متناسد با نوع وثیقه دریافتی و برحسد تعداد روزهای اعتبار
ضمانتنامه محاسبه و از ضمانتخواه دریافت میگردد(روز صدور ضمانتنامه و روز سررسید در محاسبه کارمزد لحاظ

میشود).
کارمزد صدور المثنی ضمانتنامه معموالً مقطوع میباشد.
در صورت تقلیل یا ابطال ضمانتنامه قبل از سررسید ،کارمزد مدت باقیمانده تا سررسید طبق دستورالعمل
ابالری بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه و به ضمانتخواه مسترد میگردد.
مثال :چنان ه یک فقره ضامانتنامه تعهد پرداخت به مبلغ  111میلیون ریال در قبال اخذ سفته با ضمانت
ظهرنویساان معتبر در تاریخ  1397/15/18با ساررساید  1397/11/25صاادر شود ،کارمزد آن بشرح ذیل
محاسابه میگردد(فرض میکنیم ساپرده نقدی ضمانتنامه تعهد پرداخت  21درصد و کارمزد صدور ضمانتنامه در مقابل

سفته  2/25درصد میباشد):
الف – محاسبه مدت ضمانتنامه:
مرداد ماه

 14روز

شهریور

 31روز

مهر ،آبان ،آذر ،دی
بهمن
مجموع مدت

 121روز
 25روز
 191روز

ب – مبلغ سپرده نقدی ضمانتنامه

111،111،111 × 21% = 21،111،111

مدت به روز × نرخ × ( مبلغ سپرده نقدی  -مبلغ ضمانتنامه )
میزان کارمزد دریافتی =
36511
) 111،111،111 – 21،111،111 ( × 2/25 × 191
کارمزد ضمانتنامه = = 936،986
36511
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نکات حائز اهمیت در محاسبه کارمزد ضمانتنامهها:
-1حداقل کارمزد صدور ضمانتنامه ریالی درحال حاضر پانصد هزار ریال استق
-2مالک محاسبه کارمزد جهت تقلیل یا تمدید ضمانتنامه ریالی ،نرخ روز صدور ضمانتنامه میباشدق
-3مالک محاسبه کارمزد ابطال ضمانتنامه ریالی (قبل از سررسید) ،نرخ روز صدور ضمانتنامه میباشد.
-5کارمزد صادور ضامانتنامههای ریالی با وثایق ترکیبی با ساهم (درصد) نابرابر ،ابتدا تا مبلغ  111میلیون
ریال بر اساااس نرخ کارمزد وثیقه با باالترین سااهم(به اسااتثنای درصااد سااپرده نقدی) و سااپس مابقی مبلغ
ضمانتنامه بر اساس نرخهای مربون به باالی  111میلیون ریال هر یک از وثایق با توجه به نوع ضمانتنامه
(مناقصه /سایر) محاسبه میگردد.
-7کارمزد صدور ضمانتنامههای ریالی با وثایق ترکیبی با سهم(درصد) برابر ،ابتدا تا مبلغ  111میلیون ریال
بر اسااس باالترین ریساک (نرخ کارمزد) مترتد بر وثایق با توجه به نوع ضامانتنامه (مناقصاه /ساایر) و سپس
مابقی مبلغ ضاامانتنامه بر اساااس نرخهای مربون به باالی  111میلیون ریال هر یک از وثایق محاساابه
میگردد
-8در ضاامانتنامه ریالی کمتر از  111میلیون ،کارمزد صاادور ضاامانتنامه ریالی با وثایق ترکیبی با سااهم
(درصاد) نابرابر ،بر اسااس نرخ کارمزد وثیقه با باالترین ساهم (به اساتثنای درصاد سپرده نقدی) با توجه به نوع
ضمانتنامه (مناقصه /سایر) محاسبه میگردد.
 -9درصورتیکه مبلغ ضمانتنامه ریالی کمتر از  111میلیون ریال باشد ،کارمزد صدور ضمانتنامه ریالی با
وثایق ترکیبی با ساهم (درصاد) برابر ،بر اساس باالترین ریسک (نرخ کارمزد) مترتد بر وثایق با توجه به نوع
ضمانتنامه (مناقصه/سایر) محاسبه میگردد.
-11درمحاسبه کارمزد صدور /تمدید ضمانتنامههای ریالی ،همواره اولویت اول باالترین سهم (درصد) وثایق
و اولویت دوم بیشترین نرخ کارمزد ،مالک محاسبات میباشد.
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سمرده نقدی و مفاد ضمانتنامه
الف  -سمرده نقدی برای صدور انواع ضمانتنامه:

باه اساااتثنای ضااامانت نامههای شااارکت در مناقصاااه و مزایده و تعهد پرداخت ،برای صااادور انواع
ضمانتنامههای ریالی ،تودیع حداقل  11درصد مبلغ ضمانتنامه به عنوان سپرده نقدی الزامی است.
ساپرده نقدی ضمانتنامه های شرکت در مناقصه و مزایده ،حداکثر  2درصد مبلغ ضمانتنامه 1و سپرده
نقدی ضمانتنامههای تعهد پرداخت حداقل  21درصد مبلغ ضمانتنامه میباشد.
ب – درج موارد زیر در ضمانتنامه الزامی است:

 -1مشخصات و نشانی ضمانتخواه و ذینفعق
 -2نام و مشخصات شعبه صادرکنندهق
 -3شماره ،تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانتنامه براساس آن صادر میشودق
 -4شماره منحصر به فرد اخذ شده از سامانه سپامق
 -5مبلغ ضمانتنامه به عدد و حروفق
 -6تاریخ صدورق
 -7تاریخ خاتمه اعتبارق
 -8رویداد خاتمه اعتبار (درصورت وجود)ق
 -9الصا تمبر مالیاتی.

 - 1طبق مصوبه هیأت مدیره محترم بانک
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اصالح ضمانتنامه
صادور اصاالحیه ضامانتنامه منون به ارائه درخواسات کتبی ذی نفع/ضمانت خواه در طول مدت اعتبار
ضمانتنامه و طی مراحل زیر میباشد:
 -1موافقت بانک با اعمال اصالحیه و اعالم آن به درخواست کنندهق
 -2ابال جزئیات مربون به اصالحیه به طرف دیگر ضمانتنامه جهت اخذ موافقت کتبیق
 -3اخذ موافقت کتبی طرف مقابل با صدور اصالحیهق
 -4تعدیل وثایق و تضمینات در مواردی که صدور اصالحیه منجر به افزایش مبلغ ضمانتنامه میشودق
 -5تعدیل وثایق و تضمینات در صورت درخواست مشتری و امکان تعدیل آن توسط بانک در مواردی که
صدور اصالحیه منجر به تقلیل مبلغ ضمانتنامه میشودق
 -6ثبت اصااالحیه ضاامانتنامه ،ناشاای از درخواساات ذی نفع /ضاامانت خواه ،پرداخت وجه بخشاای از
ضمانتنامه یا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانتنامه در سامانه سپام.
صدور اصالحیه براساس ضوابط و مقررات زمان صدور اصالحیه انجام خواهد شد.
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افزایش و تقلیل مبلغ ضمانتنامه
الف -افزایش مبلغ ضمانتنامه

درصورت افزایش بخشی از تعهدات ضمانتخواه در قبال ذی نفع ،مبل ی معادل تعهدات جدید ضمانتخواه
باه ضااامااناتناامه صاااادره افزوده و بابت مبلغ افزایش یافته ،کارمزد متعلقه اخذ میگردد .افزایش مبلغ
ضمانتنامه با رعایت شرایط زیر امکان پذیر میباشد:
 -1درصورت افزایش مبلغ ضمانتنامه ،شرایط ضمانتنامه اولیه از حیث نوع ،مدت ،نام ذینفع ،نام ضمانت
خواه و ...کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
 -2کارمزد و سااپرده نقدی تابع ضااوابط و مقررات زمان افزایش مبلغ ضاامانتنامه میباشااد .لذا شااعد
میبایساات متناسااد با افزایش مبلغ ضاامانتنامه(در صااورت ت ییر ضااوابط و مقررات ،برای کل مبلغ ضاامانتنامه با

احتساب مبالغ دریافت شده قبلی) ،نسبت به اخذ کارمزد و سپرده نقدی اقدام نمایند.
متناسد با مبلغ افزایش یافته و نسبت به درصد دریافتی به هنگام صدور ضمانتنامه اولیه اخذ میگردد.
 -3چنان ه درخواسات تمدید و افزایش ضمانتنامه در روز سررسید به شعبه واصل گردد الزم است ابتدا
مدت ضامانت نامه اولیه تمدید و سپس مبلغ ضمانتنامه افزایش یابد .چنان ه در سررسید صرفاً درخواست
افزایش مبلغ ضمانتنامه واصل گردد ،افزایش مبلغ ضمانتنامه امکان پذیر نخواهد بود.
 -4چنان ه در زمان درخواست افزایش مبلغ ضمانتنامه براساس استعالم از سامانه بانک مرکزی ،ضمانت
خواه دارای چک برگشتی یا بدهی معو باشد افزایش مبلغ ضمانت نامه مجاز نمیباشد.
 -5فرم افزایش مبلغ ضمانتنامه برای ذینفع ارسال و مراتد افزایش ،کتباً به ضمانتخواه اعالم میگردد.
 -6تعدیل وثایق و تضامینات درصاورت لزوم و تنظیم قرارداد جدید برای افزایش مبلغ ضمانتنامه الزامی
است.
ب -تقلیل مبلغ ضمانتنامه

در مواردی که ذینفع ضامانتنامه بنابه دالیلی از جمله کاهش مبلغ ،مدت یا تعهدات ضامانتخواه کتباً از
بانک درخواسات مینماید که مبلغ  /مدت ضامانتنامه صادره کاهش یابد ،شعبه صادر کننده موظف است
بارعایت ضوابط و مقررات جاری نسبت به تقلیل مبلغ /مدت ضمانتنامه برای باقیمانده مدت آن تا سررسید
اقدام نموده و ضمن ثبت مراتد تقلیل مبلغ یا مدت ضمانتنامه در سامانه سپام ،موضوع را به صورت کتبی
به اطالع ذینفع و ضمانتخواه برساند.
هنگام تقلیل مبلغ ضامانتنامه ،ساپرده نقدی متناسد با مبلغ تقلیل یافته و به نسبت درصد دریافتی به
هنگام صدور ضمانتنامه به ضمانتخواه مسترد خواهد گردید .دراین صورت شعبه صادر کننده می تواند آن
بخش از وثایقی که قابلیت نقد شاوندگی بیشتری دارند را حفظ نموده و باتوجه به مبلغ جدید ضمانتنامه،
تمام یا قسمتی از وثایق و تضمینات ضمانتخواه را متناسد بامبلغ تقلیل یافته آزاد نماید.
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تمدید ضمانتنامه
ضامانتنامه ساررساید معینی دارد ،لذا تعهد بانک در مقابل ذینفع صارفاً تا سررسید ضمانتنامه پایدار
بوده و پس از ساررساید ،این تعهد خاتمه مییابد لیکن چنان ه ذینفع درخواست کتبی خود جهت تمدید
ضمانتنامه را تا قبل از سررسید به بانک ارائه نماید ،مدت ضمانتنامه حداکثر به مدت یک سال در هرنوبت
قابل تمدید میباشد.
تمدید مدت ضمانتنامه بارعایت شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:
-1قابل تمدید بودن ضمانتنامه :درصورتی که احتمال تمدید ضمانتنامه وجود داشته باشد درج قابلیت
تمدید مدت در متن ضمانتنامه در زمان صدور الزامیستق
 -2چنان ه درخواسات کتبی ذینفع مبنیبر تمدید ضامانتنامه بعد از ساررساید به شعبه واصل گردد،
ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط و شعبه مجاز به تمدید نخواهد بود.
-3تقاضای تمدید ذینفع میبایست به ضمانتخواه اعالم گردد .ضمانت خواه موظف است موجبات تمدید
ضمانت نامه (تأمین کارمزد و تحکیم وثایق درصورت لزوم) را تا قبل از سررسید فراهم نماید.
-4درصاورت تقاضای تمدید از طرف ضمانتخواه ،اخذ درخواست کتبی ذینفع که تا قبل از سررسید به
شعبه ارائه شده باشد الزامی است.
-5تمدید ضاامانتنامههای شاارکت در مناقصااه یا مزایده یا شاارکت در فرآیند ارجاع کار (برای تضاامین
معامالت دولتی) حداکثر برای یک دوره امکانپذیر است.
 -7در تمدید انواع ضمانتنامهها ،تعدیل وثایق و تمدید قراردادهای رهنی و بیمه وثایق ملکی ماخوذه تا
ساررساید ضامانتنامهها الزامی اسات .مدت اساناد رهنی میبایسات موخر بر سررسید تمدید ضمانتنامه
باشد.
درصاورت تهیه شارایط و مقدمات فو  ،تمدید ضمانتنامه بارعایت ضوابط و مقررات و حداکثر به مدت
یکسال در هرنوبت امکان پذیر است مشرون به اینکه:
اوالً متن زیر در زمان صدور ضمانتنامه در متن ضمانتنامه درج و تکمیل شده باشد:
«این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی عنوان ذینفع

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه

اعتبار ،قابل تمدید می باشاااد و درصاااورتی که عنوان شاااعبه صاااادر کننده

قبل از خاتمه اعتبار این

ضمانتنامه ،نتواند یا نخواهد مدت آن را تمدید کند یا عنوان ضمانتخواه به هرنحو موجد این تمدید را
فراهم نسااازد ،عنوان شااعبه صااادر کننده متعهد اساات درصااورت مطابق بودن درخواساات مطالبه وجه
ضمانتنامه توسط ذینفع ،وجه ضمانتنامه را در وجه یا به حواله کرد عنوان ذینفع پرداخت کند».
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ثانیاً درخواسات کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانتنامه تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار به شعبه
صاادر کننده واصال شاده باشد( .به درخواستهای تمدید ضمانتنامه و اصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار

ترتید اثر داده نخواهد شد).
ثالثاً درخواسات تمدید مدت ضامانتنامه از طرف بانک مورد موافقت قرارگرفته و درصورت لزوم تعدیل
وثایق و تضمینات انجام شده باشد.
بدیهی است تمدید ضمانتنامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید انجام و در سامانه سپام ثبت خواهد
شد.
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مطالبه و پرداخت وجه ضمانتنامه
تعهد بانک بابت ضمانتنامههای صادره حداکثر تا زمان انقضای سررسید ضمانتنامه و تمدیدنامههای آن
می باشااد ،لذا چنان ه درخواساات کتبی ذینفع مبنی بر پرداخت وجه ضاامانتنامه در موعد مقرر به بانک
واصل گردد ،شعبه صادرکننده موظف است پس از احراز اصالت درخواست ذی نفع وجه ضمانتنامه را بدوا
از محل سپرده نقدی و مابقی را از محل حساب بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداختشده تامین و بدون
هیچ گونه قید و شرطی در وجه ذینفع کارسازی نمایند.
پرداخت وجه تمام یا بخشای از وجه ضامانتنامه با ارائه درخواست کتبی ذی نفع و با رعایت شرایط زیر
امکان پذیر است:
 -1درخواسااات ذی نفع تاا پاایاان وقات اداری روز خااتمه اعتبار و با رعایت کامل شااارایط مندرج در
ضمانتنامه به بانک واصل شده باشد.
 -2چنان ه ضاامانتنامه متضاامن شاارطی دال بر ارائه اسااناد و مدارک نباشااد ،درصااورت مطالبه وجه
ضمانتنامه توسط ذینفع ،به محا وصول درخواست مطالبه ،وجه مورد درخواست ذینفع که بیش از وجه
ضامانتنامه نمی باشد ،ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد بانک و درصورت عدم
تکافو ،از محل منابع بانک ،به ذینفع پرداخت میگردد.
 -3درصاورت مطابق نبودن درخواسات مطالبه با مفاد ضمانتنامه ،مراتد به همراه دالیل رد درخواست
حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان ه روز بعد مصااادف با خاتمه اعتبار باشااد ،تا پایان وقت اداری
همان روز به صورت مکتوب به ذینفع اعالم میگردد.
 -4چنان ه ضامانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد ،درخواست مطالبه و مدارک و
مساتندات مربون باید حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول آنها بررسی و درصورت مطابق
بودن درخواسااات مطاالبه و ظاهر اساااناد و مدارک با مفاد ضااامانتنامه درحدعرف بانکداری ،وجه مورد
درخواسات ذینفع که بیش از وجه ضامانتنامه نمیباشاد ،ابتدا از محل ساپرده نقدی و ساایر سپردههای
ضمانتخواه و درصورت عدم تکافو ،از محل منابع بانک به ذینفع پرداخت گردد.
 -5درصاورت مطابق نبودن درخواسات مطالبه یا ظاهر اساناد و مدارک با مفاد ضمانتنامه ،می بایست
مراتد به همراه دالیل رد درخواساات بدون تاخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه
بررساای ،به صااورت مکتوب به ذی نفع اعالم شااود .درصااورت عدم اعالم مراتد فو ظرف مهلت پنج روزه
مزبور ،وجه مورد درخواساات ذینفع که بیش از وجه ضاامانتنامه نمیباشااد ،ابتدا از محل سااپرده نقدی و
سایر سپردههای ضمانتخواه و درصورت عدم تکافو ،از محل منابع بانک ،به ذینفع پرداخت می گردد.
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 -6چنان ه اسناد و مدارک موضوع این بند کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار
ضمانت نامه به بانک ارائه گردد ،این امر تاثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این
مدت کمتر نخواهد شد.
 -7موضااوع مهلت پنج روزه بررساای مطابق بودن درخواساات مطالبه و ظاهر اسااناد و مدارک با مفاد
ضاامانتنامه و هم نین موضااوع بند شااشاام برای اطالع ذینفع به نحو مقتضاای در ظهر ضاامانتنامه قید
میگردد.
 -8درصورتی که درخواست مطالبه ذینفع مردود تشخیص داده شود ،درخواستهای مجدد ارائه شده تا
پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سااوی ذی نفع ،مبنی بر مطالبه وجه ضاامانتنامه براساااس مفاد این
دستورالعمل مجددا بررسی خواهد شد.
 -9چنان ه پرداخت وجه ضمانتنامه طی چند نوبت مدنظر باشد ،میبایست وثایقی از ضمانت خواه اخذ
شود که متناسد با وجوه قابل پرداخت ،قابل تفکیک یا تقسیم باشد.
 -11چنان ه پرداخت وجه ضامانتنامه صارفاً برای یک بار مدنظر باشد ،در متن ضمانتنامه قید خواهد
شد که پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً یکبار امکانپذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است.
 -11برای مطالبه تمام یابخشای از وجه ضامانتنامه ،ارائه نساخه اصالی ضمانتنامه الزامی است .لیکن
چنان ه به هر دلیل ارائه اصال ضامانتنامه امکانپذیر نباشاد ،پرداخت وجه مورد مطالبه صرفاً پس از ارائه
تعهدنامه پیوست دستورالعمل صدور ضمانتنامه امکانپذیر میباشد.
 -12پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه ،میبایست نسبت به صدور اصالحیه وجه آن اقدام گردد.
 -13بالفاصااله پس از پرداخت تمام یا بخشاای از وجه ضاامانتنامه ،بایسااتی مراتد به صااورت کتبی به
ضمانتخواه ابال و اقدامات الزم جهت وصول وجه ضمانتنامه پرداخت شده به عمل آید.
 -14چنان ه ضمانتخواه وجه پرداختی به ذینفع را به بانک مسترد نماید ،میبایست مراتد بازپرداخت
وجه ضمانتنامه از طرف ضمانتخواه به همراه تاریخ پرداخت در سامانه سپام ثبت شود.
بالفاصااله پس از پرداخت وجه ضاامانتنامه ،شااعد موظفند مراتد را به اطالع ضاامانتخواه و ضااامن
یاضاامنین رسانده و به مدیونین ابال نمایند تانسبت به واریز و تسویه طلد بانک بابت ضمانتنامه پرداخت
شده اقدام نمایند .انجام پیگیریهای الزم درخصوص تامین مابقی وجه توسط ضمانتخواه یاضامنین الزامی
بوده و بدین منظور میبایست اخطاریه ای به شرح زیر صادر و به مدیونین ابال شود.
اخطار اولق همزمان با پرداخت وجه ضامانتنامه و ایجاد مطالبات در سرفصل بدهکاران بابت ضمانتنامه
های پرداخت شدهق
اخطار دومق درصورت عدم تامین وجه حداکثر ظرف مدت  21روز پس از صدور اخطاریه اولق
اخطارسومق  2ماه پس از ایجاد مطالبات و همزمان با انتقال آن به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول.
43

خسارت تأخیر تأدیه ضمانتنامههای پرداخت شده از تاریخ پرداخت وجه تاهنگام تسویه حساب برمبنای
حداکثر نرخ ساود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد به عالوه  8درصد درسال محاسبه و
اخذ میگردد.
تککر مهم :باتوجه به اینکه ضاامانتنامه تعهدی مسااتقل و جداگانه نساابت به قرارداد پایه میباشااد ،این
امکان وجود دارد که علیررم ایفای تعهد ضمانتخواهق ذینفع به ناروا وجه ضمانتنامه را نیز از بانک دریافت
نماید .در این صاورت اگر پرداخت وجه ضمانتنامه مطابق مفاد و شرایط ضمانت نامه صورت پذیرفته باشد،
بانک در مقابل ضمانتخواه مسئولیتی نخواهد داشت و وی میتواند نسبت به استفاده بدون جهت ذینفع از
وجه ضمانتنامه در محاکم ذی صالح اقامه دعوا نموده و نسبت به استرداد مبلغ پرداختی اقدام نماید.
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ابطال و خاتمه ضمانتنامه
شاعد بایساتی با دقت کامل ،ساررسید ضمانتنامه های خود را کنترل و ضمانتنامههای سررسید شده را
تعیین تکلیف نمایند .ضمانتنامه در موارد زیر باطل میشود:
 -1واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هرکدام زودتر واقع شود)ق
چنان ه «خاتمه اعتبار» ضاامانتنامه منون به وقوع رویدادی گردد ،الزم اساات اسااناد و مدارک مربون به
رویداد منجر به «خاتمه اعتبار» در متن ضامانتنامه مشاخص شاود .در صورت ارائه اسناد و مدارک ،ظاهر
اسناد و مدارک ارائه شده باید ظرف مدت پنج روز کاری با مفاد ضمانتنامه در حد عرف بانکداری مطابقت
داده شاده و درصاورتی که ظاهر اساناد و مدارک ارائه شده مطابق تشخیص داده شود ،ضمانتنامه باطل و
نسبت به آزادسازی وثایق ضمانتخواه اقدام خواهد شد.
در صاورتی که خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود ،روز کاری بعد از تعطیل ،به عنوان
روز خاتمه اعتبار تلقی میگردد.
 -2به موجد اعالم کتبی ذینفع مبنیبر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانتنامه یا ابطال آنق
 -3هنگامی که در اثر صدور «اصالحیههای کاهش وجه ضمانتنامه» وجه ضمانتنامه به صفر برسدق
 -4هنگامی که وجه ضمانتنامه در اثر پرداخت به صفر برسد.
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وثایق و تضمینات
برای صادور ضامانتنامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه باید وثایق و تضمینات کافی برابر
دستورالعملهای جاری و با رعایت شرایط زیر اخذ شود:
 -1وثایق باید معتبر ،ساهل البیع ،قابل نقل و انتقال ،از درجه نقد شوندگی باال برخوردار و بالمعارض باشد
تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانتخواه ،حقو بانک در حداقل زمان ممکن و باکمترین هزینه
استیفاء شود.
 -2درصاورت اخذ ساپرده های ارزی (ساپرده قرضالحسنه پسانداز ،سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا گواهی سپرده

مدتدار وییه سارمایه گذاری عام و خاص) به عنوان وثیقه ،برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها نرخ اعالم شده
توسط بانک مرکزی ج.ا.ا در روز تنظیم قرارداد توثیق سپرده مالک خواهد بود.
 -3وجه موجود در حسااب ساپرده سرمایهگذاری مدتدار یا سپرده قرضالحسنه پسانداز ،اعم از ریالی و
ارزی که به عنوان وثیقه ضاامانتنامه در نظر گرفته شااده اساات ،به میزان وثیقه مورد نظر در حسااابهای
ذیربط به نفع بانک مسدود خواهد شد.
-4در صاورتیکه وجه ضامانتنامه به دلیل پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را
پرداخت نماید ،آزاد سازی وثایق و تضمینات متناسد با وجوه پرداختی(درصورت امکان) ،بالمانع است.
 -5در صاورت کاهش مبلغ ضامانتنامه (حساد شارایط مندرج در آن یا به درخواست ذی نفع /ضمانت خواه) ،آزاد
سازی وثایق و تضمینات متناسد با مبلغ کاهش یافته منعی ندارد.
 -6آزادسازی تمامی وثایق و تضمینات ضمانت خواه منون به ارائه اصل ضمانتنامه است لیکن ،چنان ه به
هر دلیل ارائه اصال ضامانتنامه میسار نباشاد ،آزادساازی وثایق و تضمینات پس از ارائه تعهدنامه پیوست
دستورالعمل صدور ضمانتنامه امکانپذیر میباشد.
 -7در صااورت پرداخت وجه ضاامانتنامه به ذی نفع ،چنان ه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابال
مراتد به ضامانت خواه ،وی وجه مذکور را پرداخت ننماید ،بانک موظف اسات نسابت به وصول و استیفای
مطالبات از ضمانتخواه از محل وثایق و تضمینات اقدام نماید.
 -8بر اسااس دساتورالعمل فعلی(شماره  43522مورخ  ،)1396/19/21تعیین نوع و ترکید وثایق و تضمینات
صدور ضمانتنامه در حدود اختیارات به واحدها تفویا گردیده است.
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سایر مقررات
 -1صادور ضامانتنامه برای تضامین تساهیالت /تعهدات اعطایی /ایجادشده ریالی بانک و سایر مؤسسات
اعتباری صارفاً در صاورتی مجاز اسات که معادل صاد درصاد وجه ضامانتنامه به صورت سپرده نقدی از
ضمانتخواه دریافت شده باشد.
تبصاره :توثیق ساپرده و یا مسادود نمودن حسابهای مشتری بابت تضمین صدور ضمانتنامه ،مانع اخذ
ساپرده نقدی نشاده و بانک به هیچ عنوان مجاز به اخذ ساپرده نقدی کمتر از حدود مقرر در دستورالعمل
نمیباشد.
 -2صدور ضمانتنامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیالت ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.
 -3ضامانتنامههای صاادره جهت تضمین معامالت دولتی که ذی نفع آنها دستگاه ها و شرکتهای دولتی
میباشند ،تابع مقررات خاص خود میباشد.
 -4صادور ضمانتنامه ای که ضمانت خواه و ذی نفع آن(هر دو) اشخاص حقیقی باشند ،منون به اخذ مجوز
از ادارات مرکزی است.
 -5چنان ه ضامانتنامه متضامن شارطی دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد ،بانک بر مبنای ظاهر اسناد و
مدارک ارائه شاده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مساائولیتی در این خصااوص از
جمله موارد زیر ندارد:
 اصالت هرگونه امضاء مدارک ،اسناد و اطالعات ارائه شدهق هرگونه اظهارات کلی یا خاص درخصوص مدارک و اسناد ارائه شدهق -وجود کاال یا خدمات و هم نین شاارح ،مقدار ،وزن ،کیفیت ،بسااته بندی ،تحویل و ارز

آنها و سااایر

کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده استق
 حسن نیت ،فعل یا ترک فعل ،اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک. -6در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی بانک در طول مدت اعتبار ،چنان ه فعالیت اداری پس از خاتمه
اعتبار آراز شاود ،ضامانتنامه از زمان آراز فعالیت مجدد به مدت ساای روز معتبر خواهد بود .هم نین اگر
پرداخت وجه ضمانتنامه به دستور مقام قضایی متوقف شود ،در صورتیکه نظر مقام قضایی مبنی بر بالمانع
بودن پرداخات وجه ضااامانتنامه پس از خاتمه اعتبار اعالم گردد ،ضااامانتنامه بانکی از زمان اعالم مقام
قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود.
 -7تمدید اعتبار ضمانتنامه در هر صورت میبایست در سامانه سپام ثبت گردد.
 -8چنان ه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی بانک به سبد بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور
مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت« ،درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه» را به بانک ارائه نموده باشد ،پس
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از آراز فعالیت یا اعالم مقام قضاااایی مبنی بر بالمانع بودن پرداخت ،در صاااورت مطابق بودن درخواسااات
مطالبه ،وجه ضمانتنامه به ذینفع پرداخت میشود.
 -9کارمزدهای مربون به ضمانتنامه تابع نرخهای کارمزد ابالری بانک مرکزی ج.ا.ا خواهد بود.
 -11در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذی نفع ،وجه التزام تأخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه
ضمانتنامه ،بر اساس نرخهای اعالمی بانک مرکزی ج.ا.ا در روز پرداخت به ذینفع ،نسبت به مانده پرداخت
نشده وجه ضمانتنامه از سوی ضمانتخواه محاسبه و از ضمانتخواه اخذ خواهد شد.
 -11ذی نفع میتواند با مراجعه به پایگاه اطالع رساانی بانک و درج شاماره منحصار به فرد ضمانتنامه و
شناسه/کد ملی ،مشخصات ضمانتنامه را رؤیت و اصالت ضمانتنامه را احراز نماید.
 -12موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانتنامه در ظهر ضمانتنامه قید گردیده است.
 -13ایجاد هرگونه تعهدات یا اعطای هر نوع تسهیالت به ضمانتخواه از زمان پرداخت وجه ضمانتنامه به
ذینفع تا زمان وصول کل مطالبات بانک از ضمانتخواه ممنوع میباشد.
 -14سقف تعهدات ناشی از ضمانتنامه ها بر اساس سقف تسهیالت و تعهدات کالن تعیین میگردد.
 -15مدت ضمانتنامه بر اساس قرارداد فیمابین ضمانتخواه و ذینفع تعیین میگردد لذا با توجه به اینکه
ضمانتنامههای صادره قابلیت تمدید را دارند ،صدور ضمانتنامه بیش از یکسال امکان پذیر نیست.
-16جهت صادور ضامانتنامههایی که ضامانتخواه آن «مؤسسات دولتی ،وابسته به دولت و شرکتهای
دولتی» باشند تا اطالع ثانوی نیاز به اخذ مجوز ماده  22قانون عملیات بانکی بدون ربا نخواهد بود.
 -17در حال حاضار برای صادور ضامانتنامههایی که ضمانتخواه آن «شهرداری و شرکتها و مؤسسات
تابعه آنها» باشااد نیازی به اخذ مجوز مواد  12و  13قانون پولی و بانکی از بانک مرکزی جمهوری اسااالمی
ایران نمیباشد.
 -18برای صادور ضمانتنامههای حسن انجام تعهدات ،پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان ،اخذ
قراردادهاای پیمانکاری الزامی بوده و کمیتههای اعتباری باید دقت نمایند که این نوع ضااامانتنامهها را با
رعایت مقررات موضوعه صرفاً برای امور پیمانکاری صادر نمایند.
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نکات حائز اهمیت در صدور ضمانتنامههای ریالی
 -1بررسای تقاضاای صادور ضامانتنامه که الزاماً بایستی از طرف ضمانت خواه یا قائم مقام وی تکمیل و
امضاء شده باشد.
 -2اخذ مدارک الزم از ضمانت خواه شامل مدارک شناسایی ،اعتبارسنجی ،اسناد مناقصه یا مزایده ،ابالریه
کارفرما یا درخواسات ذینفع ،مجوزهای فعالیت مرتبط با موضوع ضمانتنامه مورد درخواست و استعالم از
مبادی ذیربط از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا جهت احراز اهلیت ،توان اجرایی و مدیریت ضمانت خواه و حصول
اطمینان از صحت و اصالت آنها.
 -3بررسااای مدارک و مطابقت آنها با ضاااوابط و مقررات پولشاااویی و تکمیل تعهدنامه مربوطه توساااط
ضمانتخواه.
 -4صادور ضامانتنامه به استناد قراردادهای فاقد شماره ،تاریخ ،مشخصات ذینفع ،ضمانتخواه و امضای
آنها یا متن قرارداد یا قراردادهای ارائه شاده مبهم و ریرقابل استناد ،امکان پذیر نمیباشد لیکن ،در صورت
ارائه پیشنویس قرارداد به همراه درخواسات کتبی ذینفع ،صدور ضمانتنامه منعی ندارد مشرون بر اینکه
به نحو مقتضی ،از وجود واقعی ذینفع اطمینان حاصل گردد.
 -5برای صادور ضمانتنامه استعالم وضعیت بدهی ،تعهدات و چک برگشتی ضمانتخواه ،ذینفعان واحد
ضامانتخواه(بر اسااس آییننامه تساهیالت و تعهدات کالن) و ضاامنین پرونده الزامی است .مدت اعتبار استعالم
مربوطه  15روز میباشد.
 -6انجام بررساایهای الزم به منظور حصااول اطمینان از عدم انعقاد قرارداد صااوری بین ضاامانتخواه و
ذینفع ضمانتنامه(به وییه در شرکتهای همگروه با در نظر گرفتن مقررات ناظر بر شناسایی ذینفعان واحد).
 -7با توجه به اهمیت تشاخیص و تفکیک ضامانتنامههای تعهد پرداخت از سایر انواع ضمانتنامه ،صدور
ضاامانتنامه با ماهیت تعهد پرداخت در قالد ضاامانتنامههای حساان اجرای تعهدات ممنوع میباشااد .لذا
ضارورت دارد قبل از صدور ضمانتنامه مفاد قرارداد اصلی به دقت مورد بررسی قرارگرفته و در مواردی که
حسااد مندرجات قرارداد ،موضااوع ضاامانتنامه تضاامین پرداخت مبلغ بابت دیون مساالم و قطعی شااده
ضاامانت خواه تشااخیص داده شااود ،برای کاهش ریسااک مترتد بر صاادور ضاامانتنامه ،نساابت به صاادور
ضمانتنامه در قالد تعهد پرداخت اقدام شود.
 -8صادور ضمانتنامه تعهد پرداخت به نفع مراجع قضایی ،سازمان تأمین اجتماعی ،سازمان امور مالیاتی،
وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ،آژانسهای مسااافرتی ،شااهرداری و  .....با رعایت مندرجات دسااتورالعمل
صدور ضمانتنامههای ریالی و اخذ حداقل بیست درصد سپرده نقدی(مطابق دستورالعمل فعلی) و مابقی وثایق
و تضمینات معتبر و با درجه نقد شوندگی باال بالمانع است.
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 -9صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت به منظور تأ مین مواد اولیه و مصرفی متقاضیان جهت خرید از بورس
کاال در قالد ضاامانتنامه تعهد پرداخت امکان پذیر اساات لیکن ،باید توجه داشاات ضاامانتنامهای که به
درخواست عرضه کنندگان کاال و به نفع بورس کاال صادر میشود ،ماهیت تعهد پرداخت نداشته باشد.
 -11محاسبه و اخذ کارمزد صدور ضمانتنامه با در نظر گرفتن نوع و ترکید وثایق و تضمینات و بر اساس
تعرفه اعالم شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا صورت خواهد گرفت.
 -11در صاورت پرداخت وجه ضامانتنامه ،محاسبه و وصول وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس رو
محاساباتی زیر و بر اساااس نرخ ساود مصااوب شاورای پول و اعتبار جهت اعطای تسااهیالت در قالد عقود
ریرمشارکتی به اضافه هشت درصد انجام خواهد شد.
تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین × مانده بدهی
تعداد روزهای واقعی سال × 111
 -12در صورت تقلیل وجه یا مدت ضمانتنامه ،با درخواست ضمانتخواه ،استرداد یا آزادسازی بخشی از
وثایق و تضمینات و هم نین برگشت قسمتی از کارمزد دریافتی متناسد با مبلغ کاهش یافته امکان پذیر
است.
 -13در مواردی که وثایق و تضمینات ضمانتخواه به هر دلیلی از جمله دستور مراجع قضایی جهت بازداشت
اموال وی در معرض تضعیف یا تضییع قرارگرفته باشد ،میبایست از تمدید مدت ضمانتنامه خودداری و
درصورت پرداخت وجه ضمانتنامه ،به قید فوریت اقدامات الزم برای وصول طلد بانک صورت پذیرد.
 -14چنان ه درخواست تمدید مدت ضمانتنامه از طرف ذینفع تا قبل از پایان سررسید به شعبه
صادرکننده واصل گردیده ولی ضمانتخواه از تأمین تمام یا بخشی از کارمزد تمدید ضمانتنامه خودداری
نموده و موجودی حسابهای وی نزد بانک نیز برای تأمین کارمزد تمدید ضمانتنامه کفایت ننماید ،واحدها
میتوانند برای یکبار نسبت به تمدید ضمانتنامه با تأمین کارمزد موصوف از سرفصل هزینههای قانونی
مشرون بر وضعیت اعتباری مناسد ضمانتخواه از نظر فعال بودن یا نبودن ،نوع و ترکید وثایق و تضمینات
و با ملحوظ نظر قرار دادن صرفه و صالح بانک اقدام نمایند.
تبصره  -در صورت لزوم تأمین کارمزد از سرفصل هزینههای قانونی برای تمدید بیش از یکبار ،چنان ه مانده
حساب بدهکار ضمانتخواه جهت کارمزد تمدید ضمانتنامه از  %81مبلغ سپرده نقدی ضمانتنامه فراتر
نرفته باشد ،تمدید ضمانتنامه صرفاً با کسد مجوز از اداره امور(برای شعد تحت پوشش) و مدیریت امور شعد
مربوطه (برای شعد مستقل) امکانپذیر میباشد.
 -15در مواردی که کارمزد تمدید ضمانتنامه از محل منابع بانک تأمین میگردد ،میبایست خسارت تأخیر
تادیه نسبت به مانده بدهی مشتری بابت کارمزد تمدید ضمانتنامه محاسبه گردد.
 -16اعطای تسهیالت یا صدور ضمانتنامه برای مشتریانی که بابت کارمزد تمدید ضمانتنامه به بانک بدهی
دارند ،ممنوع میباشد.

51

 -17در صورت ارائه الشه ضمانتنامه قبل از سررسید توسط ضمانتخواه ،قبل از ابطال ضمانتنامه و
آزادسازی وثایق و تضمینات ،ضروری است درخواست کتبی ذینفع جهت ابطال ضمانتنامه نیز اخذ و به
نحو مقتضی اصالت و صحت آن احراز شود.
 -18با توجه به اینکه پس از انقضای سررسید ،ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط و باطل خواهد شد ،در
صورتی که ضمانتخواه به هر دلیل جهت ابطال ضمانتنامه به بانک مراجعه ننماید ،شعبه صادر کننده مکلف
است وفق مقررات نسبت به ابطال ضمانتنامه و خارج کردن آن از سرفصل ضمانتنامههای صادره اقدام و
سپرده نقدی صدور ضمانتنامه را نیز به حساب واسطه منتقل نماید تا درصورت مراجعه ضمانتخواه به وی
مسترد گردد.
 -19در صورت ابطال ضمانتنامه به هر علت ،واحدها میبایست ضمن ابطال آن در سیستم سیبا ،مراتد
ابطال را در سامانه سپام نیز ثبت نموده و برگه ضمانتنامه را ممهور به مهر ابطال نموده ،در سوابق بایگانی
و مراتد را بصورت کتبی به ذینفع ضمانتنامه اعالم نمایند.
 -21در مواردی که ضمانتنامه در قبال توثیق سپردههای سرمایهگذاری (کوتاه مدت/بلند مدت) صادر
میگردد ،به منظور حفظ حقو و منافع بانک ،اصلح است قرارداد توثیق سپرده به صورت رسمی و در دفتر
اسناد رسمی تنظیم گردد .درخصوص قراردادهای توثیق سپردهای که به صورت عادی و در محل شعبه تنظیم
میشوند شعبه مکلف است قرارداد توثیق را به دقت تکمیل نموده و بالفاصله پس از امضای قرارداد توسط
مشتری و بانک ،شماره و تاریخ تنظیم قرارداد را به صورت دقیق در صدر آن درج و به منظور پرهیز از
مشکالت بعدی ،قرارداد توثیق سپرده را با ذکر شماره و تاریخ در حساب انتظامی قراردادها نیز ثبت نماید.
 -21موجودی حسابهایی که با تنظیم قرارداد توثیق سپرده به منظور تضمین تعهدات مشتریان تودیع
شدهاند الزاماً میبایست تا سقف قرارداد توثیق سپرده و همزمان با تنظیم قرارداد به نفع بانک مسدود و مراتد
در سوابق حساب مورد نظر به گونهای درج گردد که کاربرانی که از سایر شعد نیز به حساب مورد وثیقه
مراجعه مینمایند ،از توثیق آن و مسدود بودن حساب به نفع بانک اطالع پیدا نمایند.
 -22چنان ه اصل ضمانتنامه مفقود و مراتد توسط ذینفع یا ضمانتخواه به صورت کتبی به بانک منعکس
گردد ،درصورت تقاضای ذینفع ،المثنی ضمانتنامه با رعایت شرایط زیر صادر خواهد شد:
الف  -تکمیل اقرارنامه مفقودی ضمانتنامه طبق نمونه پیوست این دستورالعملق
ب  -اخذ کارمزد مطابق دستورالعمل کارمزد خدمات بانکی.
 -23صدور و تمدید ضمانتنامه منون به اخذ استعالم ماده . 186م.م درخصوص ضمانتخواه میباشد.
 -25کلیه اقدامات صدور ،تمدید ،افزایش ،تقلیل و ابطال ضمانتنامه میبایست در سامانه سپام ثبت گردد
و واحدها باید در این خصوص دقت عمل الزم را بعمل آورند.
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حد اعتباری صدور ضمانتنامههای ریالی
مشتریان اعتباری

مشتریان اعتباری کسانی هستند که به اقتضای فعالیت اقتصادی خود در بخش های مختلف بازرگانی ،خدماتی،
تولیدی و ...معموالً در ردیف مشتریان دائمی و بلند مدت بانک قرار دارند و رفع بخشی از نیازهای اعتباری خود
را با استفاده از خدمات بانکی مرتفع مینمایند.
اینگونه مشتریان معموالً طی دورههای متناوب ،متناسد با میزان فعالیت خود در چارچوب ضوابط و مقررات
بانک با واریز ،تسویه یا تعیین تکلیف یک قرارداد یا تعدادی از قراردادهای در جریان ،مجدداً از تسهیالت و تعهدات
بانک استفاده مینمایند.
حد اعتباری
ارائه خدمات اعتباری به مشتریان (خدمات قابل ارائه به صاحبان مشاغل مانند تسهیالت سرمایه درگرد

واحدهای

تولیدی ،تأمین مالی واحدهای بازرگانی ،خدماتی و ، ...گشایش اعتبارات اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه) مستلزم اعتبارسنجی،
نیازسنجی و بررسی کامل وضعیت آنها میباشد .از طرفی رالباً تسهیالت و تعهدات درخواستی مشتریان اعتباری،
بیش از حدود اختیارات شعد بوده و اعطاء/ایجاد آن مستلزم اخذ مصوبه از ارکان اعتباری باالتر میباشد .دراین
صورت پس از تصوید موضوع در کمیته اعتباری شعبه ،مراتد با ارسال نمونه  811تکمیل شده به همراه حجم
قابل توجهی از مدارک و مستندات به ارکان باالتر ارجاع خواهد شد که به طور قطع این فرآیند زمانبر و مستلزم
صرف وقت زیادی خواهد بود.
در راستای کاهش مکاتبات متعدد و تکراری ،جلوگیری از اتالف وقت و نیروی کارکنان بانک و به منظور
تسریع در ارائه خدمات به مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها ،واحدها میتوانند متناسد با حجم فعالیت مشتریان
و در حدود اختیارات تفویضی ،به این دسته از مشتریان حد اعتباری تسهیالت کوتاه مدت(سرمایه درگرد

واحدهای

تولیدی و یا تأمین مالی واحدهای بازرگانی و خدماتی) ،حد اعتباری گشایش اعتبارات اسنادی(اعم از ارزی یا ریالی) و هم نین
حد اعتباری صدور انواع ضمانتنامه تخصیص داده و تقاضاهای خارج از حدود اختیارات تفویضی را به همراه مدارک
و مستندات برای بررسی و اتخاذ تصمیم به از ارکان اعتباری باالتر منعکس نمایند.
بعبارت دیگر حد اعتباری ،حداکثر مبل ی است که بانک حاضر است بعنوان تأمین مالی یا قبول تعهد در قالد
ابزار مالی مشخصی در طول یک دوره معین(حداکثر یکسال) در اختیار یک مشتری قرار داده یا برای او تعهد نماید.
واحدها میتوانند پس از تصوید حد اعتباری ،گواهی ماده  186قانون مالیاتهای مستقیم (به مبلغ حد اعتباری)
را از مرجع مربوطه و وثایق و تضمینات مورد نیاز(مطابق مصوبه اعتباری) را از مشتری اخذ و تا سررسید حد
اعتباری(که معموالً یکسال میباشد) ،صرفاً با اخذ درخواست مشتری ،مدارک و مستندات مختص نوع درخواست
وی(مانند پیش فاکتور  ،قرارداد پایه و )...و استعالم مربون به بدهی ،تعهدات ،چک برگشتی و رتبه اعتباری(بدون نیاز به

اعتبارسنجی ،نی ازسنجی ،بررسی کامل وضعیت مشتری و اخذ مصوبه جدید از ارکان اعتباری باالتر) ،در کوتاهترین زمان
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ممکن(حداکثر یک روز) نسبت به اعطای تسهیالت یا ایجاد تعهدات(انواع ضمانتنامه/گشایش اعتبارات اسنادی) اقدام
نمایند.
حد اعتباری صدور ضمانتنامه
نظر به اینکه یکی از مهمترین عوامل در صدور ضمانتنامهها (که معموالً مشتریان اعتباری حساسیت بسیار زیادی

روی آن دارند) مدت زمان صدور ضمانتنامه میباشد ،در راستای جلوگیری از اتالف وقت و صدور ضمانتنامه در
سریعترین زمان ممکن ،واحدها میبایست نسبت به تخصیص حد اعتباری ساالنه ضمانتنامه برای کلیه مشتریان
اعتباری استفاده کننده از انواع ضمانتنامه اقدام و پس از تخصیص حد اعتباری یادشده ،استعالم ماده  186قانون
مالیاتهای مستقیم را به مبلغ حد اعتباری و وثایق و تضمینات را مطابق مصوبه اخذ و در طول سال ،صرفاً با اخذ
درخواست مشتری ،قرارداد پایه و استعالمهای مربوطه (استعالم بدهی ،تعهدات ،چک برگشتی و رتبه اعتباری) ،در اسرع
وقت(کمتر از یک روز) نسبت به صدور ضمانتنامه و ارائه آن به مشتری اقدام نمایند.
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ضوابط و مقررات مالیاتی در صدور ضمانتنامههای ریالی

با توجه به تکالیفی که به موجد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1381و اصالحات بعدی آن به عهده
بانکها گذاشته شده است ،بانکها در جریان اعطای تسهیالت /ایجاد تعهدات مکلفند ضوابط و مقررات
مالیاتی را مدنظر قرارداده و با توجه به حد نصابهای قانونی ،مدارک و مستندات مربون به وضعیت مالیاتی
متقاضیان استفاده از تسهیالت و خدمات بانکی را اخذ و در سوابق نگهداری نمایند.
براین اساس بانکها موظفند در اعطای تسهیالت یا ایجاد تعهدات به/برای مشارل مشمول ماده  95قانون
مالیاتهای مستقیم ،نسبت به اخذ اظهارنامه مالیاتی و گواهی موضوع تبصره یک ماده  186قانون مالیاتهای
مستقیم اقدام نمایند.
نکات حائز اهمیت:
 -1مبنای اخذ گواهی موضوع تبصره یک ماده  ،186نوع فعالیت (ش ل) متقاضیان استفاده از تسهیالت و
تعهدات میباشد
 -2بر اساس آخرین دستورالعمل ،اخذ گواهی موضوع تبصره یک ماده  186قانون مالیاتهای مستقیم
برای اعطای تسهیالت /ایجاد تعهدات یک میلیارد ریال و باالتر در مورد اشخاص حقیقی و سه میلیارد ریال
و باالتر در مورد اشخاص حقوقی در طول یک سال شمسی الزامی است.
 -3طبق مقررات فعلی ،اعطای تسهیالت /ایجاد تعهدات به /برای اشخاص حقیقی شارل در بخش کشاورزی
و هم نین خرید یا احداث مسکن شخصی نیازی به اخذ گواهی موضوع تبصره یک ماده . 186م.م ندارد.
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موفق و پیروز باشید

تهیه و تنظیم :اداره کل اعتبارات
کارشناسان پاسخگو:
آقای ترکتاز – 61992456
آقای ابوالقاسمی – 61992414
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ﺷﻤﺎﺭﻩ٢٠٦٤٠

WWW.DASTOUR.IR

ﺷﻤﺎﺭﻩ/١٢٣٤٠٢ﺕ٥٠٦٥٩ﻫـ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ١٣٩٤/١٠/٢٣
١٣٩٤/٩/٢٢

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ

ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ  ١٣٩٤/٨/٢٤ﺑﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  ٨٤٥١ﻣـﻮﺭﺥ ١٣٩٣/٢/٢٠
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ) (٦ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸـﻲ ﺍﺯ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ
ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٨٠ـ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ) (٢٣ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟـﻪ ﮐﺸـﻮﺭ ـ ﻣﺼـﻮﺏ  ١٣٥١ـ
ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮﺩ:
ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﻣﺎﺩﻩ ١ـ ﻫﺪﻑ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻫﺪﻑ :ﺗﺤﮑﻴﻢ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﻑﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ،ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑـﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ـ ﻣﺼﻮﺏ  ١٣٨٣ـ ﻭ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ـ
ﻣﺼﻮﺏ  ١٣٤٩ـ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ ،ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ،ﺍﻣﻮﺭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ،ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻃﺮﺡ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ )ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺻﻨﻌﺘﻲ( ،ﻧﺼﺐ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ،
ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻤﻞ ﻭ
ﻧﻘﻞ ،ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺠﺎﺭﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ،ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،ﻟﻮﺍﺯﻡ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﻛﺎﻻ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ.
ﺏ ـ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ :ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ ) (١ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٨٣ـ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ) (٥ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻱ
ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٨٦ـ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺍﺩ ) (٢ﺗﺎ ) (٥ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ  ١٣٦٦ـ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺧﺬ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ،ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ٢ـ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ :ﺳﭙﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ.
ﺏ ـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ :ﺳﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻲ )ﺿﺎﻣﻦ(
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ )ﻣﻀﻤﻮﻥﻋﻨﻪ( ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺻﻠﻲ
ﻣﺘﻌﻬﺪ )ﻣﻀﻤﻮﻥﻋﻨﻪ( ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺫﻱﻧﻔﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺻﻠﻲ )ﻣﻀﻤﻮﻥﻟﻪ( ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻟﻪﮐﺮﺩ ﺍﻭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﭖ ـ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺫﻱﻧﻔﻊ ﺗﻌﻬﺪ )ﻣﻀﻤﻮﻥﻟﻪ( ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻭﻱ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺿﺒﻂ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺿﺎﻣﻦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺕ ـ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻀﻤﻮﻥﻟﻪ )ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ
ﻳﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻧﻜﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥﻋﻨﻪ
)ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﻳﺎ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ( ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺙ ـ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ ) (١ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ـ ﻣﺼﻮﺏ  ١٣٨٣ـ  ،ﻣﺎﺩﻩ ) (٥ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻱ ـ ﻣﺼﻮﺏ  ١٣٨٦ـ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺍﺩ
) (٢ﺗﺎ ) (٥ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ  ١٣٦٦ـ .
ﺝ ـ ﺍﺷﺨﺎﺹ :ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ،ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ
ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭺ ـ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ.
ﺡ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ :ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﻗﺼﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻠﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲﺳﭙﺎﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪﻱ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻫﺪ.

WWW.RRK.IR

ﺻﻔﺤﻪ ١

ﺥ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ :ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ.
ﺩ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ :ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ،ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ،ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲﺳﭙﺎﺭﻧﺪ.
ﺫ ـ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ :ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺮ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ،ﻛﺴﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ )ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻛﻢ
ﻭﻛﻴﻒ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ( ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺭ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭ :ﺗﻌﻬﺪﻱ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﺳﭙﺮﺩﻩ
ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲﺳﭙﺎﺭﻧﺪ.
ﺯ ـ ﮐﺎﻻ :ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺵ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ.
ﮊ ـ ﺧﺪﻣﺖ :ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﻭ ﺧﺎﺹ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ،ﺷﻜﻞ،
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺷﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ،ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ
ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮ،
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺱ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺎﻻ :ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻻ )ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ
ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ،ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻛﺎﻻ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺵ ـ ﺗﻮﻟﻴﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵﺩﻫﻨﺪﻩ
ﺧﺎﺹ ،ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺎﻻ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ،ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ.
ﺹ ـ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ :ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﻞ ﻳﺎ
ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﺎﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺠﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ
ﺗﺎﻳﭗ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ ﺗﻨﻈﻴﻒ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ ﻃﺒﺦ ﻏﺬﺍ.
ﺽ ـ ﺳﺎﺧﺖ :ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ
ﻗﺎﺑﻞﺣﻤﻞ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﻳﮕﺮ
)ﻣﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ( ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ
ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻁ ـ ﺍﺣﺪﺍﺙ :ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯﻩ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺗﻲ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ،ﺳﺪ ،ﻛﺎﻧﺎﻝ ،ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ،ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ،ﺭﺍﻩ ،ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ،ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯ ،ﺑﻨﺪﺭ ،ﭘﻞ ،ﺗﻮﻧﻞ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺩﺭ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻃﺮﺡ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ« )ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺻﻨﻌﺘﻲ( »ﺳﺎﺧﺖ« ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎﻱ »ﺍﺣﺪﺍﺙ« ﺑﻪﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻅ ـ ﻧﺼﺐ :ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﭘﺎ ﻛﺮﺩﻥ ،ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎ
ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺁﻥ ،ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻉ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ :ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﺍﺑﻨﻴﻪ ،ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ،ﺳﺪ ،ﻛﺎﻧﺎﻝ ،ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ،ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ،ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﻳﻠﻲ
)ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ( ،ﺑﻨﺪﺭ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯ ،ﭘﻞ ﻭ ﺗﻮﻧﻞ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻣﻌﺪﻧﻲ،
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ.
ﻍ ـ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ :ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ
ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻭﻥ ﻭ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ.
ﻑ ـ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ :ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ،
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ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻕ ـ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ :ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ،ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻓﺖ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻳﺎ ﺍﺯﮐﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪﺍﻱ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮎ ـ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ،ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻳﺎ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺤﺮﮎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ
ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ،ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ،ﻋﻤﻞﺁﻭﺭﻱ ،ﺣﺮﮐﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻳﺎ ﻧﺼﺐ
ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﮒ ـ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ :ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩﻱ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻱ ﺧﺎﺹ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ.
ﻝ ـ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ :ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻗﺒﻼﹰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻡ ـ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ :ﺳﻨﺪﻱ ﺍﻟﺰﺍﻡﺁﻭﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺁﻥ ،ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ )ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ(
ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﻳﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ٣ـ ﮐﺎﺭﻛﺮﺩ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ.
ﺏ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
 ١ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ
 ٢ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 ٣ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ
ﻣﺎﺩﻩ٤ـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ
ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺏ ـ ﺍﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﺠﺎﺯ.
ﭖ ـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ
ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺕ ـ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻤﻲ ﺁﻥ.
ﺙ ـ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺫﻱﺣﺴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎﺭﺑﺮﮒﻫﺎﻱ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺝ ـ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﻲﻧﺎﻡ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ(.
ﭺ ـ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﻥ.
ﺡ ـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺥ ـ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﻲ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ) (١٠٠ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ )(٤٥
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ) (٤٤ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻲ
ﮐﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ  ١٣٩٤ـ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ
ﺷﻤﺎﺭﻩ /٦٢٧٢٤ﺕ٢٤٧٢١ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٨١/١٢/٢٨ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ /٧٥٥٩٣ﺕ٥٢٢٣٢ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ
 ١٣٩٤/٦/١١ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ
ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺭﺋﻴﺲﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )ﺙ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ،
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﮔﻪ )ﻓﺮﻡ( ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻴﺄﺕ
ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳﺤﺴﺎﺑﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺩﺭ
ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ.
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ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺤﺚ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ )ﻳﮏ ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻮﻉ )ﺍﻟﻒ() ،ﭖ() ،ﺝ( ﻭ )ﺡ( ﻣﺎﺩﻩ
) ((٤ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ٣ـ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺫﻱﺣﺴﺎﺏ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮﺩ .ﺫﻱﺣﺴﺎﺏ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ٤ـ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺳﻤﻲ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ ٥ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ،ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ :ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (١ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (١ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ
ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ
ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ

ﺗﺎ)  (٢٠ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ) (٢٠ﺗﺎ ) (٢٠٠ﺑﺮﺍﺑﺮﺳﻘﻒ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ) (٢٠٠ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺩﺭﺻﺪ

٥

٢

١

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ )ﺍﻟـﻒ(،
ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ
)ﺏ() ،ﭖ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ )ﺡ( ﻣﺎﺩﻩ ) (٤ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺏ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ :ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬـﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺧﺮﻳـﺪ ﻛـﺎﻻ ﻭ
ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣﺎﺷـﻴﻦﺁﻻﺕ
ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ )ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ( ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﭘـﻨﺞ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺩﺭﺻـﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (٢ﻭ ) (٣ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (٢ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ
ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ

ﺗﺎ ) (٢٠ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺩﺭﺻﺪ

١٠

ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ

)ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ
)ﺡ(

ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ) (٢٠ﺑﺮﺍﺑﺮﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ
٥

٥

)ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺝ( ) ،ﭺ( ﻭ )ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺕ() ،ﺝ( ) ،ﭺ( ﻭ
)ﺡ(
)ﺡ(

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (٣ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ
ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ )ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ(
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ

ﺗﺎ ) (٢٠ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺩﺭﺻﺪ

٥

ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ

)ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ
)ﺡ(

ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ) (٢٠ﺑﺮﺍﺑﺮﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ
٢/٥

٢/٥

)ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺝ( ) ،ﭺ( ﻭ )ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺕ() ،ﺝ( ) ،ﭺ( ﻭ
)ﺡ(
)ﺡ(

ﻣﻬﻠﺖﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮﺩ .ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻀﺎ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﺠﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺖ )ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻲ( ﻻﺯﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ،ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ،ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻋﺪﻡ
ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﻗﻴﺪ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺷﻤﺎﺭﻩ٢٠٦٤٠

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ١٣٩٤/١٠/٢٣
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ﭖ ـ ﺗﻀﻤﻴـﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ :ﻣﻌـﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ )ﺍﻟﻒ() ،ﭖ() ،ﺙ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ )ﺡ( ﻣﺎﺩﻩ ) (٤ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺕ ـ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ :ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ،ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺁﻥ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺸﺨﺺﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﺸﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ )ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻲ( ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺻﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ )ﺍﻟﻒ() ،ﭖ() ،ﺙ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ )ﺡ( ﻣﺎﺩﻩ ) (٤ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )ﺙ( ﻣﺎﺩﻩ ) (٤ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ٦ـ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ
)ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻧﺼﺐ ،ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ ،ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻥ،
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ )ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ( ،ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ،ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ،
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ :ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (٤ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (٤ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ

ﺗﺎ ) (٢٠ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺩﺭﺻﺪ

٥

ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ) (٢٠ﺗﺎ ) ( ٢٠٠ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ) (٢٠٠ﺗﺎ ) (٢٠٠٠ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ) (٢٠٠٠ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
٢

٠/٥

١

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺑﻨـﺪﻫﺎﻱ
ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ
)ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ )ﺡ( ﻣﺎﺩﻩ ) (٤ﺍﺳﺖ.

ﺏ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ :ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ )ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻥ ،ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ
)ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ( ،ﻧﺼﺐ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (٥ﻭ ) (٦ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (٥ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ
)ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( ،ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻥ ،ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ )ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ( ،ﻧﺼﺐ،
ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ

ﺗﺎ ) (٢٠ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺩﺭﺻﺪ

٥

ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ) (٢٠ﺑﺮﺍﺑﺮﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ
٢/٥

)ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ
ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ )ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ )ﺡ(
)ﺡ(

٢/٥
)ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺕ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ
)ﺡ(

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (٦ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮ،
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ

ﺗﺎ ) (٢٠ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺩﺭﺻﺪ

١٠

ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ) (٢٠ﺑﺮﺍﺑﺮﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ
٥

)ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ
ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ )ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ )ﺡ(
)ﺡ(

٥
)ﺍﻟﻒ() ،ﺏ() ،ﭖ() ،ﺕ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ
)ﺡ(

WWW.RRK.IR

ﺻﻔﺤﻪ ٣

ﻣﻬﻠﺖﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮﺩ .ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻀﺎ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﭖ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ :ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ
ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﻗﻴﺪ ﺷﻮﺩ .ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ )ﺍﻟﻒ() ،ﭖ() ،ﺙ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ )ﺡ( ﻣﺎﺩﻩ ) (٤ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ،ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻗﺴﻂ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﺴﺮ ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ـ ﻗﺴﻂ ﺍﻭﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ،ﻗﺴﻂ ﺩﻭﻡ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺴﻂ ﺳﻮﻡ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻱ
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺎﻱ ﻛﺎﺭ.
ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ) ،ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ(
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻱ
ﻣﻮﻗﺖ )ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ،ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﺮﺥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﻛﺴﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻗﺴﻂ ﺳﻮﻡ ،ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﮑﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖﻫﺎ ﻛﺴﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ
ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎﻱ ﺗﺄﺩﻳﻪ
ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻔﺘﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪ .ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱﺷﺪﻩ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﺎ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﺣﻖ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ٣ـ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ
ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.
ﺕ ـ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ :ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﻛﺴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺎ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ
)ﺍﻟﻒ() ،ﭖ() ،ﺙ() ،ﺝ() ،ﭺ( ﻭ )ﺡ( ﻣﺎﺩﻩ ) (٤ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )ﺙ( ﻣﺎﺩﻩ ) (٤ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ،ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﻬﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺧﻮﺩ ،ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎﻱ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ٧ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺸﺎﻭﺭ ،ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ ،ﻧﻈﺎﺭﺕ،
ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﺪ )ﻫـ( ﻣﺎﺩﻩ ) (٢٩ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ـ ﻣﺼﻮﺏ  ١٣٨٣ـ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ :ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺸﺎﻭﺭ،
ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ
ﻃﺒﻖ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻭﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﺮﺩﺩ .ﻣﻬﻠﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮﺩ .ﻣﻬﻠﺖ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻀﺎ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺏ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ :ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ ،ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ )ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﺴﺮ

ﺻﻔﺤﻪ ٤

WWW.RRK.IR

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ١٣٩٤/١٠/٢٣

ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ،ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ .ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ )ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ( ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﺴﺮﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ.
ﭖ ـ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ :ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ
ﺍﺯﺍﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ) ،(٤ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ )ﻣﺸﺎﻭﺭ( ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ.
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (٧ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ

ﻣﻴﺰﺍﻥ

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ

ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ،ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ

ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻲ

ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ

ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ

ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻝ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ) (٤ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ،
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ )ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ( ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  ٨ـ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ )ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺪﻧﻲ( ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ )ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺭﺍﻫﺒﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮﮐﺎ ،ﻳﮏ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻞ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ
ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻟﺤﺎﻅ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ،ﺣﻤﻞ ،ﻧﺼﺐ ﻭ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺼﺐ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺁﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﻛﺎﻻ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ،ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﭖ ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ ،ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ ،ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ( ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ
ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺁﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ،ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻃﺒﻖ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺕ ـ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ
ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺍﺳﺖ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺁﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎﺩﻩ٩ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺭﺯﻱ
ﺭﻳﺎﻟﻲ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺯﻱ ﻓﻘﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ
ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻮﺭﺩﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ .ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ،ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ( ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺎﻫﻪ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﺭﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﺴﺮﻱ ﺁﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ  ١٠ـ ﻧﺤﻮﻩ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﻳﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻮﺩ.
ﺏ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ،
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﻭﻱ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﻭﻱ ﻧﻴﺰ
ﺿﺒﻂ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﭖ ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺁﻥ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺳﭙﺎﺭﻧﺪﻩ،
ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺕ ـ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺙ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺿﺒﻂ ﺗﻀﻤﻴﻦ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ( ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ
ﺿﺒﻂ ،ﻭﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥﻋﻨﻪ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺝ ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﮒﻫﺎﻱ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ )ﺍﻟﻒ() ،ﺙ( ﻭ )ﺡ(
ﻣﺎﺩﻩ ) (٤ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﮒﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎ
ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ١١ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ )ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ( ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ
) (١٠ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٨٣ـ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻧﺤﻮﻩ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺕ ﭘﻴﻤﺎﻥ )ﻣﺠﺎﺯ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ١٢ـ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺧﺬ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ١٣ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ١٤ـ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ /٤٢٩٥٦ﺕ٢٨٤٩٣ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ  ،١٣٨٢/٨/١١ﺷﻤﺎﺭﻩ /٢٠٠٧١ﺕ٣٠٩٨٠ﻫـ
ﻣﻮﺭﺥ  ،١٣٨٣/٤/٢١ﺷﻤﺎﺭﻩ /٢١٢٧٦٥ﺕ٣٧٧٧٤ﮎ ﻣﻮﺭﺥ  ،١٣٨٦/١٢/٢٧ﺷﻤﺎﺭﻩ
/١٢٢ﺕ ٣٨٤٤٩ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ  ،١٣٨٧/١/٧ﺷﻤﺎﺭﻩ /١٥١٢٩٠ﺕ٣٩٥١١ﻫ ﻣﻮﺭﺥ  ،١٣٨٨/٧/٢٩ﺷﻤﺎﺭﻩ
/١٠١٠١٧ﺕ٤٨٠٠٢ﮎ ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٢/٥/٢ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ /٢٢٦٤٣ﺕ٥٠١٤٣ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٩٣/٣/٣
ﻟﻐﻮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ

ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﻲ

ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ،

ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

)ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ(

ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ/ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﻣﺎﻳﻞ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ/ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ

ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ٢٠٦٤٠
ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ١٣٩٤/١٠/٢٣

WWW.DASTOUR.IR
ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

ﺍﺯ

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ

ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ

ﺑﻪ

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ

ﺭﻳﺎﻝ/ﺍﺭﺯ

ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ

ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ

ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩﻗﺒﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ/
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ
ﺭﻳﺎﻝ/ﺍﺭﺯ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ

ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ

ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﺘﺒﻲ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ

ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ

ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ

ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﻳﺎ

ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ
ﺣﻮﺍﻟﻪﻛﺮﺩ

ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ

ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.

ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ

ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ

ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ

ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ

ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻤﺪﻳﺪ

ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ

ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺴﺎﺯﺩ ﻭ

ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ

ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ

ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﺣﻮﺍﻟﻪﻛﺮﺩ

ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ

ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ

ﺭﺍ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ،

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ.
ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺸﻮﺩ ،ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ

ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ،ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﮕﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻣﺪﺕ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ
ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﻲ
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ
)ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ(
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ/ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﺼﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ
ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ
ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ/ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺭﻳﺎﻝ/ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻛﺘﺒﺎﹰ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ
ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺗﺨﻠﻒ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺭﻳﺎﻝ/ﺍﺭﺯ ،ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﺘﺒﻲ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺨﻠﻒ ﺩﺭ
ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﺣﻮﺍﻟﻪﻛﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ
ﻭﺍﺻﻠﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻮﺩ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺴﺎﺯﺩ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﺣﻮﺍﻟﻪﻛﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﻲ
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
)ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻪ(
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ/ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ
ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺑﻪ
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ
ﺫﻳﻨﻔﻊ
/
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ
ﻧﺎﻡ
ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ/ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﻧﺎﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺭﻳﺎﻝ/ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ
ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻛﺘﺒﺎﹰ ﺑﻪ
ﺷﻮﺩ
ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ
ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺍﺳﺖ ﻫﺮ
ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﺸﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﺘﺒﻲ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ
ﺳﻮﻱ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻛﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ
ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ
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ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ
ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷـﺪﻩ ،ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤـﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﺟﺐ
ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺴﺎﺯﺩ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﺣﻮﺍﻟﻪﻛﺮﺩ
ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﻧﺎﻡ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ
ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
ﺫﻳﻨﻔﻊ
/
ﺎﺭﻓﺮﻣﺎ
ﻛ
ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺘﺒﻲ ﻧﺎﻡ
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ
ﺷﺪﻩ ﻭﺍﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ
ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩﺑﺨﻮﺩ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻋﻢ
ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺻﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻧﮕﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﻲ
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻛﺴﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ
)ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ(
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ/ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ
ﺭﻳﺎﻝ/
ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﻪ
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ
ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻛﺴﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﻪ
ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ /ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ،
ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ
ﻛﺘﺒﺎﹰ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ
ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ
ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ
ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ
ﺭﻳﺎﻝ/ﺍﺭﺯ ،ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﺗﺨﻠﻒ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﺘﺒﻲ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻛﺮﺩ
ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ .ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ،
ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ
ﻧﺘـﻮﺍﻧﺪ ﻳﺎ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﻧﺎﻡ
ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀـﺎﻱ ﺁﻥ ﺗﻤـﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ
ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺴﺎﺯﺩ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ
ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻛﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﻲ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
)ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻨﺞ(
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ/ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ
ﻛﻪ ﻣـ ﻮﺿـ ﻮﻉ ﺍﺭﺟـ ﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ /ﻣﻌـﺎﻣـﻼﺕ ﺩﺭﺝ ﺷـﺪﻩ ﻧـ ﺰﺩ
ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﻱ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻛﺴﺮ ﻭ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﺿﺒﻂ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ،ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ  /ﺍﻣﻀﺎﺀﻫﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ
ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ/ﺫﻳﻨﻔﻊ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻃﺮﺡ  /ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ:
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ:
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ:
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ
ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻳﺎ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ:
ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ :
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻛﺴﻮﺭ:
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﻮﺭ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻋﻠﻲﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭ ...ﺑﻪ ﺣﺮﻭﻑ:
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﻮﺭ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻋﻠﻲﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭ ...ﺑﻪ ﻋﺪﺩ:

ﺻﻔﺤﻪ ٦

WWW.RRK.IR

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ١٣٩٤/١٠/٢٣

ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:
ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺫﻳﺤﺴﺎﺏ:
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﻴﻪﺷﺪﻩ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭ ﺫﻳﺤﺴﺎﺑﻲ ﻭ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺮﻱ ﻃﺮﺡ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺳﺪ.

WWW.DASTOUR.IR

ﺷﻤﺎﺭﻩ٢٠٦٤٠

بنام خدا

متن تعهدنامه از ضمانتخواه

اینجانب

متعهد

ضمانتخواه ضمانتنامه شماره

می گردم چنانچه باعدم ارائه اصللض ضللمانتنامه از ناحیه اینجانب  /ذی نفع به هر نحوی از انحاء
موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک

به خطر افتد ،عهدهدار جبران

ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است.

امضاء

پیوست یک

بنام خدا

متن تعهدنامه از ذینفع

اینجانب

متعهد

ذینفع ضلمانتنامه شماره

می گردم چنانچه باعدم ارائه اصللض ضللمانتنامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات
سلوء اسلتفاده از آن ایجاد و منافع بانک
زیان وارده بوده و بانک

به خطر افتد ،عهدهدار جبران ضرر و
محق به اسللتیفاء حقوق تضللییع شللده به هر نحو و

کیفیت است.

امضاء

پیوست دو

باسمه تعالی
اقرارنامه اعالم مفقودی ضمانتنامه

تاریخ ................

اینجانب اقای  /خانم /شللرکت  ................................با شللناسلله کد ملی ..................................به عنوان
ضللمانت خواه ضللمانت نامه شللماره  ......................................................................................................صللادره
توسللش شللعبه  ..................................................بانک ملی ایران اعالم می نمایم اصللض ضللمانت نامه م کوز
مفقود گردیده و در این راستا تعهد جبران کلیه ضرر و زیان و خسارات احتمالی وارده و سوء استفاده
از ضلمانت نامه مببور را تقبض نموده و ملبم به جبران کلیه خسارات و ضرر و زیان ها یی می باشم که
به دلیض سوئ استفاده از ضمانت نامه مفقود شده ممکن است به بانک ملی ایران وارد شود.
همچنین تعهد می نمایم به محض پیدا شلدن اصض ضمانت نامه در اولین فرصت آن را به شعبه صادر
کننده تحویض نمایم.
در ضلللمن آقلای/خلانم  /شلللرکلت .......................................با شلللناسللله  /کد ملی
 .........................................................................به عنوان ذینفع ضلمانت نامه فوق ضلمن اقرار به عدم وصو
اصلض ضلمانت نامه یاد شلده با امضای این اقرارنامه متعهد گردیده است که به محض پیدا شدن سند
م کور آن را به شعبه صادر کننده ارائه نماید .

محض امضاء ضمانت خواه

محض امضاء ذینفع
۸۱

پیوست سه
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آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﯾﺎﻟﯽ
 -1ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره /96/0017/1/43522د ﻣﻮرخ )1396/09/21اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ(
 -2ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره /96/0017/1/4355د ﻣﻮرخ ) 1396/10/03ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮔﻤﺮﮐﯽ(
 -3ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره /96/0017/10/43737د ﻣﻮرخ ) 1396/12/08ﻟﺰوم اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ(
 -4ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره /97/0017/01/44343ب ﻣﻮرخ ) 1397/09/12ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات(
 -5ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره  95064ﻣﻮرخ ) 1395/05/12ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ(
 -6ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره  95086ﻣﻮرخ ) 1395/06/20ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺘﯽ(
 -7ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره ن 40115/17/ﻣﻮرخ ) 1391/06/26ﻧﺮخ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ(
 -8ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره  94/17/42123ﻣﻮرخ ) 1394/12/09ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ(
 -9ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره /97/0017/01/43860ب ﻣﻮرخ ) 1397/02/11ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎري(
 -10ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره  95/17/42782ﻣﻮرخ ) 1395/11/10ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده (186
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ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :اداره ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ:
آﻗﺎي ﺗﺮﮐﺘﺎز – 60992456
آﻗﺎي اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ – 60992414

