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بنام خدا

مقدمه:
ضمانتنامه بانکي و معادل آمريکايي آن يعني اعتبار اسنادي ضمانتي را ميتوان از ابزارهاي جديد قانوني در
مبادالت و معامالت به شمار آورد .به نظر ميرسد از اين ابزار براي اولين بار در بازارهاي داخلي كشور آمريکا حدود
اواسط دهه  1961استفاده شده است .اين در حالي است كه طبق نظر بانکداران استفاده از آنها در مبادالت تجاري
بطور وسيع به اوايل دهه  1971مي رسد .افزايش ثروت كشورهاي توليد كننده نفت در خاور ميانه در برهه زماني
مربوطه ،منجر به تنظيم قراردادهاي اصلي اين كشورها در رابطه با پروژههاي عظيم خود با كشورهاي غربي گرديد.
اين پروژهها شامل زيرساختهاي بنيادي و زيربنايي (مانند ساخت جادهها ،فرودگاهها ،خدمات بنادر) ،امور
عامالمنفعه (ساخت مسکن ،بيمارستانها ،شبکههاي مخابراتي و نيروگاههاي برق) ،صنايع ،پروژههاي كشاورزي و
دفاع ملي ميباشد .لذا اين توسعه و پيشرفتها را ميتوان ريشه اصلي تقاضا براي ضمانتنامههاي مستقل بانکي
(خصوصاً ضمانتنامههاي عندالمطالبه) تلقي نمود .در حال حاضر كاربرد ضمانتنامههاي بانکي به طور وسيعي
افزايش يافته كه منجر به صدور انواع ضمانتنامه هاي بانکي در سطح گسترده اي شده است .بطوري كه شايد بتوان
گفت كه امروزه هيچ قرارداد بزرگي را نمي توان يافت كه در آن حداقل از يکي از انواع ضمانتنامه استفاده نشده
باشد.
ضمانتنامه هاي بانکي در مبادالت و معامالت تجاري داخلي كشورها نيز امروزه كاربرد زيادي پيدا كرده اند،
كه اين مهم را مي توان بدليل پوشش انواع ريسك هاي موجود در معامالت از قبيل ريسك هاي مالي و غيرمالي و
همچنين قابليت حفظ منافع طرفهاي درگير دانست.
در كشور ما نيز بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (ماده  2بند  ،)15صدور ،تأييد و قبول ضمانتنامههاي
ارزي و ريالي جهت مشتريان با رعايت آيين نامه ها و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه جزء وظايف نظام بانکي بر
شمرده شده است.
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بخش اول :شناخت ضمانتنامه
 -1تعريف ضمانتنامه بانكی
ضمانتنامه بانکي سندي است كه توسط بانك صادر ميشود و به موجب آن بانك بطور غيرقابل برگشت تعهد
مينمايد تا در صورتي كه ضمانتخواه (مضمون عنه) از ايفـاي تعهدات قراردادي خود (ناشي از قرارداد پايه و اصلي)
درمقابل ذينفع (مضمون له) قصور نمايد ،با اعالم مراتب و مطالبه وجه الضمان وفق مفاد و شرايط مندرج در متن
ضمانتنامه توسط ذينفع ،مبلغ مندرج در ضمانتنامه را به وي بپردازد.
 متن ضمانتنامه بانکي موارد ذيل را شامل مي گردد:















نام و نشاني بانك صادر كننده (شعبه و يا اداره)
شماره منحصر به فرد (ريفرنس) بانك
نام و نشاني ضمانتخواه (مضمون عنه)
نام ونشاني ذينفع (مضمون له)
موضوع ضمانتنامه
مبلغ و نوع ارز
سررسيد ضمانتنامه
نوع ضمانتنامه
شرايط و روش مطالبه و پرداخت وجه الضمان
شرط تمديد سررسيد ضمانتنامه (تمديد پذير بودن و يا نبودن)
شرط كاهش يا افزايش مبلغ ضمانت نامه (در صورت لزوم)
شرط انتقال پذيري (در صورت لزوم)
شرط پاداري در صورتيکه ناپادار صادر شده باشد
قانون يا مقررات حاكم
مرجع ذيصالح قضايي يا داوري

 - 2اهميت ضمانتنامههاي ارزي در تجارت بينالملل
 -1جهت تضمين ،تنفيذ و حسن ايفاي تعهدات پيمانکار/فروشنده كاال و خدمات مطابق با مفاد قراردادهاي
منعقده در سطوح بين الملل
 -2جهت سهولت و تحکيم امر تجارت براي واردكنندگان و صادركنندگان در معامالت بينالمللي
كمتر معاملهاي در سطوح بين الملل را ميتوان يافت كه حداقل يکي از انواع ضمانتنامههاي ارزي در آن به
كار گرفته نشده باشد .بنابراين با توجه به نياز مملکت به واردات كاال از يك طرف و تقويت و حمايت
5

صادركنندگان كاال و خدمات فني و مهندسي از سوي ديگر ،اهميت ضمانتنامههاي ارزي و جايگاه آن در
بانکداري بينالملل مشخص ميگردد.
 -3صادركنندگان ضمانتنامه
ضمانتنامهها عموماً توسط بانكها صادر ميشوند اما اين به اين معنا نيست كه ساير مؤسسات و بنگاهها
نسبت به صدور ضمانتنامه اقدام ننمايند .در آمريکا و كانادا و برخي از كشورها ،گاهي شركتهاي بيمه و مؤسسات
مشابه نيز مبادرت به صدور ضمانتنامه مينمايند .اصوالً هر مؤسسهاي اعم از خصوصي يا دولتي ممکن است با
توجه به مقررات داخلي كشور خود ،ضمانتنامه صادر نمايد .بايد توجه داشت كه ضمانتنامههاي صادره توسط
بانكها در مقايسه با ضمانتنامههاي صادره توسط ساير مؤسسات مانند شركتهاي بيمه معموالً از امنيت باالتري
برخوردارند و به همين دليل اكثر متقاضيان اصرار دارند كه ضمانتنامههاي مورد تقاضاي آنها توسط بانك ها و يا
مؤسسات مالي و اعتباري معتبر صادر شود.
 -4استقالل ضمانتنامه
استقالل ضمانتنامه عندالمطالبه ،مشخصه اصلي آن مي باشد كه داراي دو جنبه است:
اوالً ،ضمانت نامه عندالمطالبه از رابطه پايه يا در واقع هر نوع رابطه بين درخواست كننده و ذينفع كه موجب
صدور ضمانتنامه شده است ،مستقل مي باشد.
ثانياً ،ضمانتنامه عندالمطالبه از رابطه بين درخواست كننده و ضامن كه به موجب آن درخواست كننده
تقاضا و يا دستور صدور ضمانتنامه را مطرح نموده است ،استقالل دارد.
 -5وظايف ضمانتنامه
ضمانتنامههاي بانکي وظايف متعددي را بر عهده دارند كه آنها را از نقطه نظر اساس و مرجع از يکديگر
متمايز مينمايد .اصليترين وظيفه يك ضمانتنامه عبارتست از پوشش ريسك و ايجاد امنيت در دو حالت:
 -1تعهدات مالي
 -2تعهدات غيرمالي
در مورد پوشش تعهدات نوع اول مي توان بطور مثال به حالتي اشاره كرد كه بر اساس آن كارفرما متعهد به
پرداخت اقساط عمليات يك پروژه ميباشد و براي پوشش تعهدات غير مالي مي توان مثالً به حالت پوشش ريسك
تحويل كاال توسط فروشنده اشاره نمود.
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در همين ارتباط ،ضمانتنامه هاي پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان به منظور پوشش تعهدات مالي و
ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ،حسن انجام تعهدات/كار و ضمانتنامه تعمير و نگهداري 1براي پوشش تعهدات غيرمالي
به كار مي روند .به عبارت ديگر ضمانتنامههاي مالي ،پوشش پرداخت انجام شده (از طرف واردكننده/ذينفع به
صادركننده /متعهد) و ضمانتنامههاي عملکردي پوشش صحيح عمليات يا عملکرد را بر عهده دارند.
ساير وظايفي كه ميتوان براي يك ضمانتنامه ،بهخصوص ضمانتنامه عندالمطالبه تعريف كرد عبارتند از:
 حق ذينفع در مطالبه وجه و دريافت فوري وجهالضمان در زماني كه اعالم مي نمايد متعهد اصلي در اجرايتعهدات خود قصور ورزيده ،بدون نياز به ارائه مدارك و مستندات درباره قصور متعهد اصلي .اين وظيفه به
وظيفه نقدينگي ضمانتنامه هاي عندالمطالبه معروف است.
 وظيفه مهم ديگر ضمانتنامه عندالمطالبه اين است كه با ايجاد فشار الزم به ضمانتخواه (مضمون عنه)شرايط اجراي صحيح قرارداد اصلي را فراهم ميسازد.
با توجه به اين واقعيت كه درصد مطالبه وجهالضمان ضمانت نامهها بسيار پايين است ،ميتوان اين گونه
نتيجه گرفت كه وظيفه اصلي ضمانتنامههاي عندالمطالبه بيشتر پوشش ريسك اجراي عملکرد است (در مقايسه با
پوشش خسارت هاي مالي غيرعملکردي).
 -6رابطه چند وجهی و وابستگی متقابل ضمانتنامه
ضمانتنامه قراردادي است بين دو طرف يعني بانك (ضامن) و ذينفع و مستقل از قراردادهاي تجاري امضاء
شده ميباشد .ليکن بايد درنظر داشت كه در ضمانتنامهها روابط چند جانبه ديگري نيز وجود دارد كه بايد مورد
لحاظ قرار گيرد :از يك طرف روابط بين متعهد اصلي و ذينفع و از طرف ديگر روابط بين متعهد اصلي و بانك.
 -1-6روابط در ضمانتنامههاي مستقيم
اساس و پايه صدور هر ضمانتنامه را يك رابطه قراردادي ميان ضمانت خواه و ذينفع تشکيل ميدهد كه بر
اساس انعقاد قرارداد و يا پيش قرارداد ميباشد .تا آنجا كه به قراردادهاي بينالمللي مربوط ميشود ،ضمانتنامهها به
منظور پوشش ريسك مربوط به قصور در قراردادهاي فروش كاال ،قراردادهاي نصب و راهاندازي و ساخت،
قراردادهاي خدماتي با مبالغ كالن و انتقال تکنولوژي ،قراردادهاي ايجاد نمايندگي و… صادر ميشوند.
در يك ضمانتنامه مستقيم متعهد اصلي از بانك خود درخواست ميكند كه ضمانتنامهاي را با شرايط مورد
نظر وي مستقيماً براي ذينفع صادر نمايد .بانك هزينهاي را بابت اين خدمت از درخواست كننده دريافت ميكند.
اگر ذينفع وجهالضمان را از بانك مطالبه نمايد ،بانك متعهد به پرداخت وجه الضمان به ذينفع و ضمانتخواه موظف
به پوشش بانك ضامن مي باشد.
1-Maintenance Guarantee
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نمودار ساختار و روابط در ضمانتنامه مستقيم

بانک ضامن
صدور ضمانتنامه
تقاضاي صدور ضمانتنامه

ذينفع

انعقاد قرارداد پايه

ضمانتخواه

ضمانتنامه مستقيم معموالً توسط بانك متعهد اصلي در كشور درخواست كننده ،درحالي كه غالباً ذينفع در
كشور خارجي است ،صادر ميشود .گاهي اوقات از بانك دومي در كشور ذينفع خواسته ميشود كه به عنوان بانك
ابالغ كننده 1عمل كند .نقش بانك دوم در اينجا عبارت است از حصول اطمينان از اصالت ظاهري پيام دريافتي و
ابالغ ضمانتنامه و همچنين انتقال مراودات و مکاتبات ذينفع به بانك ضامن و بالعکس .بانك ابالغ كننده در
ضمانتنامه تعهدي نسبت به پرداخت وجه الضمان به ذينفع ندارد.
 -2-6روابط در ضمانتنامه هاي غيرمستقيم
اغلب ذينفع ضمانتنامه ترجيح مي دهد تا ضمانتنامهاي را دريافت نمايد كه توسط بانکي دركشور خود
صادر شده باشد كه البته اين امر مزاياي بسياري براي وي در بر دارد .در ضمانتنامه غير مستقيم ،حداقل يك بانك
ديگر بعنوان ضامن متقابل يا بانك دستور دهنده 2به حلقه صدور ضمانتنامه اضافه ميگردد .در اين روش متعهد
اصلي يا ضمانتخواه از بانك خود درخواست ميكند تا با صدور تضمين متقابل از بانکي در كشور ذينفع درخواست
نمايد تا ضمانتنامه اي به نفع ذينفع صادر كند.
در اين گونه از ضمانتنامهها ذينفع نميتواند مستقيماً از بانك دستوردهنده مطالبه وجهالضمان را نمايد و
ارتباط بين بانك دستور دهنده و بانك ضامن شبيه ارتباط بين ضمانتخواه و بانك ضامن در مورد ضمانتنامه
مستقيم است .وظيفه تضمين بانك صادركننده ضمانتنامه به عهده ضامن متقابل است .بانك ضامن در صورت
دريافت درخواست مطالبه مطابق از ذينفع ،نسبت به پوشش خود از بانك ضامن متقابل مبادرت و بانك ضامن
متقابل نيز در اين شرايط به متعهد اصلي مراجعه مي نمايد.

1-Advising Bank
2-Counter-Guarantor
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نمودار ساختار و روابط در ضمانتنامه غير مستقيم
درخواست صدور ضمانتنامه و
بانک ضامن

صدور تضمين متقابل

صدور ضمانتنامه

ذينفع
ضمانتنامه

ضامن متقابل

تقاضاي صدور ضمانتنامه

انعقاد قرارداد پايه

ضمانتخواه يا
متعهد اصلی

 -1-2-6ضامن متقابل:
به معناي بانك يا مؤسسهاي است كه ضمانتنامه متقابل به نفع بانك ضامن يا ضامن متقابل ديگر صادر
مي نمايد.
 -2-2-6ضمانتنامه متقابل:
به معني تعهد كتبي و غيرقابل برگشتي است كه توسط ضامن متقابل به نفع بانك ضامن يا ضامن متقابل
ديگر صادر ميگردد تا ضمانتنامه درخواستي وي به نفع ذينفع صادر گردد و در صورت دريافت مطالبه متقابل وفق
شرايط مندرج در ضمانتنامه متقابل وجه آن را حسب مورد به نفع بانك ضامن يا ضامن متقابل پرداخت نمايد.
متن ضمانتنامه متقابل بانکي ميبايست عالوه بر ويژگي هاي فوق الذكر شامل موارد ذيل نيز باشد:
 نام ونشاني بانك ضامن متقابل/دستور دهنده
 شماره منحصر به فرد بانك ضامن متقابل/دستور دهنده
 تعهد پرداخت وجه الضمان و كارمزد و هزينه ها
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 -3-6ساختار و روابط در يک اعتبار اسنادي ضمانتی

1

بانكهاي آمريکايي به علت عدم اجازه صدور ضمانتنامه براساس آنچه در ديگر كشورها متداول است ،يعني
ضمانتنامههاي عندالمطالبه ،از ابزار اعتبار اسنادي به عنوان جايگزيني براي ضمانتنامههاي بانکي استفاده
ميكنند كه اصطالحاً به آن اعتبار اسنادي ضمانتي ميگويند .همچنين در اين نوع از اعتبار اسنادي كه جايگزين
ضمانتنامه ميشود ،ذينفع به جاي ارائه اسناد حمل متداول در اعتبار اسنادي عادي تنها بايد اظهاريه اي مبني بر
قصور متقاضي از انجام تعهدات مشخص شده در اعتبار اسنادي را ارائه نمايد.
اتاق بازرگاني بين المللي ،واژه اعتبار اسنادي ضمانتي را بعنوان يکي از انواع اعتبارات اسنادي در مقررات
متحدالشکل اعتبارات اسنادي آورده است .در اين مقررات به اعتبار اسنادي ضمانتي تنها به عنوان يکي از انواع
اعتبارات اسنادي اشاره گرديده و به تفاوتهاي ساختاري آن با اعتبار اسنادي معمولي اشارهاي نشده است .در يك
اعتبار اسنادي معمولي ،پرداخت وجه اسناد منوط به ارائه اسناد توسط ذينفع اعتبار طبق شرايط مندرج در اعتبار
اسنادي است و در حقيقت يك اعتبار اسنادي معمولي حاكي از آن است كه كاالي مشخصي فروخته و حمل شده
است و شركت حمل و نقل ،اسنادي را به نام بارنامه صادر نموده است و ذينفع اعتبار بارنامه را به همراه ساير اسناد
از جمله سياهه (فاكتور) كه حاكي از بهاي كاال است را به بانك ارائه ميدهد و بانك در صورت مطابقت اسناد با
شرايط اعتبار وجه آن را ميپردازد .اما در مورد اعتبار اسنادي ضمانتي ،اسناد ميتواند تنها شامل يك اظهاريه باشد.
اعتبار اسنادي ضمانتي ،مانند ضمانتنامه عندالمطالبه ،تعهد پرداخت مستقل از قرارداد اصلي محسوب
ميشود كه به محض مطالبه توسط ذينفع در زماني كه قصوري از طرف متعهد اصلي انجام شود بايد توسط بانك
ضامن پرداخت شود.
نکتهاي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه واژه ضمانتخواه در ضمانتنامه به هنگام صدور اعتبار اسنادي
ضمانتي به واژه متقاضي و واژه ضامن به واژه صادر كننده تبديل ميشود .اگر چه ذينفع در هر دو حالت بدون تغيير
باقي ميماند.
نکته ديگري كه در رابطه با يك اعتبار اسنادي ضمانتي بايد در نظر داشت ،تفاوت اساسي آن با يك اعتبار
اسنادي عادي است .در اعتبار اسنادي معمولي ،ذينفع به محض ارائه اسناد (حمل) و ساير اسناد مطابق با شرايط
اعتبار اسنادي وجه اسناد را دريافت خواهد نمود .در حاليکه در مورد اعتبار اسنادي ضمانتي ،نيازي به ارائه اسناد
حمل از سوي ذينفع مشابه آنچه در مورد اعتبار اسنادي معمولي اتفاق مي افتد نمي باشد ،بلکه تنها با يك اظهاريه
مرتبط با ريسك پوشش داده شده تحت اعتبار اسنادي ضمانتي مبني بر اينکه متعهد در اجراي تعهدات خود قصور
ورزيده مي تواند وجه اعتبار اسنادي ضمانتي را مطالبه نمايد.
اعتبار اسنادي ضمانتي در مقررات كشورهايي مانند آمريکا ،ژاپن و ساير كشورهايي كه از اين نوع ابزار
استفاده ميكنند در دو حالت اعتبار اسنادي به مفهوم عام و جايگزين ضمانتنامه ميتواند مورد استفاده قرارگيرد.
 -1بر اساس تعريف :اينگونه اعتبارات ممکن است در قبال يك برگ رسيد ساده و يا يك برگ صورتحساب و با اسناد مورد ذكر در اعتبار قابل پرداخت باشد.
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زماني كه يك اعتبار اسنادي ضمانتي نقش اعتبار اسنادي را بازي مي كند ذينفع نيازي به ارائه اسناد حمل
كه حاكي از حمل كاال باشد را ندارد بلکه با اعالم به بانك مبني بر عدم دريافت وجه اسناد به روش هاي ديگر از
متقاضي ميتواند وجه اسناد را دريافت نمايد ،در حاليکه براي اخذ مبلغ اعتبار اسنادي ضمانتي در حالتي كه نقش
يك ضمانتنامه را دارد بايد اظهاريه مبني بر قصور متقاضي از انجام تعهدات مشخص شده در متن اعتبار اسنادي
را ارائه دهد.
 -4-6ضمانتنامههاي سنديكايی
ضمانتنامه هاي سنديکايي معموالً زماني صادر مي گردند كه مبلغ ضمانتنامه كالن بوده و يك بانك به
تنهايي به داليلي مانند كفايت سرمايه و يا ريسك باالي آن امکان پذيرش چنين تعهد سنگيني را ندارد .در اين
حالت ريسك آن را ميتوان از طريق صدور يك ضمانتنامه سنديکايي بين بانكهاي مختلف تقسيم نمود .روش كار
به اين صورت است كه يك بانك به عنوان بانك رهبر ،ضمانتنامه را به مبلغ كل در مقابل تضمينهاي متقابل اخذ
شده از ساير بانكها به نسبت مشاركت آنها صادر مي نمايد .در زمان مطالبه وجهالضمان ،بانك رهبر آن را پرداخته
و سپس به بانكهاي ديگر بر اساس سهم مشاركت رجوع ميكند .ضمانتنامههاي سنديکايي معموالً در رابطه با
پروژههاي زير بنايي كه از طريق سرمايهگذاريهاي مشترك انجام ميشود و تعداد زيادي پيمانکار دارد ،كاربرد دارد.

بانک ضامن
رهبر

بانک الف ( 25درصد)
بانک ب ( 55درصد)

( 25درصد)

صدور ضمانتنامه
 111درصد

تقاضاي صدور ضمانتنامه

ذينفع/كارفرما

انعقاد قرارداد پايه

ضمانتخواه/پيمانكار

 -5-6ضمانتنامه اتكايی )(Back to Back Guarantee
جريان تجارت محصوالت از يك عرضه كننده اصلي تا خريدار نهايي اغلب اوقات با واسطه تعدادي از
خريداران و يا فروشندگان صورت مي گيرد .ريسك ناشي از عدم پرداخت و يا عدم انجام صحيح عملکرد در ارتباط
با هر يك از ارتباطات زنجيره قراردادها را ميتوان بوسيله يکي از انواع ضمانتنامههاي پرداخت و حسن انجام كار
پوشش داد .پايه و اساس مالي تهيه مقدمات صدور يك ضمانتنامه از ارتباط ضمانتنامه قبلي صادر شده در ارتباط
زنجيرهاي قراردادها ميباشد .همچنين بايد در نظر داشت كه هر كدام از ضمانتنامههاي اتکايي صادر شده از
يکديگر مستقل محسوب مي شوند و اگر يکي از آن ها مطالبه شود لزوماً به اين مفهوم نيست كه ساير ضمانتنامهها
نيز مطالبه شوند.
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نمودار ضمانتنامه اتكايی
بانك

بانك
ضمانتنامه حسن
انجام كار

ضمانتنامه حسن
انجام كار

ضمانتنامه حسن
انجام كار

عرضه
خريدار
نهايي

خريدار/فروشنده واسطه

ضمانتنامه تعهد پرداخت

عرضه
كننده

خريدار/فروشنده واسطه

بانك
ضمانتنامه تعهد پرداخت

نفت

عرضه

عرضه

بانك

عرضه كننده

بانك

بانك
ضمانتنامه تعهد پرداخت

نفت

نفت
فروشنده/خريدار واسطه

خريدار نهايي

فروشنده/خريدار واسطه

 - 7مبناي حقوقی صدور ضمانتنامهها
در حقوق ايران با توجه به ماده  11قانون مدني كه بر اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها استوار است،
ماهيت ضمانتنامه هاي بانکي قابل تحليل بوده و در محدوده اين ماده مي گنجد.
ماده  11قانون مدني مقرر مي دارد:
"قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند ،در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد،
نافذ است".
با توجه به مقررات فوق ،ضمانتنامه هاي بانکي در قالب ضمان قراردادي بوده و مشمول ماده  11قانون مدني
است كه مخالفتي با نظم عمومي ،اخالق حسنه و عقل و شرع نداشته و به عنوان يك سند تجاري و تعهدآور بانکي،
طبيعت ،ماهيت و ويژگي هاي خاص خود را دارد.
 -1-7مقررات متحد الشكل براي ضمانتنامههاي قراردادي

1

اين مقررات در سال  1988توسط اتاق بازرگاني بينالمللي از طريق نشريه شماره  325معرفي شد .از آنجائي
كه پرداخت ضمانتنامههايي كه تابع مقررات  URCGصادر شده بودند بهصورت عندالمطالبه انجام نميشد و نياز
به اثبات قصور متعهد اصلي داشت ،لذا از نظر كاربردي مورد استقبال و قبول قرار نگرفت.
بند ب ماده  9مقررات مزبور اشعار ميدارد كه "مطالبه بايد همراه با ارائه نوعي دليل مبني بر قصور
ضمانتخواه باشد".
)1-Uniform Rules for Contract Guarantees (URCG
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 -2-7مقررات متحدالشكل براي ضمانتنامههاي عندالمطالبه

1

موفقيت محدود مقررات متحدالشکل براي ضمانتنامههاي قراردادي ،اتاق بازرگاني بين المللي را بر آن داشت
تا نسبت به تنظيم مقررات متحدالشکل جديد اقدام نمايد.
نشريه مقررات متحدالشکل براي ضمانتنامههاي عندالمطالبه ) (URDG 458اولين كوشش اتـاق بازرگـاني
بين المللي براي وضع مقررات ضمانتنامههاي عند المطالبه بود كه در طول  17سـال كـاربرد توانسـت مقبوليـت
جهاني را تا حد زيادي جلب نمايد ،اما به هر حال از آنجاييکه مقررات نيز مي بايست همزمان با تغيير شرايط مـورد
بـازنگري قـرار مـيگرفـت ،اتـاق بازرگـاني بـينالمللـي ) (ICCدر سـال  2117رأي بـه تجديـدنظر در مقـررات
ضمانتنامههاي عندالمطالبه داد و ثمره تالش آن  URDG 758در  3دسامبر  2119توسط هيئت اجرايي ICC

تاييد و از اول جوالي سال  2111به اجرا گذارده شد.
همــانطور كــه درمقدمــه نشــريه  751آمــده اســت ،هــدف از تــدوين و بــازنگري مقــررات تنهــا بــه روز
كردن مقـررات  URDG 458نبـوده بلکـه  ICCبـا معرفـي مقرراتـي روشـن تـر ،دقيـق تـر و جـامع تـر تـالش
نموده تا بدينوسيله موجبات كاربرد بيشتر جهاني مقررات ضمانتنامههاي عندالمطالبه را فراهم سازد.
اگرچه در مقررات متحدالشکل براي ضمانتنامههاي قراردادي شرايط پرداخت و مطالبه طوري بود كه بيشتر
منافع متعهد اصلي را در برداشت ،در مقررات متحدالشکل براي ضمانتنامههاي عندالمطالبه سعي بر اين بوده كه
تعادلي بين دو طرف ذينفع و متعهد اصلي برقرار باشد.
 -3-7مقررات بين المللی تضمين نامهها

2

گسترش حجم صدور اعتبار اسنادي ضمانتي با توجه به حجم باالي سهم كشور آمريکا در اعتبارات جهاني
منجر به اين شد كه اتاق بازرگاني اقدام به تنظيم مقررات جداگانه اي براي اعتبار اسنادي ضمانتي بهعمل آورد .اين
مقررات در سال  1998تنظيم شد و از ابتداي سال  1999به اجرا درآمد .اين مقررات بهعنوان "مقررات
بينالمللي تضمين نامه ها" در نشريه شماره  591اتاق بازرگاني منتشر شد .اين مقررات در حقيقت بر اساس آنچه
كه در تعريف اعتبار اسنادي ضمانتي بر اساس مقررات  UCPآمده است تنظيم شدهاند ،يعني براساس اصول "غير
قابل برگشت بودن"" ،مستقل"" ،اسنادي"" ،الزام آور".
در بند  6ماده  ،1اوصاف و ويژگيهاي تضمين نامهها بهصورت زير آمده است:
 -1تضميننامهها تعهدي غير قابل برگشت ،مستقل و اسنادي الزامآور شناخته مي شوند.
 -2تعهدات صادر كننده تضمين نامه قابل حك و اصالح و يا ابطال نيست مگر در صورت پيشبيني اين
مسئله در متن ضمانتنامه و يا با موافقت ذينفع (مضمون له).
)1-Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG
2- International Standby Practices 98
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 -3تعهد صادركننده منوط به ارائه اسناد و بررسي اسناد مورد درخواست از نظر شکل ظاهر آنها خواهد بود.
 -4حق يا توانايي بانك صادركننده به دريافت جبران پرداخت از متقاضي و يا حق ذينفع نسبت به دريافت
وجه از بانك و يا از متقاضي و يا اشاره به قرارداد جبران يا قرارداد پايه در تضمين نامه يا اطالع
صادركننده از انجام يا نقص قرارداد جبران پرداخت يا معامله پايه ،تاثيري در تعهدات بانك صادركننده
تضمين نامه نخواهد داشت.
بخش دوم :انواع ضمانتنامههای بانکی به لحاظ ماهیت ضمانت
 -1ضمانتنامه شركت در مناقصه/مزايده

1

معموالً هنگام خريد كاال و خدمات و اجراي طرحها و يا در حالت فروش كاالها در سطوح بين المللي
بهخصوص در بخشهاي دولتي و عمومي ،سازمانها و دستگاههاي ذيربط موظفند مراتب را از طريق جرايد و
رسانههاي گروهي اعالم نموده تا پيشنهادكنندگان با ارائه بهترين پيشنهاد بتوانند در مناقصه يا مزايده شركت
نمايند .پيشنهاد دهندگان بايد با ارائه ضمانتنامه و مشخصات فني و پيشنهاد قيمت ،جدي بودن خود را در شركت
در مناقصه و يا مزايده اعالم نمايند و همچنين نشان دهند كه آنها قصد خارج شدن از تشريفات مناقصه/مزايده قبل
از اتمام آن را نداشته و يا در صورت برنده شدن در مناقصه يا مزايده ،قرارداد متعاقب آن را امضاء و در صورت لزوم
نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن انجام كار اقدام خواهند نمود.
مبلغ اينگونه ضمانتنامهها معموالً از  2تا  5درصد ارزش مناقصه يا مزايده ميباشد و در صورت قصور و يا
تخلف شركت كننده در مناقصه/مزايده ،كه در حقيقت امتناع از امضاء قرارداد تجاري و يا عدم ارائه ضمانتنامه
حسن انجام كار مربوطه در ظرف مدت و مهلت تعيين شده در اسناد مناقصه ميباشد ،كارفرما يا خريدار حق دارد
مبلغ ضمانتنامه را از بانك مطالبه و دريافت نمايد.
 -2ضمانتنامه حسن انجام كار/تعهدات

2

اين نوع از ضمانت نامه ها يکي از متداول ترين انواع ضمانت نامه ها ي بانکي بهشمار ميروند .درحقي ق ت
مي توان آنها را ب ه گونه اي همتاي اعتبارات اسنادي تلقي نمود .
همانطور كه اعتبار اسنادي ،متضمن پرداخت وجه آن در قبال عملکرد صحيح فروشنده/صادر كننده در ارائه
اسناد مطابق با شرايط مندرج در اعتبار اسنادي مي باشد ،ضمانتنامه حسن انجام كار نيز متضمن پرداخت وجه آن
به واردكننده/كارفرما درقبال عدم ايفاي به موقع ،كامل و يا صحيح صادر كننده/پيمانکار به تعهدات خود تحت
قرارداد پايه مي باشد .در واقع ،در بسياري از قراردادهاي فروش ،گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده/صادر
كننده و صدور ضمانتنامه حسن انجام كار به نفع خريدار/واردكننده پيش بيني ميگردد.
1- Tender Guarante /Bid Bond
2- Good Performance Guarantee
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مبلغ ضمانتنامه حسن انجامكار درصدي از مبلغ قرارداد منعقده ميباشد و ميزان آن بر اساس توافق طرفين
تعيين و اعالم ميشود كه معموالً بين  5تا  11درصد است اما با توجه به شرايط قرارداد درصد آن نيز ميتواند
كاهش يا افزايش يابد.
در ضمانتنامههاي حسن انجام كار ،ذينفع زماني محق به دريافت مبلغ ضمانتنامه ميباشد كه متعهد اصلي
از ايفاي تعهدات خود تحت قرارداد اصلي قصور ورزيده و يا مطابق شرايط قرارداد به تعهدات خود به موقع ،كامل و
يا صحيح عمل ننموده باشد.
 -3ضمانتنامه پيش پرداخت

1

اين نوع ضمانتنامهها در گروه ضمانتنامههاي از نوع پوشش ريسك مالي قرار ميگيرد و به نوعي مشابه يکي
از انواع ضمانتنامههاي بازپرداخت ميباشد.
در اغلب قراردادها ،صادركننده يا پيمانکار براي دريافت درصدي از ارزش قرارداد كه معموالً بين  5تا 25
درصد است با كارفرما يا خريدار به توافق ميرسند ،زيرا طرف قرارداد نياز به پيش دريافت دارد تا بتواند از اين
طريق منابع مالي الزم و اوليه را جهت اجراي تعهدات و يا قرارداد خود تأمين نمايد .در مقابل ،وارد كننده و يا
كارفرما نيز به منظور حصول اطمينان از برگشت چنين مبلغي در صورتيکه صادر كننده/پيمانکار به تعهدات خود
تحت قرارداد پايه عمل ننمايد ،نياز به ضمانتنامه پيش پرداخت دارد .مبلغ ضمانتنامه پيشپرداخت برابر مبلغ
پرداختي به صادركننده يا پيمانکار مي باشد.
ضمانتنامه پيشپرداخت ريسك قصور يا عدم ايفاي تعهدات متقاضي را پوشش ميدهد .در متن اغلب
ضمانتنامههاي پيشپرداخت ،حق مطالبه ذينفع صرفاً مشروط به عدم استفاده كامل صادركننده يا پيمانکار از مبلغ
پيش پرداخت جهت پيشبرد پروژه مربوطه نميگردد ،بلکه شرايط آن طوري تنظيم ميگردد كه به موجب آن
ذينفع هر زماني كه تشخيص داد كه قرارداد كامالً اجرا نشده است ،بتواند مبلغ ضمانتنامه را مورد مطالبه قرار دهد
كه در اين حالت ضمانتنامه پيش پرداخت تا حدودي همانند يك ضمانتنامه حسن انجام كار عمل ميكند.
همچنين بايد در نظر داشت كه كاربرد ضمانتنامههاي پيش پرداخت وسيع تر از ضمانتنامههاي حسن
انجام كار ميباشد .چرا كه اينگونه ضمانتنامهها در حالتهايي ،از جمله ابطال قرارداد مربوطه ،عدم پادار شدن
قـرارداد ،عدم اجـرايي شدن آن به علـت فـورس مـاژور و يا به هـر دليلي كه باعث بي اعتبارشدن قرارداد شود،
مي تواند مورد مطالبه قرار گيرد .در حاليکه ضمانتنامه حسن انجام كار ،متضمن جبران هر گونه خسارت ناشي از
عدم ايفاي تعهدات صادر كننده/پيمانکار به جز تضمين استرداد پيش پرداخت مي باشد.
ضمانتنامههاي پيش پرداخت معموالً داراي شرط كاهش پذيري هستند كه بموجب آن مبلغ ضمانتنامه به
نسبت انجام عمليات پروژه يا خريدهايي كه كاالي آن به دفعات حمل مي گردد 2كاهش يافته تا در نهايت به صفر
برسد.

1- Advance Payment Guarantee
2- Partial Shipment
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 -4ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان

1

معموالً در قراردادهاي ساخت يا پروژهاي ،مبالغي به عنوان پرداخت هاي مياني انجام ميشود .اينگونه
پرداختها در زماني كه مهندس پروژه تأييد مي كند كه قسمتي از پروژه به اتمام رسيده يا تأييد آزمايش نصب فاز
مربوطه ارائه شده ،صورت مي گيرد .اين پرداخت هاي مياني ،پيمانکار را قادر مي سازد تا نقدينگي الزم را در طول
مدت انجام عمليات پروژه در اختيار داشته باشد .از طرفي كارفرما عموماً درصدي از اين مبالغ پرداختي را كه بين 5
تا 11درصد است ،با توجه به حجم پروژه نزد خود نگه ميدارد تا در نهايت پس از پايان پروژه و پس از اطمينان از
حسن اجراي كار و انجام عمليات مربوطه ،مبالغ مکسوره را به نفع پيمانکار آزاد نمايد .كارفرمايان و پيمانکاران اغلب
موافقت مي كنند كه اين مبالغ كسر شده كه به كسور وجه الضمان معروف است ،بهنفع پيمانکار آزاد گردد مشروط
بر اينکه در مقابل ،ضمانتنامهاي تحت عنوان ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان دريافت گردد.
اين نوع از ضمانتنامهها در گروه ابزارهاي پوشش ريسك مالي قرار ميگيرند .ضمانتنامه استرداد كسور
وجهالضمان ميتواند در صورتي كه پيمانکار از تعهد خود در مورد اتمام پروژه ،قصور ورزيد مورد مطالبه قرار گيرد.
نکته مهمي كه در مورد مبلغ ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان بايد در نظر داشت اين است كه
اينگونه ضمانتنامهها بر خالف ضمانتنامههاي پيش پرداخت كه شرط كاهش پذيري دارد در مقابل هر مبلغي كه
به نفع پيمانکار آزاد ميشود بايد افزايش يابد.
 -5ضمانتنامه گمركی

2

اين نوع ضمانتنامهها زماني كاربرد پيدا ميكند كه متقاضي صدور ضمانتنامه ،درخواست حضور در
نمايشگاه بينالمللي در كشور ديگر و يا ورود تجهيزات خاص بطور موقت براي اجراي پروژه را داشته باشد .براي
اينکه متقاضي ضمانتنامه حقوق گمركي را پرداخت نکند ،مبادرت به تقاضاي صدور اين نوع ضمانتنامه به نفع
گمرك كشور ميزبان مينمايد .گمرك كشور مربوطه ،درصورتي كه كاالي مورد نظر در زمان مقرر از كشور خارج
نشود و يا اينکه حقوق و عوارض گمركي پرداخت نشود ،مي تواند ضمانتنامه مورد بحث را مورد مطالبه قراردهد.
مقامات گمركي به منظور كمك به واردكنندگان مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته و گاهي به وارد كنندگان
كاالهاي سرمايه اي ،به جاي وجه نقد ،ضمانتنامهاي به ميزان حقوق و عوارض گمركي به مدت  6ماه تا يك سال
قبول مي نمايند تا از اين طريق فشار مالي وارده بر شركتهاي توليدي ،صنعتي و بعضاً وارد كنندگان كاالهاي مورد
بحث را كاهش دهند.

1- Retention Money Guarantee
2- Customs Guarantee
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 6ـ ضمانتنامه تعهد پرداخت

1

يك ضمانتنامه ميتواند براي پوشش موارد بسياري از تعهدات پرداخت ،صادر شود .مثالً در ارتباط با
تضمين قرارداد فروش ،قراردادهاي اجاره ،2قراردادهاي ساخت ،وام ،اوراق قرضه يا هر تعهد مالي ديگري ميتوان از
ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده نمود .در سالهاي اخير ،تقاضاي صدور ضمانتنامههاي تعهد پرداخت جهت
جايگزيني با اعتباراسنادي بهطور چشمگيري افزايش يافته است و تفاوت دو ابزار در اين است كه تسويه حساب و
پرداخت تحت اعتبارات اسنادي زماني انجام ميشود كه ديگر طرفهاي درگير در اعتبار اسنادي ،وظايف تعريف
شده براي خود را به تحقق رسانده باشند .درحاليکه ذينفع يك ضمانتنامه تعهد پرداخت ،در وهله اول بايد وجه را
از خريدار يا متعهد اصلي دريافت نمايد و درصورتيکه خريدار در پرداخت خود قصور ورزد ،سپس ذينفع مي تواند
وجه ضمانتنامه را مطالبه نمايد .به بيان ديگر ،اعتبار اسنادي يك ابزار پرداخت محسوب ميشود درحاليکه
ضمانتنامه تعهد پرداخت يك ابزار امنيتي جهت پرداخت در حالت قصور خريدار محسوب ميشود .مهمترين دليل
افزايش تقاضاي صدور انواع ضمانتنامههاي تعهد پرداخت در حمايت از معامالت فروش ،كاهش چشمگير هزينههاي
ناشي از صدور ضمانتنامههاي تعهد پرداخت در مقايسه با هزينههاي اعتبار اسنادي است .دليل ديگر اين است كه
زمان صرف شده درخصوص ضمانتنامههاي تعهد پرداخت ،با توجه به ماهيت كنترل بانك در مورد اسناد ،كمتر از
زمان اعتبار اسنادي است .توضيح ديگر براي افزايش تقاضاي صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت ،اين است كه بسياري
از صادركنندگان كه با خريداران بهصورت نسيه معامله مي نمايند ،اظهار ميدارند وصول بروات  61 ،31يا  91روزه
مشکالت عديده اي را براي آنها در وصول مطالبات خود و درنتيجه انجام عمليات آنان دربردارد .بنابراين ضمانتنامه
تعهد پرداخت در اين رابطه ميتواند اين مشکل آنان را برطرف كند و نقدينگي الزم را در زمان معين براي آنان
فراهم سازد.
ضمانتنامه تعهد پرداخت ميتواند شامل مکانيسم پرداختي به غيراز مکانيسم پرداخت تحت ضمانتنامه
عندالمطالبه داشته باشد .مثالً مي توان در يك ضمانتنامه تعهد پرداخت شرط نمود ،ذينفع ،سياهه(هاي)
ظهرنويسي شده توسط شخص ثالث را ارائه نمايد.
 7ـ ساير ضمانتنامهها
ضمانتنامههاي بانکي عالوه بر پوشش ريسكهاي مختلف كه در باال به آن اشاره شد ،مي تواند براي پوشش
بسياري ديگر از انواع ريسكها كه در مبادالت تجاري و بين المللي وجود دارد مورد استفاده قرارگيرد .مثالً
ضمانتنامههايي وجود دارد كه جهت مفقود شدن بارنامه كاالي حمل شده بهكار مي رود 3يا ضمانتنامهاي كه به
منظور تضمين اجاره بها صادر ميشود .4معموالً چنين ضمانتنامههايي بهصورت عندالمطالبه صادر ميگردند.

1- Payment Guarantee
2- Leasing
3-Letter of Indemnity for Missing Bill of Lading
4- Rental Guarantee
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بخش سوم :تهیه فرمت و عبارات مهم وضروری در متن ضمانتنامه
 -1ارائه متن فرمت
بانك ها بطور تجربي در يافته اند كه به منظور شـفاف سـازي خواسـتههايشـان ،مـتنهـايي را در رابطـه بـا
ضمانتنامههاي مختلف بهصورت استاندارد شده تهيه و تنظيم نمايند و آنها را در اختيار متقاضيان قرار دهند .بايـد
توجه داشت كه بانكها نبايد از واژه هاي مبهم بهخصوص در رابطه با ضمانتنامههاي مستقل استفاده نماينـد ،زيـرا
وجود بعضي از واژه ها در متن ضمانتنامه مي تواند آن را از حالت استقالل خارج نموده و تبـديل بـه ضـمانتنامـه
مشروط نمايد.
 -2عبارات مهم و ضروري كه بايد در متن ضمانتنامه در نظر گرفت:
 -1-2اشاره به قرارداد اصلی/پايه (:)Underlying Contract
معموالً در ابتداي متن ضمانتنامه ،به نوع ضمانتنامه (شركت در مناقصه /مزايده ،حسن انجام تعهدات )... ،و
قرارداد اصلي اشاره ميشود.
شرح و مشخصات قرارداد اصلي كوتاه است و شامل نام طرفين قرارداد (متقاضي و ذينفع) ،تاريخ قرارداد يا
تاريخ تسليم مناقصه ،شماره قرارداد يا شماره مناقصه و موضوع ضمانتنامه ميباشد .شايان ذكر است ،اشاره به
قرارداد اصلي در ضمانتنامه مستقل آن را به يك ابزار فرعي تبديل نمي كند.
 -2-2بانک ضامن ،ذينفع و ضمانتخواه (:)Guarantor, Beneficiary, Applicant
همانگونه كه در تعريف ضمانتنامه آورده شد ،ضمانتنامه قـراردادي اسـت بـين بانـك ضـامن و ذينفـع كـه
بهموجب آن بانك ضامن بايد وجه الضمان را در زمان مطالبـه و در صـورت قصـور فروشنده/ضـمانتخواه بـه ذينفـع
پرداخت نمايد .واضح است كه نام و آدرس بانك ضامن ،ذينفع و متقاضي بايد بهصورت كامل در مـتن ضـمانتنامـه
درج شود.
 -3-2شرايط از پيش تعيين شده (:)Conditions Precedent
منظور شرايطي است كه در متن ضمانت نامه درج مي گردد تا متعهد اصلي يا متقاضي را در مقابل ريسـك
نافذ شدن ضمانتنامه قبل از موعد الزم پوشش دهد .در غير اينصورت بايد ضمانتنامه را از تاريخ صدور پادار و نافذ
تلقي نمود كه از همان تاريخ صدور مي تواند مورد مطالبه قرار گيرد .مثالً در رابطه با ضمانتنامههاي حسـن انجـام
كار ،اين مسئله براي دستور دهنده خيلي مهم است كه ضمانتنامه داراي شرطي بهشرح زير باشد:
""This guarantee does not become operative unless and until the contract has been concluded.
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يا با اين مضمون:
"… "Unless and until the conditions precedent in the contract have been fulfilled,
البته ،شرط دوم به ندرت از طرف بانك ضامن مورد قبول قرار مي گيرد زيرا حصول اطمينـان بـراي بانـك از
اجراي شرايط قرارداد امکانپذير نمي باشد.
در رابطه با ضمانتنامههاي پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان ،بايد شرط پادار شـدن ضـمانتنامـه
پس از دريافت واقعي مبلغ پيش پرداخت يا مبلغ كسور وجه الضمان باشد .گاهي اوقات ،در متن ضمانتنامه تاكيد
ميشود كه انتقال وجه بايد بهحساب صادركننده كاال يا متقاضي ضمانتنامه نزد بانك ضامن باشد.
 -4-2سررسيد/دوره اعتبار (:)Expiry Date
درج سررسيد از اهميت بااليي براي طرفهاي درگير در ضمانتنامه برخوردار بـوده و اغلـب ضـمانتنامـههـا
داراي سررسيد مي باشند .براي بانك ضامن از آن جهت مهم است كه دوره زماني داشتن تعهد و مسئوليت پرداخت
وجه را مشخص مي كند .دوره اعتبار براي ذينفع ،دورهاي است كه ميتواند از مزاياي ضمانتنامه بهـرهمنـد شـود و
براي متعهد اصلي يا درخواست كننده ،دورهاي است كه وي ريسك مالي را قبول كرده و بايـد هزينـههـاي بانـك را
پرداخت نمايد.
به سه طريق مختلف میتوان تاريخ انقضاء را در متن ضمانتنامه درج كرد:
الف – تاريخ خاتمه اعتبار :متداولترين روش ،ذكر تاريخ دقيق تقويمي است كه بيشترين شفافيت را بـراي همـه
طرفين درگير در ضمانتنامه در بردارد.
ب – واقعه خاتمه اعتبار :شرطي كه به موجب آن ،انقضاء سررسيد ضمانتنامه منوط به وقوع عملي مي گردد كه
با قرارداد پايه مرتبط است .مثالً در يك ضمانتنامه شركت در مناقصه ذكر ميشود كه:
""It is valid until final award of the contract by the beneficiary/employer plus x months.

ج – تركيبی از حالت اول و دوم :در بسياري از متون ضمانتنامهها تاكيد مـيشـود كـه "مطالبـه بايـد در طـي
سررسيد يا قبل از تاريخ انقضاء باشد و يا اينکه شرطي محقق شود ،هر كدام كه زودتر به وقوع بپيوندد".
 -1-4-2عدم وجود تاريخ انقضاء در ضمانتنامه (:)Absence of Expiry Date
اين حالت را مي توان در مورد ضمانتنامههايي كه در مقابل ارائه حکم قضايي يا حکم قطعي ،قابل پرداخـت
هستند ،مشاهده نمود .به هرحال در چنين ضمانتنامههايي ،ممکن است ذكر شـود كـه مطالبـه بايـد ظـرف مـدت
مشخص (مثالً  6ماه پس از تاريخ پروژه براي تکميل قرارداد اصلي) انجام شود اما پرداخت بعـد از ارائـه حکـم (كـه
ممکن است بعد ازتاريخ انقضاء باشد) صورت گيرد.
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اين حالت در مورد ضمانتنامههاي پرداخت ماليات و ضمانتنامههاي پرداخت بهنفع بانكهـا كـه تسـهيالت
اعتباري را بهنفع متعهد اصلي تمديد ميكند ،نيز ديده مي شوند .در بقيه حاالت متعهد اصلي و بانكها تمـايلي بـه
ضمانتنامه بدون سررسيد ،بهخصوص اگر ضمانتنامه عندالمطالبه باشد ،ندارند.
 -5-2شرط تمديد (:)Extension Clause
وجود شرط تمديد در متن ضمانتنامه از شروطي است كه بسيار مورد توجه ذينفع ضمانتنامه بوده و معمو ًال
به اين صورت است كه ذينفع حق دارد تا در صورت نياز ،از بانك درخواست نمايد تـا سررسـيد ضـمانتنامـه بـراي
دورههاي بعدي تمديد شده و يا در صورت عدم قبول/توانايي تمديد از طرف بانك يا متعهد اصلي ،وجه الضـمان بـه
وي پرداخت گردد.
 -6-2تاريخ آغاز ضمانتنامه (:)Commencement Date
دوره اعتبار ضمانتنامه از تاريخ صدور ضمانتنامه شروع مي شود مگر اينکه شرط ديگري تعيين شده باشـد.
در رابطه با ضمانتنامههاي پيش پرداخت ،حسن انجام كار و تعهد پرداخت اين بـه آن معنـي اسـت كـه ذينفـع در
موقعيتي قرار دارد كه ميتواند ضمانتنامه را بالفاصله پس از صدور ،مطالبه كند حتـي اگـر طبـق شـرايط قـرارداد
اصلي ،اجراي آن هنوز شروع نشده باشد .به منظور جلوگيري از بروز چنين خطري ،در ضـمانتنامـه عبـارت زيـر را
اضافه مي كنند:
""The guarantee comes into force as from…(date).

يا اينکه
""The guarantee cannot be called prior to…(date).

 -7-2استرداد مدارك ضمانتنامه پس از انقضاء (:)Return of Guarantee Deeds
از اين منظر ضمانتنامه مي تواند حاوي شروط ذيل باشد:
الف – ضمانتنامههايي كه ذينفع را موظف مي كند مدارك ضمانتنامه را به محض انقضاء به بانك مسترد كند.
ب – ضمانتنامه هايي كه ذينفع را موظف به استرداد مدارك ضمانتنامه پس از انقضاء مي نمايد ،به اضـافه اينکـه
ضمانتنامه در صورت استرداد و يا عدم استرداد مدارك ،منقضي تلقي خواهد شد.
ج – ضمانتنامههايي كه درآن ذكر شود ضمانتنامه در سررسيد منقضي ميشود ،چه مدارك ضمانتنامـه مسـترد
شود و يا مسترد نشود.
د – ضمانتنامههايي كه در آن صرفاً ذكر شده "خواهشمند است ضمانتنامه را به محض انقضاء ،مسترد نماييد".
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 -1-2مبلغ ،نوع ارز (:)Amount, Currency
ضمانتنامهها حداكثر تا مبلغ تعيين شده در متن ضمانتنامه قابل مطالبه هستند ،به غير از ضمانتنامههـاي
بازپرداخت و پيش پرداخت كه ذينفع ضمانتنامه ميتواند مبلغ سود از تاريخ پرداخت پيش پرداخت تا تاريخ مطالبه
را درخواست نمايد .بايد توجه داشت كه منظور از حداكثر مبلغ شامل جريمه ديركرد نميباشد.
ارز مبلغ مورد مطالبه تحت ضمانتنامه نبايد متفاوت با ارز مندرج در متن ضمانتنامـه باشـد .اگـر در زمـان
پرداخت وجه ضمانتنامه ،ضامن به داليلي خارج از كنترل خود و يا داليل قانوني قادر به پرداخت وجه الضـمان بـه
ارز ضمانتنامه نباشد ،مي بايست پرداخت را به ارز محل پرداخت ضمانتنامه يا به ارز مورد توافق در متن ضمانت-
نامه انجام دهد.
 -3-2كاهش يا افزايش مبلغ ضمانت نامه (:)Decrease or Increase of Guarantee Amount
ضمانتنامه ها بنا به ماهيت و نوع ريسکي كه پوشش مي دهند ،ميتوانند داراي شرط كاهش يا افزايش مبلغ
باشند .بهعنوان مثال ،ضمانتنامه هاي پيش پرداخت معموالً داراي شرط كاهش پذيري هستند كه باعـث مـيشـود
مبلغ ضمانتنامه به نسبت انجام عمليات پروژه يا خريدهايي كه كاال به دفعات حمل مي گردد 1،بـهتـدري كـاهش
يافته تا در نهايت به صفر برسد .البته به صفر رسيدن مبلغ ضمانتنامه چنانچه هنوز سررسيد داشته باشد به معنـاي
ابطال آن نمي باشد ،مگر آنکه چنين شرطي در آن پيش بيني شده باشد.
در مقابل ،ضمانتنامه هاي استرداد كسور وجه الضمان معموالً داراي شرط افزايش مبلغ ميباشند ،يعني در
مقابل هر مبلغي كه بهنفع پيمانکار آزاد ميشود بايد افزايش يابند.
نکته مهم در خصوص درج اين شروط آن است كه اسناد و طرفي كه بايد اين اسناد را جهت كاهش يا
افزايش مبلغ ارائه نمايد به طور صريح و روشن درضمانتنامه قيد گردند .درصورت عدم درج اين شروط ،كاهش مبلغ
ضمانتنامه تنها با رضايت ذينفع و افزايش مبلغ تنها با موافقت متقاضي و بانك ضامن امکان پذير خواهد بود.
 -15-2شرط انتقال پذيري (:)Transferability
طبق مقررات  ISP 98بند  URDG 758 ،6-2ماده  33-aو ماده  9از مقررات  ،UNCITRALچنانچه
اعتبار ضمانتي يا ضمانتنامه بهصورت قابل انتقال صادر شده باشد ،ذينفع مي تواند كليه حقوق خود من جمله حق
مطالبه وجه الضمان را به ذينفع ثانويه منتقل نمايد .با انتقال اعتبار ضمانتي يا ضمانتنامه ،ذينفع ثانويه مي تواند
(در صورت لزوم) وجه الضمان را مطالبه نمايد.
انتقال اعتبار ضمانتي يا ضمانتنامه ممکن است در موقعيت هاي ذيل مورد استفاده قرار گيرد:
1-Partial Shipment
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الف -زمانيکه ذينفع اوليه اعتبار ضمانتي يا ضمانتنامه ،نقش و وظايف خود را تحت قرارداد پايه به ذينفع ثانويه
1
منتقل مي نمايد .در غير اين صورت ،بهجاي اعتبار ضمانتي يا ضمانتنامه قابل انتقال بايد از ضمانتنامه اتکايي
استفاده گردد.
ب -هنگاميکه ذينفع اوليه حقوق خود را بهعنوان تضمين بازپرداخت وام دريافتي ،به بانك تسهيالت دهنده منتقل
مينمايد كه البته اين نوع انتقال خطرات بسيار زيادي را براي بانك ضامن و ضمانتخواه به همراه خواهد داشت.
نکتهاي كه در مورد ضمانتنامههاي تعهد پرداخت ميبايست توسط خريدار اصلي مورد توجه قرارگيرد،
آن است كه ضمانتنامه تعهد پرداخت صادره به نفع فروشنده واسطه (ذينفع) نبايد به نفع فروشنده نهايي انتقال
يابد ،چرا كه خريدار ممکن است وجه كاال را به فروشنده واسطه پرداخته باشد ولي واسطه گر ،وجه كاال را به
فروشنده نهايي نپرداخته باشد .بنابراين با انتقال اعتبار ضمانتي يا ضمانتنامه به فروشنده نهايي به عنوان ذينفع
ثانويه ،خريدار اصلي در معرض مطالبه به ناحق فروشنده نهايي قرار خواهد گرفت .بانكها به غير از شرايط خاص
مطروحه فوق ،بايد از صدور ضمانتنامه به نحوي كه آن را تبديل به ابزار پرداختي قابل معامله 2نمايد خودداري
نمايند ،چرا كه اين امر نه تنها مغاير با ماهيت اين گونه ابزار تضميني مي باشد ،بلکه ميتواند راه را براي
سوءاستفاده و اقدامات خالف قانون جاعالن و تبهکاران هموار نمايد.
نکته مهم ديگري كه بايد مد نظر داشت آن است كه ضمانتنامه چه قابل انتقال باشد يا نباشد ،ذينفع آن
ميتواند قبل و يا همزمان با مطالبه وجه الضمان ،عوايدي را كه طبق ضمانتنامه مستحق دريافت آن بوده يا
ميشود ،به شخص ثالث يا انتقال گيرنده 3واگذار نمايد.

1- Back to Back Guarantee/Standby Letter of Credit
2-Negotiable
3-Assignee
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بخش چهارم :چگونگی صدور انواع ضمانتنامه در ايران
الف :صدور ضمانتنامه در مقابل تضمين متقابل كارگزار معتبر خارجی
در اين روش كه در حقيقت بر اساس روش صدور ضمانتنامه غيرمستقيم ميباشد ،بانك پس از دريافت
دستور كارگزار  1كنترلهاي الزم را انجام داده و سپس مبادرت به صدور ضمانتنامه مي نمايد.
اين كنترلها به طور خالصه به شرح زير ميباشد:
 -1بررسي وضعيت كارگزار دستور دهنده از لحاظ روابط كارگزاري ،اعتباري ،موقعيت مالي و رتبه اعتباري
كارگزار در كشور مربوطه و در جهان ،بررسي سابقه قبلي كارگزار از لحاظ خوش حسابي و بررسي وضعيت
ريسك مترتب بر كشور كارگزار دستور دهنده.
 -2بررسي متن دستور كارگزار از لحاظ اينکه آيا دستور صادر شده مطابق با شرايط مورد نظر بانك دريافت
كننده دستور ميباشد يا خير .معموالً بانكها جهت سهولت امر صدور ضمانتنامه ،مبادرت به تهيه نمونه و
فرم هايي براي انواع ضمانتنامههاي راي مينمايند .اين امر كمك مي كند تا درصورت درخواست صدور
ضمانتنامه از طرف يك بانك خارجي ،يك پيش فرض به صورت قالب مشخص در اختيار آنان قرار گيرد تا
به روند صدور ضمانتنامه سرعت بخشد .چنانچه درخواست صدور ضمانتنامه براساس شرايط خاصي
صورت پذيرد كه مورد توافق طرفين قرار دارد ،بانك با بررسي متن ارسالي و احراز پوشش ريسك براي
بانك و ذينفع و با رعايت چارچوب اصلي ضمانتنامه ،آن را قبول مينمايد.
 -3بانك ايراني ،ضمانتنامه را به نفع ذينفع ايراني صادر و در اختيار وي قرار ميدهد .گاهي اوقات كارگزاران
از بانك ايراني درخواست مينمايند ،ضمانتنامه را پس از صدور در اختيار نماينده متقاضي/فروشنده قرار
دهد.
 -4بانك ايراني پس از صدور ضمانتنامه ،نسبت به مطالبه كارمزد و هزينههاي متعلقه از كارگزار اقدام
مينمايد.
 -5ضمانتنامه ممکن است تا زمان خاتمه اعتبار به اصالح ،تمديد سررسيد ،كاهش يا افزايش مبلغ نياز داشته
باشد كه بانك ايراني بر اساس شرايط مندرج در متن اقدام الزم معمول مي نمايد.
 -6در زمان ابطال ضمانتنامه ،بانك پس از دريافت اصل الشه ضمانتنامه و اصالحيههاي مربوطه ،ضمانتنامه
را ابطال مينمايد .چنانچه بانك بابت كارمزد و هزينههاي صدور و يا اصالح ضمانتنامه ،مطالباتي از
كارگزار داشته باشد ،ابطال ضمانتنامه را موكول به تسويه كامل مطالبات خود مينمايد.
 -7در صورتي كه ضمانتنامهاي از طرف ذينفع آن مطالبه شود ،بانك پس از دريافت دستور مطالبه از ذينفع و
مطابقت آن با شرايط ضمانتنامه ،وجه ضمانتنامه را پرداخت و بالفاصله مراتب راجهت پوشش خود به
اطالع كارگزار رسانده و درخواست مطالبه خود را براساس شرايط تضمين متقابل ارسال مينمايد.
 -1دستور كارگزار كه شامل  counter-guaranteeمي باشد ،بر اساس پيام سوئيفت  MT760كه مختص صدور ضمانتنامه است دريافت ميشود و در
مواردي كه ارتباط سوئيفتي با كارگزار وجود نداشته باشد ،پيام بهصورت كتبي و يا تلکس رمزدار دريافت ميشود.
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 -8بسيار اتفاق ميافتد كه يك بانك خارجي به داليل مختلفي از جمله دريافت حکم منع پرداخت از
دادگاههاي كشور خود ،عدم رعايت مفاد و تعهدات ارائه شده طي تضمين متقابل خود و… از پرداخت
وجه ضمانتنامه متقابل به بانك ايراني خودداري ورزد .در اين صورت بانك در صورت عدم موفقيت در
دريافت وجه ضمانتنامه از كارگزار با استفاده از روشهاي متعارف كارگزاري ،مراتب را به مراجع ذيصالح
جهت اقدام اعالم مي نمايد.
ضمانتنامههايي كه در حال حاضر براساس تضمين متقابل كارگزاران معتبر خارجي صادر مي شوند شامل
انواع متنوعي از جمله ضمانتنامههاي شركت در مناقصه ،حسن انجام كار ،پيش پرداخت ،استرداد كسور
وجهالضمان ،گمركي ،رفع توقيف كشتي و پرداخت ماليات ميشود.
صدور اسناد حسابداري درخصوص تعهدات بانك بابت صدور ضمانتنامه ارزي تحت تضمين متقابل
كارگزاران خارجي:
بد) حساب طرف تعهدات بانك بابت ضمانتنامههاي صادره متقابل به ارز
بس) حساب تعهدات بانك بابت ضمانتنامههاي صادره متقابل به ارز
ب :صدور ضمانتنامههاي ارزي به درخواست متقاضيان
اين گروه از ضمانتنامهها شامل موارد زير ميباشد:
 -1صادرات خدمات فنی و مهندسی
صادرات خدمات فني و مهندسي عبارت است از صادرات فعاليت هاي هدف دار مهندسي ،تداركات طراحي،
اجرا ،ساخت و تعمير كاال و تجهيزات و ماشين آالت صنعتي ،نصب و راه اندازي .به استناد اصل يکصد و سي و
هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با تصويب آئين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و
مهندسي ،بانكها با رعايت مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز به صدور اين نوع
ضمانتنامه ميباشند.
 -2صادرات كاالهاي توليدي (صنعتی ،كشاورزي ،معـدنی)
بانكها با رعايت مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز به صدور اين نوع
ضمانتنامه كه مورد نياز شركتها و مؤسسات ايراني صادر كننده كاالهاي توليدي داخلي به بازارهاي برون مرزي
ميباشند ،هستند.
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 -3قراردادهاي داخلی
بانك ها در چارچوب آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانك هاي بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران ،نسبت به صدور ضمانت نامه هاي مورد نياز پيمانکاران ،مشاوران و توليدكنندگان ايراني در پروژه هاي
داخلي كه تمام يا بخشي از خدمات مهندسي مشاوره ،طراحي ،پيمانکاري ،ساختماني ،تأسيساتي و تجهيزاتي آن
توسط ايشان صورت مي پذيرد مبادرت مي نمايند.
ضمناً صدور اسناد حسابداري براي ثبت تعهدات بانك بابت صدور ضمانت نامه بانکي به درخواست مشترين بدين
شرح مي باشد:
بد) حساب تعهدات مشتريان بابت ضمانتنامهها و پذيرش هاي صادره به ارز
بس) حساب تعهدات بانك بابت ضمانتنامهها و پذيرش هاي صادره به ارز
بخش پنجم :مطالبه ضمانتنامه و شرايط پرداخت
Call on the Guarantee and Payment Mechanism
 -1كلـيـــــات:
طبق برآورد بانکداران ،تقاضاي واقعي پرداخت وجه الضمان تقريباً بين  3تا  5درصد از كل ضمانتنامههاي
صادره را تشکيل ميدهد .در اين رابطه ،ضمانتنامهها بطور قابل مالحظهاي متمايز از اعتبارات اسنادي هستند و
اين تمايز بهدليل تفاوت ماهوي اين دو وسيله هستند .يك اعتبار اسنادي كه بر اساس توافق به عمل آمده بين
خريدار و فروشنده گشايش يافته ،بر اين اصل استوار است كه پرداخت حتماً صورت مي گيرد (البته در صورت
مطابقت اسناد حمل با شرايط اعتبار اسنادي) .اما ضمانتنامهها به منظور ايجاد يك پوشش حفاظتي ،طراحي
شدهاند تا در صورتي كه به قرارداد اصلي مطابق با برنامه تنظيم شده و شرايط عمل نگرديد (كه معموالً حالت
استثناء دارد) پرداخت شود .لذا ضمانتنامهها به عنوان ابزار امنيتي 1عمل مي كنند.
شرايط پرداخت ،قلب ضمانتنامه را تشکيل ميدهد .زيرا چنين شرايطي منفعت واقعي ذينفع 2را در پوشش
ريسك در مقابل مضمونعنه يا بدهکار اصلي 3مشخص ميكنند .مثالً در ضمانتنامه عندالمطالبه ،عبارتي وجود دارد
به اين مضمون كه پرداخت در مقابل اولين درخواست ذينفع انجام خواهد شد بدون اينکه نيازي به اثبات قصور
وجود داشته باشد.
" "Payment will be made on the beneficiary’s first demand without any proof of default.

وجود اين شرط در ضمانتنامه عندالمطالبه ،آن را از ضمانتنامههاي تبعي ( )Suretyshipمتمايز ميكند.
همچنين ضمانتنامههايي كه در مقابل تسليم حکم داوري 4يا حکم قضايي قابل پرداخت هستند با ضمانتنامههاي
1- Safety devices
2- Beneficiary
3-Applicant
4-Court Decision
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تبعي متفاوت هستند .نتيجه كلي اينکه ضمانتنامههاي مستقل 1بهصورت ساختاري با  Suretyshipمتفاوت
هستند .يك تصور نادرست اين است كه ضمانتنامههاي مستقل و ضمانتنامههاي عندالمطالبه با يکديگر مترادفند.
بايد توجه نمود كه ضمانتنامه عندالمطالبه يك نوع خاص از ضمانتنامه مستقل بهشمار مي رود كه با توجه به
مکانيسم پرداخت آن از ساير انواع ضمانتنامه جدا ميشود .همچنين دو نوع ديگر ضمانتنامه يعني ضمانتنامه
قابل پرداخت در مقابل تسليم حکم دادگاه و ضمانتنامه قابل پرداخت در مقابل تسليم اسناد شخص ثالث نيز از
انواع ضمانتنامههاي مستقل هستند.
 -2مكانيسم پرداخت ضمانتنامه
مکانيسم پرداخت ضمانتنامه به عنوان اصلي ترين بخش آن محسوب مي گردد به نحوي كه در بسياري از
متون آموزشي ،مکانيسم پرداخت ضمانتنامه را قلب ضمانتنامه قلمداد نموده اند چرا كه شرايط و زمان پرداخت
وجه به ذينفع را تعيين مي نمايد.
در نگاه كلي ،مکانيسم پرداخت ضمانتنامه را مـي تـوان بـر اسـاس نـوع ضـمانتنامـه بـه دو دسـته كلـي
تقسيم بندي نمود:
مکانيسم پرداخت در ضمانتنامه هاي تبعي ()Suretyshipمکانيسم پرداخت در ضمانتنامه هاي عندالمطالبه ()Demand Guarantees -1-2مكانيسم پرداخت در ضمانتنامه هاي تبعی ()Suretyship
پرداخت وجه ضمانتنامه به ذينفع تحت ضمانتنامه هاي تبعي ،مستلزم اثبـات قصـور ضـمانتخواه در ايفـاي
تعهدات خويش تحت قرارداد پايه توسط ذينفع و احراز آن توسط بانك ضامن مي باشد.
برخـــي مواقـــع مکانيســـم پرداخـــت اينگونـــه ضـــمانت نامـــه هـــا را بـــا شـــرط "وقـــوع قصـــور"
( )In the event of defaultتشريح مي نمايند كه تحت آن از عباراتي نظير موارد ذيـل در مـتن ضـمانت نامـه
استفاده مي شود:
""In the event of principal debtor default
يا
""Should the debtor fail to comply with the terms and conditions of the contract
از اين رو ريسك ذينفع در اثبات قصور ضمانتخواه و همچنين بانك ضامن در احـراز قصـور صـورت پذيرفتـه،
بسيار باال است.
1-Independent Guarantee
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 -2-2مكانيسم پرداخت در ضمانتنامه هاي عندالمطالبه ()Demand Guarantees
مکانيسم پرداخت در ضمانت نامه هاي عندالمطالبه را مي توان به سه دسته تقسيم نمود:
پرداخت با اولين درخواست ()First Demand Guaranteesپرداخت با ارائه اسناد شخص ثالث ()Third Party Documents پرداخت با ارائه حکم دادگاه يا رأي داور ()Payment upon Submission of an Arbitral or Court Decision -1-2-2پرداخت با اولين درخواست ()First Demand Guarantees
در ضمانتنامههاي صادره با شرط پرداخت در مقابل اولين تقاضا ،ذينفع محق است كه وجه الضمان را بدون
اينکه به شرطي (غير از ارسال تقاضاي پرداخت) نياز باشد ،دريافت كند .در اين روش از پرداخت الزم نيست كه
ذينفع به درخواست مطالبه خود مدركي مبني بر قصور متعهد اصلي (مضمون عنه) اضافه نمايد يا حتي اشاره كند.
همچنين ذينفع اين حق را دارد كه كل مبلغ ضمانتنامه را مطالبه نمايد ،بدون اينکه نيازي به ارائه مدرك يا
مستندي دال بر ميزان خسارت وارده به وي باشد و بانك مجاز به اخذ مدرك و سند از او نميباشد .تنها نکته مهمي
كه وجود دارد ،در رابطه با نحوه درخواست مطالبه است كه بايد كامالً مطابق با شرايط ضمانتنامه باشد .دليل اين
امر مسائلي است كه ممکن است در آينده پيش آيد .مثالً ممکن است مرجع قانوني يا دادگاه بخواهد صحت صدور
درخواست مطالبه در دوره اعتبار ضمانتنامه را تأييد كند.
ن وع ديگر ضمانت نامه با شرط پرداخت با اولين درخواست ،آن است كه ذينفع همراه با ارائه درخواست كتبي
پرداخت به تخلف ضمانتخواه از ايفاي تعهدات محوله تحت قرارداد پايه اذعان مي نمايد .چنين شيوه اي ،ضمن
حفظ ويژگي سرعت جبران زيان ذينفع ،ريسك ضمانتخواه در مواجهه با مطالبه ناعادالنه را كاهش مي دهد .از نظر
بانك نيز در روند بررسي ،صرف وقت بيشتري نياز نيست چرا كه بانك صرفاً به بررسي درخواست ذينفع به لحاظ
احراز اطمينان بيشتر از اظهار ذينفع به وقوع تخلف از سوي ضمانتخواه مي پردازد.
در رابطه با ضمانتنامههايي كه تحت مقررات  URDG 758صادر مي شوند ،بايد توجه داشت كه مکانيسم
پرداخت بايد بر اساس ماده  15مقررات مذكور باشد .طبق مقررات اين ماده ،ذينفع بايد مطالبه خود را بهصورت
كتبي به همراه اسناد مندرج در ضمانتنامه (چنانچه درخواست شده باشد) ارائه نموده و در آن ،مورد ذيل را كتباً
اظهار نمايد:
 موردي كه متعهد اصلي از تعهداتش تحت قرارداد پايه تخلف كرده است.در صورتيکه ضمانتنامه بر اساس مقررات  URDGصادر شود اما ذينفع تمايلي به ارائه اعالميه قصور طبق
ماده 15الف نداشته باشد ،اين ماده مي تواند از شرايط ضمانتنامه حذف شود ،مشروط بر اينکه اين مسئله صراحتاً
با درج عبارتي در ضمانتنامه بيان شود.
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تقسيم ريسکها :شرايط پرداخت در ضمانتنامههاي عندالمطالبه كه بهصورت پرداخت در مقابل تقاضاي
ساده است ،وضعيت متمايز و ممتازي را براي ذينفع ايجاد مي كند و برعکس ،متعهد اصلي را در موقعيتي ضعيف
قرار ميدهد .ذينفع قدرت مطالبه وجه الضمان را دارد و ميتواند در طول مدت اعتبار ضمانتنامه در صورت قصور
متعهد اصلي از ايفاي تعهدات قراردادي ،وجهالضمان را مطابق مفاد و شرايط ضمانتنامه مطالبه نمايد .حق دريافت
فوري از جانب ذينفع ،بدون نياز به ارائه مدرك دال بر قصور و يا بدون نياز به اثبات قصور ،ويژگي ممتاز نقدشوندگي
ضمانتنامههاي عندالمطالبه را بيان ميكند .اين ويژگي نقدشوندگي در مورد ضمانتنامههاي عندالمطالبه ،ذينفع را
قادر مي سازد كه شرايط سختي را براي متعهد اصلي ايجاد كند تا وي به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد اصلي
عمل كند .اين مسئله گاهي اوقات باعث شده كه عده اي از ذينفع ها از اين موقعيت ممتاز خود سوء استفاده نمايند.
شايد به همين خاطر است كه آمريکاييها در مورد ضمانتنامههاي عندالمطالبه ،اصطالح اعتبار اسنادي انتحاري 1را
به كار مي برند.
اگرچه ممکن است نياز نباشد كه ذينفع مدركي دال بر قصور ارائه نمايد ،اما بايد توجه داشت كه نمي توان
اينطور پنداشت كه ضمانتنامههاي صادره كامالً غيرمشروط هستند و بانك هميشه بايد وجهالضمان را به محض
مطالبه پرداخت نمايد.
تقريباً همه ضمانتنامهها داراي عباراتي هستند كه حق ذينفع در مطالبه را مشروط به ارائه درخواست مطابق
در خالل سررسيد ضمانتنامه يا قبل از انقضاي سررسيد آن مينمايند .در ضمن ،متن ضمانتنامهها ميتواند داراي
عبارات ديگري باشد كه پرداخت آن را محدود كند ،مانند شرايط اوليهاي كه در متن گنجانده ميشود و يا شرايط
كاهشپذيري مبلغ ضمانتنامه.
ذكر اين نکته الزم است كه وجود واژه "غيرمشروط "2در متن ضمانتنامهها به اين معني نيست كه ذينفع
حتي اگر محق هم نبود ،ميتواند وجه الضمان را مطالبه كند .بلکه منظور اين است كه ذينفع در صورتي كه
خسارتي به او وارد شود ،بايد از بانك درخواست مطالبه نمايد كه اين مسئله در بين ذينفع هاي ايراني بسيار راي
است.
بايد توجه داشت كه ضمانتنامه با سفته تفاوت دارد زيرا سفته به محض صدور تعهدآور است اما ضمانتنامه
قراردادي است مبتني بر اينکه اگر خسارتي وارد شد مي تواند مطالبه شود ،اما بايد حتماً خسارتي حادث گردد تا
حق مطالبه ضمانتنامه ايجاد شود.

1-Suicide Letters of Credit
2-Unconditional
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 -2-2-2ضمانتنامه با شرط "پرداخت در مقابل ارائه اسناد شخص ثالث" ()Third Party Documents
روش دوم در مکانيسم پرداخت و مطالبه ،روش پرداخت در مقابل ارائه اسناد شخص ثالث ميباشد .اين گونه
ضمانتنامهها اغلب به عنوان ضمانتنامههاي اسنادي 1مشهورند .اما اين اصطالح از اين نظر كه ضمانتنامههاي
مستقل بهطور كلي ضمانتنامههاي اسنادي هستند مي تواند اشتباه باشد ،زيرا در هر صورت همه آنها نياز به ارائه
سند دارند (درخواست كتبي براي مطالبه به همراه يك گواهي قصور يا اسناد شخص ثالث ،حکم داوري يا حکم
دادگاه) .دو نوع ضمانتنامه در اين نوع از روش پرداخت وجود دارد:
اول ،پرداخت در قبال ارائه درخواست مطالبه مطابق ذينفع ،مگر آنکه ضمانتخواه اسناد شخص ثالث را مبني
بر اجراي تعهدات ارائه نمايد.
دوم ،پرداخت در قبال ارائه درخواست مطالبه مطابق ذينفع همراه با ارائه اسناد شخص ثالث دال بر عدم
اجراي تعهدات ضمانتخواه كه روش راي پرداخت مي باشد.
به ضمانتنامههاي با شرط پرداخت در قبال ارائه اسناد شخص ثالث نيز ضمانتنامههاي شرطي 2گفته
ميشود .به هرحال صفتهاي مشروط و غيرمشروط معاني روشن و شفافي ندارند ،لذا از بکار بردن اين اصطالحات
بايد امتناع ورزيد .ضمانتنامههاي عندالمطالبه هم به نوعي مشروط هستند .حتي ضمانتنامه قابل پرداخت در
مقابل اولين تقاضاي ذينفع براي مطالبه كه ممکن است داراي عبارت اعالم قصور نيز باشد و ضمانتنامههايي كه در
مقابل ارائه حکم داوري يا حکم دادگاه قابل پرداخت هستند و همچنين ضمانتنامههاي تبعي كه در رابطه با اوراق
بهادار صادر مي شوند نيز جزء ضمانتنامههاي مشروط هستند ،زيرا شرط ارائه اسناد در آنها هميشه وجود دارد.
ضمانتنامه قابل پرداخت در مقابل اسناد شخص ثالث ،ضمانتنامه مستقل به شمار ميرود و مي تواند بر
اساس شرايط  URDGصادر شود .در رابطه با انواع مختلف مکانيسم پرداخت ،اين نوع ضمانتنامه بسيار شبيه
اعتبار اسنادي بوده و صرفاً در ارائه نوع اسناد تفاوت دارد.
چندين نوع اسناد شخص ثالث براي اجابت شرايط پرداخت مناسب هستند .در ضمانتنامه پيشپرداخت 3صادره
ممکن است شرطي دال بر الزام ارائه تأييديه از بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي مبني بر اينکه فروشنده اسناد
حمل را تهيه نکرده و يا اينکه به موقع تهيه و ارائه ننموده است ،وجود داشته باشد .در يك ضمانتنامه حسن انجام
كار ،مي توان شرط درخواست گواهي از طرف ارزياب مستقل يا مميز وصول يا از طرف مهندس در رابطه با
قراردادهاي ساخت و راه اندازي آورده شود مبني بر اين كه حسن انجام تعهدات قرارداد اصلي صورت نگرفته است.

1- Documentary Guarantees
2-Conditional Guarantees
3-Advance Payment Guarantee
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اسنادي كه بايد توسط ذينفع ارائه شود :در رابطه با ضمانتنامه تعهد پرداخت 1ممکن است از ذينفع خواسته
شود كه اسناد شخص ثالث مربوط به عملکرد خود را ارائه نمايد .مثالً از ذينفع يا فروشنده خواسته شود كه كپي
اسناد حمل و ساير اسناد صادره توسط اشخاص ثالث بخصوصي را ارائه نمايد يا مثالً از يك شركت ساختماني يا
ذينفع مرتبط با قرارداد ساخت درخواست شود كه سياهههاي ظهرنويسي شده توسط مهندس را با اظهار اين مطلب
كه سياهه ها سررسيد شدهاند اما پرداخت صورت نگرفته است ،ارائه نمايد .بايد توجه داشت كه صدور اين
ضمانتنامهها توام با ريسك زيادي براي ذينفع است ،بهخصوص اگر اسناد را با شکل و فرمت خاصي از نظر متن و
تشريح دقيق عبارات در ضمانتنامه خواسته باشند.
اسنادي كه بايد توسط مضمون عنه ارائه شود :در اين روش نيازي نيست كه ذينفع مداركي را دال بر قصور
مضمون عنه/متعهد اصلي تهيه نمايد .بلکه او مي تواند وجه الضمان را طبق روش مشخص شده در ضمانتنامه
دريافت كند مگر اينکه متعهد اصلي ،اسناد شخص ثالث خواسته شده درضمانتنامه را كه حاكي از اجراي تعهدات
باشد ،ارائه نمايد.
اين روش در ضمانتنامههاي پيش پرداخت متداول است كه شامل مکانيسم كاهش پذيري هستند و در
مورد ضمانتنامههاي حسن انجام تعهدات نيز مي تواند كاربرد داشته باشد .در ساير موارد ،بايد آگاهي الزم به ذينفع
داده شود كه هميشه محق به دريافت كل مبلغ ضمانتنامه نمي باشد ،زيرا ارائه اسناد خواسته شده تحت
ضمانتنامه توسط متعهد اصلي ،ممکن است حاكي از اجراي بخشي از تعهدات يك قرارداد باشد .نکته مهم ديگر كه
بايد در اين روش در نظر داشت آن است كه در ضمانتنامه بايد دوره زماني كه متعهد اصلي مجاز به ارائه اسناد
است ،ذكر شود.
تقسيم ريسک ها :درمقايسه با ضمانتنامههاي عندالمطالبه با شرط پرداخت با اولين درخواست ،ضمانتنامههاي
با شرط پرداخت در مقابل ارائه اسناد شخص ثالث بيشتر منافع متعهد اصلي را درنظر داشته و در مقابل مزاياي
كمتري را براي ذينفع در بردارد .بخصوص اينکه بايد درنظرداشت ذينفع در موقعيتي نيست كه در هر زمان كه
اعتقاد بر قصور متعهد اصلي از تعهدات خود داشت ،بتواند ضمانتنامه را مطالبه كند .اما اين گونه ضمانتنامهها اين
توانايي را به ذينفع مي دهد كه با اعمال فشار بر متعهد اصلي ،قرارداد را مطابق با خواسته خود به اجرا درآورد.
همچنين ذينفع اين قدرت را دارد كه بتواند مکرراً و با استفاده از روش "يا تمديد كن يا بپرداز" ،ضمانتنامه را
تمديد كند .بايد توجه داشت كه صدور اين گونه ضمانتنامهها بستگي به توافقات بين طرفين دارد.
 -3-2-2ضمانتنامه با شرط" پرداخت در مقابل ارائه حكم داوري 2يا حكم دادگاه
Payment upon Submission of an Arbitral or Court Decision
سومين نوع شرط پرداخت در ضمانتنامه ،تأييد وجود بدهي متعهد اصلي به ذينفع است .چنين شرطي صرفاً
براساس توافق ذينفع و متعهد اصلي در متن ضمانتنامه درج مي گردد .در اين ارتباط ،مي توان به ارائه حکم داوري
يا حکم دادگاه كه نوع متداول از روش پرداخت در ضمانتنامههاي قضايي است ،مانند ضمانتنامههاي رفع توقيف
كشتي اشاره نمود.
1-Payment Guarantee
2-Arbitral
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مقايســه ضــمانتنامــه بــا شــرط پرداخــت در مقابــل ارائــه حكــم دادگــاه بــا ضــمانتنامــه تبعــی
( )Suretyshipو مزاياي صدور آن براي بانک:
در ضمانتنامـه بـا شـرط پرداخـت در مقابـل ارائـه حکـم دادگـاه ذينفـع تنهـا زمـاني محـق بـه دريافـت
وجه الضـمان اسـت كـه از طريـق ارائـه حکـم داوري و يـا حکـم دادگـاه ثابـت كنـد ،متعهـد اصـلي بـه او بـدهي
دارد .ايـن نـوع ضـمانتنامـه شـباهت زيـادي بـا ضـمانتنامـه تبعـي دارد .در ضـمانتنامـه بـا شـرط پرداخــت در
مقابــل حکــم داوري يــا حکــم دادگــاه بانــك بايــد صــرفاً در مقابــل ارائــه حکــم قضــايي يــا حکــم داوري توســط
ذينفــع ،پرداخــت را انجــام دهــد .بانــك تنهــا نقــش مطابقــتدهنــده ســند ارائــه شــده را دارد و خــود را درگيــر
روابط اصلي طرفين نمـينمايـد .ايـن همـان اصـل اسـتقالل ضـمانتنامـه مـيباشـد كـه از بانـك بـه خصـوص در
مقابل مشتريانش محافظت ميكنـد .بنـابراين بانـكهـا ،تمايـل دارنـد تـا در مقايسـه بـا ضـمانتنامـههـاي تبعـي
بيشتر از اين نوع ضمانتنامهها استفاده نمايند.
چنين ضمانتنامهاي مي تواند به طريقي صادر شود كه حکم دادگاه به خصوصي را با ذكر نام دادگاه،
جزئيات ،مفاد و قطعيت يا عدم قطعيت حکم صادره مشخص نموده باشد .عدم وجود هر مشخصهاي ممکن است
ذينفع را در مطالبه ضمانتنامه با مشکل مواجه نمايد .اين ضمانتنامهها ،معموالً فاقد سررسيد هستند.
ذينفع همچنين مي تواند منافع خود را با درج عبارت "تمديد ضمانتنامه با يك درخواست سـاده" افـزايش
دهد .از طرف ديگر ،بسياري از اين ضمانتنامهها مي توانند به طريقي صادر شوند كه ذينفع ملـزم بـه طـي فرآينـد
خاصي در طول يك دوره زماني محدود ،پس از صدور ضمانتنامه باشد و همچنين ملزم به ارائه درخواسـت مطالبـه
ظرف مدت زمان خاصي پس از تحويل حکم شود .به هر حال اين ضمانتنامهها مي توانند طوري تنظيم شـوند كـه
مطالبه در طول يك دوره خاص صورت پذيرد (مثالً  6ماه پس از تاريخ خاتمه پروژه براي تکميل قرارداد اصلي) .اما
در هر صورت پرداخت زماني انجام خواهد شد كه حکم پس از تاريخ انقضـاء ارائـه نشـده باشـد .ايـن حالـت مزيـت
بيشتري براي بانك و متعهد اصلي دربردارد ،زيرا بانك را در صورتي كه مطالبه اي قبل از انقضـاء سررسـيد صـورت
نپذيرد از تعهداتش آزاد مي سازد.
 -3مسايل و نكات مهم در مطالبه ضمانتنامه
 -1-3بررسی بانک در رابطه با انطباق دادن شرايط و مقررات ضمانتنامه
وقتي ذينفع درخواست مطالبه ضمانتنامه را ارائه مي نمايد ،بايد شرايط و مقـررات ضـمانتنامـه را اجابـت
كرده باشد .بانك در رابطه با ذينفع وظيفه دارد كه از انطباق درخواست مطالبه مطمئن شود و در رابطـه بـا متعهـد
اصلي ،بانك اوالً وظيفه انطباق تقاضاي ذينفع با شرايط ضمانتنامه و ثانياً وظيفه عودت تقاضاي ذينفع براي مطالبه
در صورت عدم تطابق آن با شرايط ضمانتنامه را بر عهده دارد.
بانك بايد در بررسي خود نسبت به درخواست مطالبه ارائه شده به نکات زير توجه كند:
31

كل شرايط و مقررات ضمانتنامه بايد رعايت شود ،يعني تقاضاي پرداخت بايد مطـابق بـا شـرايط منـدرج در
ضمانتنامه و همچنين قبل و يا در زمان سررسيد ضمانتنامه ارسال شده باشد .ضـمانتنامـه ممکـن اسـت شـامل
بندهايي باشد كه حق ذينفع در مطالبه را محدود يا كاهش دهد ،مثالً شرط پايان دادن به ضـمانتنامـه بـه محـض
اتمام قرارداد اصلي .در اين حالت متعهد اصلي بايد ثابت كند كه اين شرايط محقق شده است.
 -2-3قانون حاكم
ضمانتنامهها تابع قانون محل شعبه يا اداره صادر كننده ضـمانتنامـه يـا همـان ضـامن هسـتند .بنـابراين،
ضمانتنامه تابع قوانين حاكم بر كشور بانك صادر كننده هستند .در مورد ضمانتنامه مستقيم ،معموالً قانون كشـور
متعهد اصلي حاكم بر ضمانتنامه است.
 -3-3چه كسی حق مطالبه دارد؟
مسلماً تنها كسي كه در ضمانتنامه حق مطالبه دارد ذينفع ضمانتنامه است .لذا بانـك از قبـول درخواسـت
هرشخص ديگري به غير از ذينفع براي مطالبه امتناع مي كند و آن را عودت ميدهد.
اين حق براي بانك محفوظ است كه براي اثبات ذينفع بودن مطالبه كننده ،از او مدركي را درخواست نمايد
تا مطمئن شود شخص مطالبه كننده دقيقاً همان شخص تعيين شده در ضمانتنامه اسـت .در ايـن رابطـه بانـك از
طرف متعهد اصلي ،موظف است كه با يك"دقت معقول "1مدارك را بررسي نمايد و از صحت مطالبه مطمئن شـود.
مثالً درخواست واريز نمودن وجه الضمان به يك حساب غيراز حساب ذينفع مي تواند مشکوك باشـد .يـك مشـکل
ديگر زماني اتفاق مي افتد كه موقعيت رسمي شركت ذينفع تغيير يابد .لذا بانكهـا مجـاز هسـتند كـه اساسـنامه و
شركتنامه ذينفع را هنگام مطالبه درخواست نمايند.
درخواست مطالبه مي تواند از طريق نماينده ذينفع يا وكيل قانوني وي كه مجاز به مطالبه وجـه الضـمان از
طرف ذينفع باشد نيز انجام گيرد كه به هرحال مدت اعتبار اين وكالتنامه ،بايد در خالل سررسيد ضمانتنامه باشد.
 -4-3آدرس و مكان مطالبه
به غير از مواردي كه بصورت پيش شرط در متن ضمانتنامه آورده مي شود ،درخواست مطالبه و همچنـين
كليه اسنادي كه ذينفع بايد ضميمه يا ارسال كند الزاماً بايستي به واحد صادركننده بانك ضامن ارائه شود .بـه ايـن
ترتيب درخواستهايي كه از طريق ساير شعب بانك ارسال شود بياثر است .اما اين به آن معني نيسـت كـه چنـين
درخواستهايي بدون اقدام بايگاني شود ،زيرا از شعب و نمايندگي هايي كه اين درخواستها را دريافـت مـي كننـد
انتظار مي رود كه درخواست و اسناد را به واحد صادر كننده ارسال كنند .لزوم مراجعه ذينفع به بانك صادر كننـده
در ضمانتنامههاي مستقيم حائز اهميت است ،زيرا بانك صادر كننده و ذينفع اغلب در دو كشور متفاوت از هم قرار
1-Reasonable Care
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دارند .البته ذينفع مي تواند درخواست مطالبه و اسناد را به شعبه بانك خـود در كشـورش ارسـال و شـعبه (بانـك)
مربوطه آنها را براي بانك صادر كننده اصلي ارسال نمايد.
 -5-3درخواست رسمی
در اغلب ضمانتنامهها عنوان ميشود كه درخواست مطالبه بايد به صورت كتبي صادرشود .بـه غيـر از نامـه
كتبي ،تقاضاهاي واصله از طريق مخابراتي ،تلکس و يا فاكس نيز معتبرند مشروط بر اينکه صحت منبع پيـام محـرز
شود كه اين احراز معموالً به روش رمزگذاري در متن پيام صورت مـي گيـرد .مکالمـه تلفنـي در مـورد درخواسـت
مطالبه غيرقابل قبول است مگر اينکه در شرايط ضمانتنامه به اين نوع وسيله ارتباطي اشاره و مجاز شـناخته شـده
باشد.
 -6-3ارتباط تقاضاي مطالبه با قرارداد اصلی
تقاضاي مطالبه بايد با قرارداد اصلي كه ضمانتنامه در ارتباط با آن صادر شده ،مرتبط باشـد .ايـن قـرارداد،
قراردادي است كه بين مضمون عنه و ذينفع منعقد شده است و لذا ضمانتنامـه نمـيتوانـد بـراي قـرارداد ديگـري
مطالبه شود .بايد توجه داشت كه الزم نيست ذينفع اثبات كند ،تقاضاي پرداخت وي با قرارداد اصلي مـرتبط اسـت.
مثالً اگر در ضمانت نامه شرط شده باشد كه ذينفع بايد گواهي مبني بر قصور مضمون عنه را تسـليم نمايـد ،ذينفـع
صرفاً بايد در گواهي مزبور ،به عدم اجراي تعهدات مضمونعنه تحت قرارداد اصلي اشاره نمايد و ارائه مدرك ديگري
نياز نميباشد .بانك هيچ وظيفه اي نسبت به متعهد اصلي (مضمون عنه) مبني بر اينکه آيا درخواست مطالبه واقعـاً
با قرار داد اصلي مرتبط است يا خير ندارد و صرفاً اظهار ذينفع در درخواست خود كافي اسـت .امـا اگـر بـه هرحـال
متعهد اصلي مستنداتي به بانك ارائه نمايد كه حاكي از وجود شبهه واقعي در مطالبه ذينفع باشد ،اصلح است بانـك
از ذينفع تأييديه اي مبني بر اينکه مطالبه مربوط به قرارداد اصلي است ،اخذ نمايد.
 -7-3شرايطی كه بايد قبل از مطالبه اجرا شوند
ذينفع موظف است قبل از مطالبه نسبت به رعايت و اجابت شرايط مطالبه مندرج در ضمانتنامه اقدام نمايد.
بديهي است بانك از پذيرش درخواست مطالبه نامطابق خودداري مي نمايد.
 -1-3عبارات محدودكننده يا پايان دهنده حق مطالبه
ضمانت نامه مي تواند شامل عباراتي باشد كه حق مطالبه را براي ذينفع محدود كرده و يا به آن پايان دهـد.
معموالً در اين شرايط ،مضمون عنه بايد اين وقايع را اثبات نمايد .به بعضي از اين شرايط به شرح زير مي پردازيم:
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شرط پاداري در ضمانتنامه هاي پيش پرداخت :براي پادارشدن ضمانتنامه پيش پرداخت ،مبلغ پيش پرداخت
بايد قبالً به حساب مضمون عنه (متقاضي) واريز شده باشد .بنابراين حق ذينفـع در مطالبـه زمـاني نافـذ اسـت كـه
مضمون عنه وجه را دريافت كرده باشد ،در غيراين صورت ذينفع هيچگونـه حقـي در مطالبـه ضـمانتنامـه پـيش-
پرداخت ندارد.
عبارت كاهش پذيري :ضمانتنامه مي تواند متناسب با روند اجراي قرارداد كاهش يابد و درخواست كـاهش بايـد
قبل از انقضاي سررسيد ضمانتنامه به بانك ارائه گردد.
دوره سررسيد :اگر ضمانتنامه داراي تاريخ سررسيد معيني باشد ،تقاضاي مطالبه مطابق بايد قبل از آن تاريخ و يا
حداكثر تا آن تاريخ معين واصل شود و اگر در ضمانتنامه شرط شده باشد كه انقضاء آن منوط به انجام عملي خاص
است ،درخواست مطالبه مطابق بايد قبل از وقوع آن عمل ارائه گردد .تنها در حالت فورس ماژور مثل وقـوع جنـ ،
اعتصاب ،شورش و ...اگر مطالبه بعد از تاريخ انقضاء صورت بگيرد ،بانـك آن را قبـول مـي كنـد .اگـر تـاريخ انقضـاء
مصادف با روز تعطيل گردد ،روز كاري بعد از آن تاريخ بعنوان تاريخ انقض اء تلقـي خواهـد شـد .بـا توجـه بـه اصـل
استقالل ضمانتنامهها از قرارداد اصلي ،دوره سررسيد ضمانتنامه با مراجعه به شرايط ضمانتنامه مشخص ميشـود
و نه با مراجعه به قرارداد اصلي .بنابراين يك ضمانتنامه مي تواند طبق شرايط خود ضمانتنامه منقضي شود ،بدون
اينکه قرارداد اصلي كامل و يا پايان يافته باشد .در چنين شرايطي ،چنانچه ذينفع تمايل به تمديد ضـمانتنامـه بـه
منظور پوشش قرارداد اصلي تا سررسيد آن را داشته باشد ،مي تواند درخواست تمديد خود را از روش "يا تمديد كن
يا بپرداز" به بانك ارائه دهد.
گاهي اوقات در ضمانتنامه به جاي درج يك تاريخ انقضاء معين و تقويمي مي توان انقضـاء ضـمانتنامـه را
منوط به حادث شدن واقعه يا انجام عملي نمود (واقعه منجر به خاتمه اعتبار) .مثالً ميتوان از عبارت زيـر اسـتفاده
كرد:
""The guarantee expires upon release of certificate from the engineer confirming completion.

چنين عبارتي مي تواند براي بانك دو مشکل اساسي ايجاد كند :يکي در مورد زمان آزاد سازي اسناد و ديگـر
اينکه آيا اسناد ارائه شده دقيقاً همان اسناد خواسته شده در ضمانتنامه خواهد بود يا خير.
بانك به محض حادث شدن اتفاق اشاره شده يا عمل انجام شده (واقعه منجر به خاتمه اعتبـار) و بـا حصـول
اطمينان از دريافت اسناد مقيده در متن ضمانتنامه دال بر وقوع اتفاق ،از قبول هر نوع مطالبهاي خودداري ميكند.
بنابراين مضمون عنه وظيفه دارد قبل از اين كه مطالبه اي صورت بگيرد ،به منظور اثبات وقوع شرط ضـمانتنامـه،
مدارك الزم را به بانك ارائه نمايد و در غير اين صورت اگر اين مدارك ارائه نشود و يا به موقع ارائـه نشـود و بانـك
پرداختي به ذينفع انجام دهد ،هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك ضامن نخواهد شد.
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يك ضمانت نامه مي تواند هر دو شرط تاريخ انقضاء با تعيـين سررسـيد مشـخص و همچنـين حـادث شـدن
واقعهاي يا انجام عملي (واقعه منجر به خاتمه اعتبار) را توأماً دارا باشد .در اين حالت هركـدام كـه زودتـر بـه وقـوع
بپيوندد ،مالك تاريخ انقضاء سررسيد ضمانتنامه خواهد بود.
 -3-3مبلغ مورد مطالبه
ذينفع صرفاً محق به دريافت حداكثرتا ميزان كل مبلغ ضمانتنامه است و هرگز حق مطالبه مبلغي بـيش از
وجه الضمان را ندارد ،حتي اگر ميزان خسارت و بهره آن بيش از مبلغ ضمانتنامه باشد.
البته در بعضي از ضـمانتنامـههـا ،مبلـغ ضـمانتنامـه تـا درصـدي بـه عنـوان سـود كـه بيشـتر در مـورد
ضمانتنامههاي پيش پرداخت كاربرد دارد ،قابل افزايش است .زيرا در اين حالت ،وجه پيش پرداخت به عنوان يـك
وام پرداخت شده به مضمون عنه محسوب ميشود.
 -15-3نوع ارز
ذينفع ،حق مطالبه وجه الضمان به غير از نوع ارز مشخص شده در ضمانتنامه (ضمانتنامه متقابل) را ندارد
و اگر چنين درخواستي به بانك ارائه شود ،فاقد اعتبار است .ضمانتنامه هاي متقابل در موارد خاصي (مثالً زماني كه
نوع ارز ضمانت نامه ريال باشد) به بانك صادر كننده اجازه مي دهند كـه مطالبـه خـود را بـه ارزي ديگـر مـثالً دالر
آمريکا درخواست كنند كه بايد معادل 1مبلغ ضمانتنامه باشد.
 -11-3دوره بررسی جهت پرداخت وجه الضمان
بانك يك زمان معقول 2براي انطباق دستور مطالبه با شرايط و مقررات ضمانتنامه در اختيار دارد .اين زمان
معقول با توجه به شرايط ضمانتنامه ،شرايط پرداخت و نوع اسناد ارائه شده توسط ذينفع تعيين ميگـردد و مـدت
زمان  3روز به عنوان زمان معقول جهت انجام بررسي الزم تلقي مي شود.
الزم به ذكر است طبق مقررات متحدالشکل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه ) ،(URDG 758مهلت بررسـي
تطابق اسناد براي ضامن 5 ،روز كاري بعد از روز ارائه اسناد مي باشد.
 -12-3جريمه ديركرد و سود متعلقه
در صورت مطالبه وجه الضمان و عدم پرداخت به موقع توسط بانك ضامن متقابل يا متعهد اصلي ،بايد جريمه
ديركرد از تاريخ مطالبه وجه الضمان تا زمان دريافت آن محاسبه گردد .الزم به ذكر است درخصـوص ضـمانتنامـه
پيش پرداخت ،در صورت وجود شرط پرداخت سود در متن ضمانتنامه ،هنگـام مطالبـه وجـه الضـمان بايـد سـود
1- Counter Value
2- Reasonable Time
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مربوطه از تاريخ كارسازي پيشپرداخت تا زمان مطالبه محاسبه و دريافت گردد .همچنين در صورت عـدم پرداخـت
به موقع وجه الضمان مورد مطالبه ،جريمه ديركرد نيز از تاريخ درخواست مطالبه تا زمان دريافت وجه بايد محاسبه
و اخذ گردد.
 -13-3عملكرد بانک در حالت عدم مطابقت درخواست مطالبه با شرايط ضمانتنامه
اگر بانك تشخيص دهد كه درخواست مطالبه با شرايط و مندرجات ضمانتنامه مطابقت ندارد و بخواهد آن را
رد كند ،بايد بدون درن و تأخير مراتب را به طور كتبي و حتي االمکان از طريق سريعترين وسيله مخابراتي ممکن،
به اطالع ذينفع برساند تا ذينفع بتواند درخواست خود را اصالح نموده و در زمان مقـرر و قبـل از انقضـاء سررسـيد
ضمانتنامه ،آن را مجدداً براي بانك ارسال نمايد.
 -4مطالبه تضمين متقابل كارگزار ()Call on the Counter Guarantee
مي توان همان مقررات و اصولي را كه در رابطه با مطالبه ضمانتنامه بيان شده ،به مطالبه ضمانتنامه متقابل
نيز تعميم داد.
بخش ششم :آشنايی با بانك توسعه اسالمی (:)Islamic Development Bank
بانك توسعه اسالمي يکي از موسسات مالي توسعه اي بين المللي و از نهادهاي تخصصي سازمان كنفرانس
اسالمي ( )Organization of Islamic Cooperation-OICميباشد كه بر اساس اعالميه وزراي اقتصاد
كشورهاي اسالمي و با هدف پيشبرد توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي كشورهاي عضو و جوامع مسلمان
كشورهاي غير عضو در سراسر جهان بر اساس اصول شريعت اسالمي در سال  1975ميالدي به وسيله  22كشور
اسالمي و با سرمايه اوليه  755ميليون دينار اسالمي در جده عربستان تاسيس گرديد .هر كشور اسالمي كه عضو
سازمان كنفرانس اسالمي است مي تواند به عضويت اين بانك درآيد .در حال حاضر كليه كشورهاي عضو سازمان
كنفرانس اسالمي به عضويت اين بانك درآمده اند و تعداد اعضاي آن  57كشور ميباشد كه چهار قاره ،آسيا ،آفريقا،
اروپا (آلباني) و آمريکاي جنوبي (سورينام) را در بر مي گيرد.
جمهوري اسالمي ايران نيز در اواخر سال  1368هجري شمسي ( 1989ميالدي) با پذيره نويسي  2/5ميليون
دينار اسالمي (251سهم) به عضويت اين بانك درآمد كه در حال حاضر با دارا بودن  8/25درصد از كل سهام،
سومين سهامدار عمده بانك توسعه اسالمي مي باشد .هم اكنون بانك توسعه اسالمي داراي يك ستاد (دفتر مركزي)
در شهر جده و چهار دفتر مركزي در قزاقستان ،مالزي ،مراكش و سنگال ميباشد .به عالوه بانك مزبور به منظور
پيگيري اجراي پروژههاي مصوب در  4كشور نمايندگان محلي دارد.
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بانك توسعه اسالمي از لحاظ ساختار اداري داراي دو بخش عمده مديريتي ميباشد:
اول :هيئت عامل ( )Board of Governorكه عاليترين ركن بانك است و سالي يك بار بهمنظور تصويب
عملکرد ،صورتهاي مالي بانك و ترسيم خط مشي آتي آن تشکيل جلسه ميدهد .هر كشور عضو بانك در هيئت
عامل ،داراي يك نماينده عليالبدل است .نماينده ايران ،وزير اموراقتصادي و دارايي و نماينده عليالبدل آن ،رئيس
سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است.
دوم :هيئت مديره اجرايي ( )Board of Executive Dircetorsكه مركب از هجده عضو است .نه عضو
آن توسط كشوري كه داراي باالترين سهام در بانك مي باشند (عربستان سعودي ،ليبي ،ايران ،نيجريه ،امارات
متحده عربي ،قطر ،مصر و كويت) منصوب و نه عضو ديگر آن از ميان ساير اعضاء( براي مدت سه سال) انتخاب
ميگردند .تصويب عمليات و پروژهها و هدايت امور اجرائي بانك بر عهده اين هيات ميباشد و امکان تجديد انتخاب
آنها نيز وجود دارد.
رئيس بانك ،به عنوان مدير عامل بانك توسط هيات عامل براي يك دوره پن ساله قابل تمديد انتخاب
ميگردند.
اين بانك ،شركتهاي وابسته و تعداد ديگري از نهادهاي وابسته به آن ،به عنوان گروه توسعه اسالمي شناخته
مي شوند كه شامل موسسات زير ميباشند:
 -1شركت اسالمی براي توسعه بخش خصوصی (:1)ICD
شركت مزبور جهت رشد و كاميابي اقتصادي در كشورهاي عضو تلقي ميشود و هدف آن شناسايي فرصتها
در بخش خصوصي ،ارائه خدمات مالي مطابق با شريعت اسالم و امکان دسترسي شركتهاي خصوصي به بازارهاي
مالي اسالمي است .اين شركت در سال  1999ميالدي تاسيس شد.
 -2شركت اسالمی بيمه سرمايهگذاري و اعتبار (:2)ICIEC
هدف اين شركت گسترش حيطه تعامالت تجاري و جريان سرمايهگذاري ميان كشورهاي عضو سازمان
كنفرانس اسالمي ميباشد كه براي رسيدن به اين هدف به صدور بيمه اعتباري جهت پوشش عدم پرداخت كاالهاي
صادراتي و همچنين بيمه سرمايهگذاري در قبال ريسك كشوري ميپردازد .اين شركت از سال  1994فعاليت خود
را شروع كرد و مركز آن در جده ميباشد.

1-Islamic Corporation for Development of the Private Sector
2-Islamic Corperation for Insurance of Investment and Export Credit
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 -3موسسه آموزشی و پژوهشی اسالمی (:1)IRTI
اين موسسه مسئوليت پژوهش ،آموزش و فعاليتهاي مرتبط را در جهت كمك به فعاليت بانکي ،مالي و
اقتصادي در كشورهاي عضو و جوامع مسلمان در كشورهاي غير عضو بهعهده دارد .اين موسسه تا كنون اقدام به
برگزاري چندين سمينار و كنفرانس و برنامه آموزشي در كشورهاي عضو نموده است .بانك توسعه اسالمي هر سال
به منظور شناسايي ،تقدير و تشويق كوششهاي برجسته و خالقي كه توسط اشخاص و يا موسسات در زمينه اقتصاد
و يا بانکداري اسالمي در كشورهاي عضو صورت مي پذيرد ،جايزه اي در نظر مي گيرد.
-4شركت اسالمی بين المللی تامين مالی تجاري (:2)ITFC
شركت موصوف از سال  2118با هدف ارتقاء و گسترش تأمين مالي تجاري و افزايش اثرات توسعه اي تامين
مالي تجاري بين كشورهاي عضو شروع به فعاليت نمود.
واردكنندگان در ايران در صورت تمايل به استفاده از عمليات تامين مالي تجاري واردات بايد از طريق دفتر
وام ها ،مجامع و موسسات بين المللي سازمان سرمايهگذاري و كمکهاي اقتصادي و فني ايران وابسته به وزارت امور
اقتصادي و دارايي اقدام نمايند .عمليات تأمين مالي تجاري صادرات به همين شيوه صورت ميگيرد.
منابع مالي بانك توسعه اسالمي به سه صورت تسهيالت پروژه اي ،تسهيالت تجاري و كمك هاي بالعوض به
كشورهاي عضو اعطا ميشود .عمليات عادي بانك شامل تامين مالي پروژهها و عمليات كمك فني است.
روشهاي تامين مالي به كار گرفته شده شامل وام ،اجاره به شرط تمليك ،فروش اقساطي ،مشاركت در
سرمايه ،استصناع ،مرابحه ،خطوط اعتباري و كمك فني يا كمك بالعوض ميباشد.
اعطاي خط اعتباري به موسسات مالی توسعه ملی كشورهاي عضو
بانك توسعه اسالمي مستقيماً يا از طريق مؤسسات وابسته عالوه بر تامين مالي پروژه ها ،اقدام به اعطاي
خطوط اعتباري به نهادهاي توسعه ملي و بانکهاي اسالمي در كشورهاي عضو ،به ويژه جهت پيشبرد رشد و توسعه
پروژه هاي با مقياس كوچك و متوسط در بخش صنعت و كشاورزي و پروژه هاي زيربنايي مينمايد.
عمليات تامين مالي تجاري بانك توسعه اسالمي بخشي از عمليات مالي گسترده بانك ميباشد كه هر دو
بخش صادرات و واردات را تحت پوشش قرار مي دهد .عمليات تامين مالي تجاري واردات مطابق با شريعت اسالم و
به شيوه مرابحه عمل مي كند و به گونه اي است كه كاالها را به وسيله بانك توسعه اسالمي (شركت  )ITFCاز
جانب واردكننده خريداري مي نمايد و دوباره كاالهاي مزبور را در قبال نرخ كارمزد معقول به وارد كننده ميفروشد.

پايان
1- Islamic Research and Training Institute
2- International Islamic Trade Finance Corporation
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پیوست ها :
مقررات مربوط به صدور انواع ضمانتنامهها
الف  -آئين نامه صدورضمانتنامه و ظهرنويسی از طرف بانک ها
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ب-مجموعه مقررات ارزی بخش چهارم مرتبط با صدور ضمانتنامه های ارزی:
رعايت مقررات ارزي ابالغي از سوي بانك مركزي جهت انجام امور ضمانتنامههاي ارزي بشرح ذيل
واصالحيه هاي بعدي آن الزامي است.
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نمونه ها
TO: BANK MELLI IRAN
FOREIGN GUARANTEES DEPARTMENT

APPLICATION FORM FOR ISSUING A TENDER
GUARANTEE

DEAR SIRS,
AT REQUEST OF (X) PLEASE ISSUE ON OUR FULL RESPONSIBILITY AND AGAINST OUR COUNTER
GUARANTEE NO. … YOUR TENDER GUARANTEE FOR … IN FAVOUR OF (XX) AS FOLLOWS:
QUOTE
“AS (X) IS WILLING TO PARTICIPATE IN THE TENDER …, THEREFORE WE HEREBY BECOME SURETY FOR
THE ABOVE NAMED IN THE AMOUNT OF… (IN WORDS), IN THE EVENT WE ARE NOTIFIED BY (XX) THAT THE
OFFER OF THE ABOVE NAMED IS ACCEPTED BUT THE SAID FIRM HAS REFUSED TO SIGN THE CONTRACT
OR TO SUBMIT THE GUARANTEE FOR DUE PERFORMANCE OF THE CONTRACT WITHIN THE STATED
PERIOD, WE UNDERTAKE TO PAY THE ABOVE MENTIONED AMOUNT OF … IN FAVOUR OF (XX) AS SOON AS
WE RECEIVE THE FIRST WRITTEN COMPLIED DEMAND OF (XX), WITHOUT ANY NEED TO PROVE THE
CORRECTNESS OR ACCURACY OF SAME OR TO ISSUE ANY FORM OR TO TAKE ANY ACTION THORUGH
ADMINISTRATIVE OR LEGAL CHANNELS.
THIS GUARANTEE IS VALID UP TO THE CLOSE OF BUSINESS ON … AND IT IS EXTENDABLE FOR ANY
PERIOD THAT MAY BE REQUESTED BY (XX) AND IN THE EVENT OF OUR NOT BEING ABLE OR NOT BEING
WILLING TO EXTEND THE PERIOD OF THE GUARANTEE OR IF (X) DOES NOT TAKE THE NECESSARY ACTION
TO HAVE THE GUARANTEE EXTENDED OR DOES NOT SO INSTRUCT THIS BANK, WE UNDERTAKE TO PAY
WITHOUT ANY NEED FOR A FRESH DEMAND IN THIS CONNECTION THE ABOVE SUM IN FAVOUR OF (XX).”
UNQUOTE
IN CONSIDERATION OF YOUR ISSUING AT OUR REQUEST A GUARANTEE IN FAVOUR OF (XX) FOR THE
AMOUNT OF.... AS REQUESTED ABOVE, WE (NAME OF BANK) HEREBY IRREVOCABLY AND
UNCONDITIONALLY UNDERTAKE TO INDEMNIFY YOU AGAINST ALL LOSSES, EXPENSES OR DAMAGES
WHICH MAY ARISE OUT OF ANY CLAIM MADE AS A RESULT OF YOUR HAVING GIVEN SUCH A GUARANTEE
AND WE HEREBY UNDERTAKE TO REIMBURSE YOU WITHOUT DELAY AND AT YOUR FIRST SIMPLE WRITTEN
DEMAND, ANY AMOUNT YOU MAY BE CALLED UPON TO PAY UNDER THE SAID GUARANTEE, DESPITE ANY
CONTESTATION BETWEEN (X) AND (XX) AND WITHOUT IT BEING NECESSARY FOR YOU TO PRODUCE OR
ADDUCE ANY PROOF(S) OR ANY JUDICIAL OR ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS WHATSOEVER IN SUPPORT
OF YOUR CLAIM.
WE FURTHER AGREE THAT ANY REQUEST MADE UPON YOU BY (XX) FOR PAYMENT OF ANY SUM SHALL
CONSTITUTE A SUFFICIENT AUTHORITY TO YOU FOR MAKING SUCH PAYMENT WITHOUT ANY OBLIGATION
ON YOUR PART TO INQUIRE WHETHER SUCH AMOUNT IS IN FACT DUE TO THEM.
WHILE THIS INDEMNITY COVERS PAYMENT BY US TO YOU IN THE EVENT STATED ABOVE, IT MUST BE
UNDERSTOOD THAT OUR LIABILITY HEREUNDER WILL NOT EXCEED THE AGGREGATE AMOUNT OF … PLUS
YOUR COMMISSION AND CHARGES.
WE FINALLY AGREE THAT THIS INDEMNITY AS WELL AS ALL MATTERS CONNECTED THEREWITH SHALL BE
CONSTRUED AND DECIDED IN CONFORMITY WITH THE IRANIAN LAWS AND ALSO THE PLACE OF
JURISDICTION WILL BE IN IRAN.
THIS COUNTER GUARANTEE IS VALID UNTIL … (PLUS 15 DAYS FOR MAILING TIME) AND WILL BE EXTENDED
FOR ANY PERIOD ASKED FOR BY (XX). SHOULD WE NOT BE IN A POSITION OR DO NOT AGREE TO EXTEND
THIS GUARANTEE AND/OR IF (X) FAILS TO PROVIDE THE MEANS FOR ITS EXTENSION AND MAKE US AGREE
TO SUCH EXTENSION, THEN WE UNDERTAKE TO PAY THE AMOUNT REFERRED TO ABOVE TO OR TO THE
ORDER OF BANK MELLI IRAN WITHOUT IT BEING NECESSARY FOR THE LATTER TO MAKE A NEW CLAIM.
WE CONFIRM THAT EXCHANGE CONTROL FORMALITIES ARE COMPLIED WITH AND THIS MESSAGE IS AN
OPERATIVE INSTRUMENT.

(X) NAME OF CONTRACTOR

(XX) NAME OF BENEFICIARY
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TO : BANK MELLI IRAN
FOREIGN GUARANTEES DEPARTMENT

APPLICATION FORM FOR ISSUING PERFORMANCE
GUARANTEE

DEAR SIRS,
AT THE REQUEST OF (X), PLEASE ISSUE ON OUR FULL RESPONSIBILITY AND AGAINST OUR COUNTERGUARANTEE NO. … YOUR PERFORMANCE GUARANTEE FOR … IN FAVOUR OF (XX) AS FOLLOWS:

QUOTE
“WITH REFERENCE TO THE CONTRACT RELATING TO … CONCLUDED BETWEEN (XX) AND (X) AND BY THE
REQUEST OF (X) FOR THE GOOD PERFORMANCE OF THE UNDERTAKING ACCEPTED IN ACCORDANCE WITH
THE SAID CONTRACT IN RESPECT OF …, WE HEREBY GUARANTEE AND UNDERTAKE, IF IT IS NOTICED BY
THE (XX) THAT (X) HAS OFFENDED FROM THEIR LIABILITIES UNDER THE CONTRACT TO PAY IMMEDIATELY
AFTER RECEIPT OF THE FIRST WRITTEN COMPLIED DEMAND TO (XX) UP TO A TOTAL OF … (IN WORDS) ANY
AMOUNT IN RESPECT OF THIS GUARANTEE UNDER ANY SUBJECT OR REASON ASCERTAINED BY (XX)
WITHOUT ANY NEED FOR ISSUANCE OF DECLARATION FORM OR EXECUTION OF ANY ACTION THROUGH
ADMINISTRATIVE, LEGAL OR OTHER AUTHORITY OR PROVING THE NEGLECT UNTRUTH OR CORRECTNESS
OF SUCH DEMAND.
THIS LETTER OF GUARANTEE IS VALID UNTIL THE OFFICIAL CLOSING TIME ON ….AND IS EXTENDABLE
FOR THE PERIOD REQUESTED BY (XX). SHOULD THE BANK BE NOT ABLE OR WILLING TO EXTEND THE
VALIDITY HEREOF OR THE GUARANTEED PARTY SHOULD NOT PROVIDE THE NECESSITIES OF EXTENSION
AND OBTAIN THE CONCURRENCE OF THE BANK FOR THE EXTENSION, THEN THE BANK UNDERTAKES TO
PAY WITHOUT ANY NEED FOR A SECOND DEMAND, THE SAID SUM IN FAVOUR OF (XX).”
UNQUOTE
IN CONSIDERATION OF YOUR ISSUING AT OUR REQUEST A GUARANTEE IN FAVOUR (XX) FOR THE AMOUNT
OF … AS REQUESTED ABOVE, WE (NAME OF BANK) HEREBY IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY
UNDERTAKE TO INDEMNIFY YOU AGAINST ALL LOSSES, EXPENSES OR DAMAGES WHICH MAY ARISE OUT
OF ANY CLAIM MADE AS A RESULT OF YOUR HAVING GIVEN SUCH A GUARANTEE, AND WE HEREBY
UNDERTAKE TO REIMBURSE YOU WITHOUT DELAY AND AT YOUR FIRST SIMPLE WRITTEN DEMAND, ANY
AMOUNT YOU MAY BE CALLED UPON TO PAY UNDER THE SAID GUARANTEE DESPITE ANY CONTESTATION
BETWEEN (X) AND (XX) AND WITHOUT IT BEING NECESSARY FOR YOU TO PRODUCE OR ADDUCE ANY
PROOF(S) OR ANY JUDICIAL OR ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS WHATSOEVER IN SUPPORT OF YOUR
CLAIM.
WE FURTHER AGREE THAT ANY REQUEST MADE UPON YOU BY (XX) FOR PAYMENT OF ANY SUM SHALL
CONSTITUTE A SUFFICIENT AUTHORITY TO YOU FOR MAKING SUCH PAYMENT WITHOUT ANY OBLIGATION
ON YOUR PART TO INQUIRE WHETHER SUCH AMOUNT IS IN FACT DUE TO THEM.
WHILE THIS INDEMNITY COVERS PAYMENT BY US TO YOU IN THE EVENT STATED ABOVE, IT MUST BE
UNDERSTOOD THAT OUR LIABILITY HEREUNDER WILL NOT EXCEED THE AGGREGATE AMOUNT OF … PLUS
YOUR COMMISSION AND CHARGES.
WE FINALLY AGREE THAT THIS INDEMNITY AS WELL AS ALL MATTERS CONNECTED THEREWITH SHALL BE
CONSTRUED AND DECIDED IN CONFORMITY WITH THE IRANIAN LAWS AND ALSO THE PLACE OF
JURISDICTION WILL BE IN IRAN.
THIS COUNTER GUARANTEE IS VALID UNTIL … (PLUS 15 DAYS FOR MAILING TIME) AND WILL BE EXTENDED
FOR ANY PERIOD ASKED FOR BY (XX). SHOULD WE NOT BE IN A POSITION OR DO NOT AGREE TO EXTEND
THIS GAURANTEE AND/OR IF (X) FAILS TO PROVIDE THE MEANS FOR ITS EXTENSION AND MAKE US AGREE
TO SUCH EXTENSION, THEN WE UNDERTAKE TO PAY THE AMOUNT REFERRED TO ABOVE TO OR TO THE
ORDER OF BANK MELLI IRAN WITHOUT IT BEING NECESSARY FOR THE LATTER TO MAKE A NEW CLAIM.
WE CONFIRM THAT EXCHANGE CONTROL FORMALITIES ARE COMPLIED WITH AND THIS MESSAGE IS AN
OPERATIVE INSTRUMENT.

(X) NAME OF CONTRACTOR

(XX) NAME OF BENEFICIARY
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TO: BANK MELLI IRAN
FOREIGN GUARANTEES DEPARTMENT

APPLICATION FORM FOR ISSUING OF
ADVANCE PAYMENT GUARANTEE WITH L.C

AN

DEAR SIRS,
AT THE REQUEST OF (X) PLEASE ISSUE ON OUR FULL RESPONSIBILITY AND AGAINST OUR COUNTER
GUARANTEE NO … YOUR ADVANCE PAYMENT GUARANTEE RELATING TO LG FOR … IN FAVOUR OF (XX) AS
FOLLOWS:
QUOTE
“IN CONSIDERATION OF THE FACT THAT, ACCORDING TO TERMS AND CONDITIONS OF LETTER OF CREDIT
NO . … DATED … ISSUED BY … (NAME OF THE ISSUING BANK) IN FAVOUR OF (X) AN ADVANCE PAYMENT OF
… REPRESENTING … PERCENT OF THE L/C AMOUNT IN RESPECT OF … (''A BRIEF DESCRIPTION OF GOODS
OR CONTRACT'') MAY BE MADE AGAINST A BANK GUARANTEE, WE BANK MELLI IRAN FOREIGN
GUARANTEES DEPARTMENT HEREBY IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY UNDERTAKE TO REFUND TO
(XX) EFFECTED DOWN PAYMENT … IN CASE THE (X) FAILS TO PRESENT THE REQUIRED DOCUMENTS IN
CONFORMITY WITH L/C TERMS WITHIN THE VALIDITY OF THE L/C OR SUBSEQUENT EXTENSION, IF ANY.
IN CASE PARTIAL SHIPMENT IS BEING ALLOWED IN TERMS OF THE L/C THE GUARANTEE'S AMOUNT WILL
BE REDUCED PRORATA AGAINST NEGOTIATION OF THE VALUE OF THE SHIPPING DOCUMENTS FULLY
COMPLIED WITH. HOWEVER SUCH REDUCTION SHOULD BE NOTIFIED BY (XX) AND CONFIRMED TO US BY
THE L/C ISSUING BANK. IN THE EVENT THAT, THE PORTION AMOUNT OF A/M L/C IS NOT UTILIZED UNTIL ITS
EXPIRY DATE, WE WILL PAY THE REMAINING BALANCE OF THE GUARANTEE UPON YOUR FIRST WRITTEN
COMPLIED DEMAND ACCOMPANIED BY THE WRITTEN APPROVAL OF THE L/C ISSUING BANK.
THIS LETTER OF GUARANTEE WILL BE VALID UNTIL THE LAST OFFICE HOUR OF THE DAY … AND CAN BE
EXTENDED UP TO ANY PERIOD REQUESTED BY BENEFICIARY. IN CASE THE BANK WILL NOT BE ABLE OR
WILLING TO EXTEND THIS GUARANTEE LETTER OR IF (X) DOES NOT PROVIDE THE MEANS FOR THE
EXTENSION AND DOES NOT ACQUIRE THE AGREEMENT OF THE BANK, THE LATTER WITHOUT NEEDING
NEW CLAIM, UNDERTAKES TO PAY THE ABOVE MENTIONED SUM IN FAVOUR OF BENEFICIARY.”
UNQUOTE
IN CONSIDERATION OF YOUR ISSUANCE AT OUR REQUEST A GUARANTEE IN FAVOUR OF (XX) FOR THE
AMOUNT OF … AS REQUESTED ABOVE, WE (NAME OF THE BANK) HEREBY IRREVOCABLY AND
UNCONDITIONALLY UNDERTAKE TO INDEMNIFY YOU AGAINST ALL LOSSES, EXPENSES OR DAMAGES
WHICH MAY ARISE OUT OF ANY CLAIM MADE AS A RESULT OF YOUR HAVING GIVEN SUCH A GUARANTEE
AND WE HEREBY UNDERTAKE TO REIMBURSE YOU WITHOUT DELAY AND AT YOUR FIRST WRITTEN
COMPIED DEMAND, ANY AMOUNT YOU MAY BE CALLED UPON TO PAY UNDER THE SAID GUARANTEE
DESPITE ANY CONTESTATION BETWEEN (X) AND (XX) AND WITHOUT IT BEING NECESSARY FOR YOU TO
PRODUCE OR ADDUCE ANY PROOF(S) OR ANY JUDICIAL OR ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
WHATSOEVER IN SUPPORT YOUR CLAIM.
WE FURTHER AGREE THAT ANY REQUEST MADE UPON YOU BY (XX) FOR PAYMENT OF ANY SUM SHALL
CONSTITUTE A SUFFICIENT AUTHORITY TO YOU FOR MAKING SUCH PAYMENT WITHOUT ANY OBLIGATION
ON YOUR PART TO INQUIRE WHETHER SUCH AMOUNT IS IN FACT DUE TO THEM.
WHILE THIS INDEMNITY COVERS PAYMENT BY US TO YOU IN THE EVENT STATED ABOVE, IT MUST BE
UNDERSTOOD THAT OUR LIABILITY HEREUNDER WILL NOT EXCEED THE AGGREATE AMOUNT OF … PLUS
YOUR COMMISSION AND CHARGES.
MOREOVER, WE ENGAGE OURSELVES IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY TO REFUND TO YOU THE
GUARANTEE AMOUNT (THE EFFECTED DOWN PAYMENT) UP TO THE AGGREGATE AMOUNT OF … PLUS THE
ACCRUED INTEREST FOR THE PERIOD AS FROM DISBURSEMENT OF THE ADVANCE PAYMENT UNTIL ITS
FINAL REPAYMENT TO YOU AT 6 MONTHS LIBOR FOR THE RESPECTIVE CURRENCY QUOTED ON REUTER
MONITOR PAGES LIBOR 1 AND LIBOR 2 AS THE CASE MAY BE TWO WORKING DAYS BEFORE THE ADVANCE
PAYMENT IS MADE PLUS A MARGIN OF 0.5 PCT P.A.
IN CASE THERE IS NO SUCH RATE QUOTED ON REUTER MONITOR FOR THE CURRENCY INVOLVED,
NATIONAL WESTMINISTER BANK LONDON RATE SHALL APPLY.
HOWEVER, IF THE PERIOD IN QUESTION EXCEEDS 6 MONTHS, A MULTIPLE OF 6 MONTHS PERIOD WILL BE
USED. THE NEXT FLOATING RATE WILL BE THE ONE QUOTED ON TWO WORKING DAYS BEFORE THE FIRST
DAY OF NEXT 6 MONTHS PERIOD PLUS THE MARGIN OF 0.5 PCT P.A.
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WE FINALLY AGREE THAT THIS INDEMNITY AS WELL AS ALL MATTERS CONNECTED THEREWITH SHALL BE
CONSTRUED AND DECIDED IN CONFORMITY WITH THE IRANIAN LAWS AND ALSO THE PLACE OF
JURISDICTION WILL BE IN IRAN.
THIS COUNTER GUARANTEE IS VALID UNTIL … (PLUS 15 DAYS FOR MAILING TIME) AND WILL BE EXTENDED
FOR ANY PERIOD ASKED FOR BY BANK MELLI IRAN WHICH WILL BE MADE ACCORDING TO THE
BENEFICIARY’S REQUEST. SHOULD WE NOT BE IN A POSITION OR DO NOT AGREE TO EXTEND THIS
GUARANTEE AND/OR IF (X) FAILS TO PROVIDE THE MEANS FOR ITS EXTENSION AND MAKE US AGREE TO
SUCH EXTENSION, THEN WE UNDERTAKE TO PAY THE AMOUNT REFERRED TO ABOVE TO OR TO THE
ORDER OF BANK MELLI IRAN, WITHOUT IT BEING NECESSARY FOR THE LATTER TO MAKE A NEW CLAIM.
WE CONFIRM THAT EXCHANGE CONTROL FORMALITIES ARE COMPLIED WITH AND THIS MESSAGE IS AN
OPERATIVE INSTRUMENT.
(X) NAME OF CONTRACTOR

(XX) NAME OF BENEFICIARY
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TO: BANK MELLI IRAN
FOREIGN GUARANTEES DEPARTMENT

APPLICATION FORM FOR ISSUING AN ADVANCE
PAYMENT GUARANTEE

DEAR SIRS,
AT REQUEST OF (X) PLEASE ISSUE ON OUR FULL RESPONSIBILITY AND AGAINST OUR COUNTER
GUARANTEE NO. … YOUR ADVANCE PAYMENT GUARANTEE FOR … IN FAVOUR OF (XX) AS FOLLOWS:
QUOTE
“IN VIEW OF THE FACT THAT ACCORDING TO THE TERMS AND CONDITION OF CONTRACT NO. … DATED …
RELATING TO THE … CONCLUDED BETWEEN (XX) AND (X), IT HAS BEEN DECIDED TO PAY THE SUM OF …
(IN WORDS) TO (X), AS AN ADVANCE PAYMENT AGAINST A BANK GUARANTEE, WE, BANK MELLI IRAN,
FOREIGN
GUARANTEES
DEPARTMENT
HEREBY
ENGAGE
OURSELVES
IRREVOCABLY
AND
UNCONDITIONALLY TO PAY TO (XX) WITHOUT ANY DELAY THE EFFECTED DOWN PAYMENT UP TO THE SUM
OF … (IN WORDS) CLAIMED BY (XX) AS SOON AS YOUR FIRST WRITTEN COMPLIED REQUEST IS RECEIVED,
WITHOUT ANY NEED FOR ISSUANCE OF DECLARATION FORM OR EXECUTION OF ANY ACTION THROUGH
ADMINISTRATIVE LEGAL OR OTHER AUTHORITY OR PROVING THE NEGLECT UNTRUTH OR CORRECTNESS
OF SUCH DEMAND.
THIS GUARANTEE LETTER WILL BE VALID UNTIL THE LAST OFFICE HOUR OF THE DAY............... AND CAN BE
EXTENDED UPTO ANY PERIOD REQUESTED BY (XX). IN CASE THE BANK WILL NOT BE ABLE OR WILLING TO
EXTEND THIS GUARANTEE LETTER OR IF (X) DOES NOT PROVIDE THE MEANS FOR THE EXTENSION AND
DOES NOT ACQUIRE THE AGREEMENT OF THE BANK, THE LATTER WITHOUT NEEDING NEW CLAIM,
UNDERTAKES TO PAY THE ABOVE MENTIONED SUM IN FAVOUR OF (XX).”
UNQUOTE
IN CONSIDERATION OF YOUR ISSUANCE AT OUR REQUEST A GUARANTEE IN FAVOUR (XX) FOR THE
AMOUNT OF … AS REQUESTED ABOVE, WE (NAME OF THE BANK) HEREBY IRREVOCABLY AND
UNCONDITIONALLY UNDERTAKE TO INDEMNIFY YOU AGAINST ALL LOSSES,EXPENSES OR DAMAGES
WHICH MAY ARISE OUT OF ANY CLAIM MADE AS A RESULT OF YOUR HAVING GIVEN SUCH A GUARANTEE
AND WE HEREBY UNDERTAKE TO REIMBURSE YOU WITHOUT DELAY AND AT YOUR FIRST SIMPLE WRITTEN
DEMAND, ANY AMOUNT YOU MAY BE CALLED UPON TO PAY UNDER THE SAID GUARANTEE DESPITE ANY
CONTESTATION BETWEEN (X) AND (XX) AND WITHOUT IT BEING NECESSARY FOR YOU TO PRODUCE OR
ADDUCE ANY PROOF(S) OR ANY JUDICIAL OR ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS WHATSOEVER IN SUPPORT
OF YOUR CLAIM.
WE FURTHER AGREE THAT ANY REQUEST MADE UPON YOU BY (XX) FOR PAYMENT OF ANY SUM SHALL
CONSTITUTE A SUFFICIENT AUTHORITY TO YOU FOR MAKING SUCH PAYMENT WITHOUT ANY OBLIGATION
ON YOUR PART TO INQUIRE WHETHER SUCH AMOUNT IS IN FACT DUE TO THEM.
WHILE THIS INDEMNITY COVERS PAYMENT BY US TO YOU IN THE EVENT STATED ABOVE, IT MUST BE
UNDERSTOOD THAT OUR LIABILITY HEREUNDER WILL NOT EXCEED THE AGGREATE AMOUNT OF … PLUS
YOUR COMMISSION AND CHARGES.
MOREOVER, WE ENGAGE OURSELVES IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY TO REFUND TO YOU THE
GUARANTEE AMOUNT (THE EFFECTED DOWN PAYMENT) UP TO THE AGGREGATE AMOUNT OF
........................ PLUS THE ACCRUED INTEREST FOR THE PERIOD AS FROM DISBURSEMENT OF THE ADVANCE
PAYMENT UNTIL ITS FINAL REPAYMENT TO YOU AT 6 MONTHS LIBOR FOR THE RESPECTIVE CURRENCY
QUOTED ON REUTER MONITOR PAGES LIBOR 1 AND LIBOR 2 AS THE CASE MAY BE TWO WORKING DAYS
BEFORE THE ADVANCE PAYMENT IS MADE PLUS A MARGIN OF 0.5 PCT P.A.
IN CASE THERE IS NO SUCH RATE QUOTED ON REUTER MONITOR FOR THE CURRENCY INVOLVED,
NATIONAL WESTMINSTER BANK LONDON RATE SHALL APPLY.
HOWEVER, IF THE PERIOD IN QUESTION EXCEEDS 6 MONTHS A MULTIPLE OF 6 MONTHS PERIOD WILL BE
USED. THE NEXT FLOATING RATE WILL BE THE ONE QUOTED ON TWO WORKING DAYS BEFORE THE FIRST
DAY OF NEXT 6 MONTHS PERIOD PLUS THE MARGIN OF 0.5 PCT P.A.
WE FINALLY AGREE THAT THIS INDEMNITY AS WELL AS ALL MATTERS CONNECTED THEREWITH SHALL BE
CONSTRUED AND DECIDED IN CONFORMITY WITH THE IRANIAN LAWS AND ALSO THE PLACE OF
JURISDICTION WILL BE IN IRAN.
THIS COUNTER GUARANTEE IS VALID UNTIL … (PLUS 15 DAYS FOR MAILING TIME) AND WILL BE EXTENDED
FOR ANY PERIOD ASKED FOR BY BANK MELLI IRAN WHICH WILL BE MADE ACCORDING TO THE
BENEFICIARY’S REQUEST. SHOULD WE NOT BE IN A POSITION OR DO NOT AGREE TO EXTEND THIS
GUARANTEE AND/OR IF (X) FAILS TO PROVIDE THE MEANS FOR ITS EXTENSION AND MAKE US AGREE TO
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SUCH EXTENSION, THEN WE UNDERTAKE TO PAY THE AMOUNT REFERRED TO ABOVE TO OR TO THE
ORDER OF BANK MELLI IRAN, WITHOUT IT BEING NECESSARY FOR THE LATTER TO MAKE A NEW CLAIM.
WE CONFIRM THAT EXCHANGE CONTROL FORMALITIES ARE COMPLIED WITH AND THIS MESSAGE IS AN
OPERATIVE INSTRUMENT.
(X) NAME OF CONTRACTOR

(XX) NAME OF BENEFICIARY
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بسمه تعالی

ابالغ نامه صدور ضمانتنامه ارزي صادراتی
(............................نام ذي نفع)

موضوع  :ضمانت نامه  ...............شماره  ....................به مبلغ  ..................در ارتباط با ..................

با احترام ،به پيوست اصل و رونوشت ضمانتنامه فوق كه براساس درخواست مورخ ...................
(نام ضمانتخواه) صادر گرديده است ،ايفاد مي گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد ،تمام درخواست هاي مربوطه را دقيقاً با رعايت كامل مفاد
و مندرجات ضمانتنامه مطروحه ،قبل از سررسيد ،به صورت كتبي به اين بانك اعالم نمايند تا
به موقع نسبت به اجراي درخواست هاي رسيده اقدام مقتضي به عمل آيد ،در غير اين صورت
پس از تاريخ سررسيد ،ضمانتنامه موردبحث از درجه اعتبار ساقط و نسبت به ابطال آن اقدام
خواهد شد.
بديهي است اين بانك هيچگونه تعهد و مسئوليتي در قبال درخواست هاي دريافتي ،بعد از
تاريخ سررسيد و يا مغاير با مفاد و مندرجات ضمانتنامه صادره نخواهد داشت.
ضمناً در صورت مطالبه وجه الضمان ،ارائه درخواست كتبي با ذكر عبارت "به دليل عدم
ايفاي تعهد ضمانتخواه در ارتباط با ضمانتنامه فوق" الزامي است.
بانک ملی ايران
اداره كل ضمانتنامه هاي ارزي
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بسمه تعالی

ابالغ نامه صدور ضمانتنامه ارزي وارداتی
(............................نام ذي نفع)
تحويل گيرنده.................. :

موضوع  :ضمانت نامه  ...............شماره  ....................به مبلغ  ..................در ارتباط با ..................

با احترام ،به پيوست اصل و رونوشت ضمانتنامه فوق كه براساس پيام/پيامهاي مورخ
 ...................و  ......................كارگزار  ........................صادر گرديده است ،ايفاد مي گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد ،تمام درخواست هاي مربوطه را دقيقاً با رعايت كامل مفاد
و مندرجات ضمانتنامه مطروحه ،قبل از سررسيد ،به صورت كتبي به اين بانك اعالم نمايند تا
به موقع نسبت به اجراي درخواست هاي رسيده اقدام مقتضي به عمل آيد ،در غير اين صورت
پس از تاريخ سررسيد ،ضمانتنامه موردبحث از درجه اعتبار ساقط و نسبت به ابطال آن اقدام
خواهد شد.
بديهي است اين بانك هيچگونه تعهد و مسئوليتي در قبال درخواست هاي دريافتي ،بعد از
تاريخ سررسيد و يا مغاير با مفاد و مندرجات ضمانتنامه صادره نخواهد داشت.
بانک ملی ايران
اداره كل ضمانتنامه هاي ارزي
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