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به طرف ( هتضمین دهند)وجه نقد یا سند قابل نقد شدنی است که یکی از طرفین قرارداد : تضمین

ضمین میدهد تا در صورت وقوع شرایط از پیش مشخص و توافق شده، طرف ت( تضمین گیرنده)دیگر 

.گیرنده مجاز به برداشت و استفاده از آن گردد

انواع تضمین های متداول:

وجه نقد
ضمانتنامه بانکی
اعتبارات اسنادی
سفته
چک
وثیقه ملکی
اوراق قرضه
 سهام شرکت
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ختیسبهاستنیازآنبهکهزمانیدرچکوسفتهکردننقدعمالمتداولهایتضمینبیندر

درضمانتعنوانبهچکخصوصبهوسفتهازاستفادهدلیلهمینبه.بودخواهدپذیرامکان

.باشدنمیمعمولبزرگعمرانیقراردادهای

ایهپروژهکارفرمایانتخصصازخارجوبرزمانشرکتهاسهاموملکیوثایقارزشبرآوردمعموال

ایندرمعموالوثایقاینگذاشتناجرابه(نیازصورتدر)ونگهداریکارهایوسازباشد؛میعمرانی

ایندراهسازماناینتخصصعدمبدلیلنیزپیمانکاراندیگرطرفیاز.استنشدهتعریفشرکتها

.دارندعمرانیهایپروژهکارفرمایاننزدهاتضمیننوعاینقراردادنبهتمایلکمترزمینه

یاودنقوجهقراردادنبهتمایلپیمانکارانپروژهاجرایطولدرنقدینگیبهنیازبدلیلمعموال

.ندارندکارفرمایاننزدقرضهاوراق

باشندمیاسنادیاعتباراتوبانکیهایضمانتنامهعمرانیهایپروژهدرتضمیننوعترینمعمول.
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گویندمی“ ضمانت نامه”بین ضامن و مضمون له ضمانعقد کتبیسند به: ضمانتنامه.

 قانون مدنی عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی 684به موجب ماده (: یا تضمین)ضمان عقد

یا )له متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون. دیگری است به عهده بگیرد( یا تعهد)مالی را که بر ذمه 

.یا مدیون اصلی می گویند( یا ضمانت خواه)و شخص ثالث را مضمون عنه ( ذینفع

تضمین رابطه ای سه طرفه دارد:

ضامن
( بانک)

( کارفرما)مضمون له 

مضمون عنه 
(پیمانکار)
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 برای آیین نامه تضمیننحوه تنظیم قرارداد تضمین در قراردادهای عمرانی عمومی کشور بر اساس

:، مصوب هیات دولت، می باشدمعامالت دولتی

 انواع تضمین های قراردادهای عمومی عبارتند از2براساس ماده:
(وجه التزام)تضمین شرکت در مناقصه -الف
تضمین انجام تعهدات-ب
تضمین پیش پرداخت-ج
تضمین حسن انجام کار-د

 انواع ضمانت های معتبر در معامالت دولتی به شرح زیر است3براساس ماده:
ضمانت نامه بانکی-الف
ضمانت نامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز الزم-ب

.از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند
وجه نقد-ج
سفته با امضای صاحبان امضای مجاز یا مهر شرکت-د

CA-L07_Support/6_publicProjectBondAct.pdf
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:سایر ضمانتها شامل-ه
ارزش کارشناسی رسمی آن%( 90) وثیقه ملکی معادل نود درصد -1
(1376موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب )انواع اوراق مشارکت -2
سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ-3

.ارزش روز آن%( 70) هفتاد درصد 
.مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذیحسابان مربوط-4

 در قراردادهای خدمات مشاوره، قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی 4بر اساس ماده
:تضمین ها شامل

و مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی: تضمین پیش پرداخت-الف 
حق الزحمه و برای خدمات نظارتی در دوره ساخت و تحویل  % 20خدمات تحقیقاتی، معادل 

سر حق الزحمه می باشد که در ازای ارائه تضمین به نفع دستگاه اجرایی و بدون ک% 10معادل 
.کسورات قانونی به طرف قرارداد پرداخت می شود

از هر پرداخت حق الزحمه % 10بابت تضمین حسن انجام کار، : تضمین حسن انجام کار-ب 
مین مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تض. کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود

.به نفع دستگاه اجرایی، به طرف قرارداد بازگردانده می شود
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 در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، انواع تضمین ها شامل5بر اساس ماده:
ورد هزینه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآ: تضمین شرکت در مناقصه-الف 

(:تمامی ضمانتنامه های معتبر بجز سفته)اجرای کار به شرح جدول زیر تعیین می شود 

مبلغ )مبلغ اولیه پیمان % 5مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل : تضمین انجام تعهدات-ب 
لیه پیمان تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ او. است( پیشنهادی پیمانکار

:به شرح جدول زیر است

ا تمامی تضمینه
بجز سفته

تمامی تضمینها 
بجز سفته

تمامی تضمینها 
بجز سفته

تمامی 
تضمینها

تمامی 
تضمینها

0/50/30/2
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 (ادامه)5ماده
: تضمین پیش پرداخت-ج

مبلغ اولیه پیمان % 20مبلغ پیش پرداخت : پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب-1
ی در سه قسط در ازای تضمین بدون کسر کسورات قانونحداقلمبلغ پیش پرداخت . است

پس از تجهیز % 6/5( پس از تحویل کارگاه؛ قسط دوم% 8معادل ( قسط اول: پرداخت می شود
پیمان طبق صورت وضعیت و بدون محاسبه مصالح % 30پس از انجام % 5/5( کارگاه؛ قسط سوم

موقت مبالغ پیش پرداختها در هر صورت وضعیت کسر شده و تا آخرین صورت وضعیت. پای کار
.مستهلک شود

ایط در صورت ضرورت به پرداخت پیش پرداخت در بیش از سه قسط مراتب باید در شر: تذکر
.خصوصی پیمان درج شود

مبلغ اولیه % 25مبلغ پیش پرداخت معادل : پیش پرداخت در قراردادهای ساخت تجهیزات-2
ز اقساط پیش پرداخت با توجه به برنامه زمانی ساخت و تحویل تجهیزات و نی. قرارداد است

و در اقساط بازگرداندن پیش پرداخت به تناسب تحویل تجهیزات و پرداخت وجه آنها تعیین
تضمین معتبر برای پیش پرداخت شامل. شرایط خصوصی قراردادهای مربوط درج می شود

.می باشد( نوع د)بجر سفته 3تمامی تضمینهای مندرج در  ماده 
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 (ادامه)5ماده

ضای در صورت نیاز این امکان وجود دارد که برای تضمین سفته با امضای صاحبان ام: تبصره

اه اجرایی مجاز پیمانکار دریافت شود به شرط آنکه مبلغ پیش پرداخت به حساب مشترك دستگ

ین آالت پیمانکار باید ماش. و پیمانکار واریز گردد و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف برسد

دهی خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه ب

.پیش پرداخت حق خارج کردن آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی ندارد

صورت )از هر پرداخت % 10بابت تضمین حسن انجام کار معادل : تضمین حسن انجام کار-د

رده کسر و در حساب سپ( وضعیت موقت، تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت های مشابه

مبلغ سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین های معتبر برای پیش % 80. نگهداری می شود

به پیمانکار بازگردانده ( نوع د)بجز سفته 3پرداخت شامل تمامی تضمینهای مندرج در  ماده 

.شودمی
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 در قراردادهای خرید ماشین آالت، تجهیزات، کاال، مواد و مصالح و قراردادهای 7بر اساس ماده

، تضمین انجام %(5حداکثر تا )حمل و نقل، ضمانت های معتبر از نوع تضمین شرکت در مناقصه 

.می باشد%( 25حداکثر تا )و تضمین پیش پرداخت %( 10)تعهدات 

 8براساس ماده:

برای تضمین ها باید از فرمهای پیوست آیین نامه استفاده شود.

انعقاد تضمین شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و

.قرارداد مسترد خواهد شد

ارفرما آزاد تضمین یا سپرده پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کاال براساس گواهی ک

.می گردد

تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد میگردد.

 انکی تضمین معتبر برای انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی، فقط ضمانت های ب11بر اساس ماده

.از بانک های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است 



15

ضمانتنامه بانکی
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عمرانیپروژه های
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 ها را کاهش و قدرت عمل آنپیمانکاراناستفاده از پول نقد به عنوان وثیقه و تضمین عمال نقدینگی

.می دهند

 تاه که در کو( ساختمان و زمین)به قراردادن اموال غیر منقول پیمانکارانبه همین دلیل تمایل

. ار استمدت قصد نقد کردن و فروش آنها را ندارند به عنوان وثیقه و تضمین مورد نیاز برای انجام ک

 ن پروژه مورد نیاز برای چندیوثائقو تضامینعمدتا پاسخگوی پیمانکارانارزش اموال غیر منقول

. است

اموال در صورت قراردادن. می کنندعمومی مختلفی کار کارفرمایانهای پیمانکار عموما برای شرکت

رای ضمانت ، امکان استفاده از آن بکارفرماییغیر منقول به عنوان وثیقه یا تضمین نزد یک دستگاه 

.  از بین خواهد رفتکارفرماییدستگاه هایسایر پروژه هایدر 
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 خواهد ارانپیمانک، این اجازه را به کارفرماییدستگاه هایبانکی برای ارائه به ضمانتنامهاستفاده از

.استفاده نمایندپروژه هاداد که از نهایت ارزش اموال غیر منقول خود برای تضمین انجام 

 اه هایدستگبجای کار کردن با ضمانتنامههمچنین کار کردن با یک نهاد تخصصی برای صدور

گی  تخصص ندارند، با پیچیدضمانتنامه هامختلف، که لزوما در امر صدور و نگهداری کارفرمایی

.اجرایی کمتر همراه خواهد بود

 رد نیاز موتضمین هایبانکی ابزاری رایج برای ارائه ضمانتنامهعمرانی پروژه هایبه همین دلیل در

.است
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رایاج،(ضامن)ضمانتنامهصادرکنندهبانکآنموجببهکهاستسندی:بانکیضمانتنامه
.مایدنمیتضمینخواهضمانتیاعنهمضمونقبالدررا(ذینفعیالهمضمون)خودمشتریتعهدات

درخواستصورتدر.نداردراضمانتنامهابطالحقبانکضمانتنامهاعتبارمدتطولدر:توجه
.نمایدمیپرداختویبهعیناراضمانتنامهمبلغبانکمدتایندر(ذینفع)لهمضمون

ازعبارتستبانکیهایضمانتنامهانواع:
(مزایدهیاو)مناقصهدرشرکتضمانتنامه-1
تعهداتانجامضمانتنامه-2
پرداختپیشضمانتنامه-3
الضمانوجهکسوراستردادضمانتنامه-4
خریدانجامحسنضمانتنامه-5
گمرکیضمانتنامه-6
پرداختتعهدضمانتنامه-7
متفرقههایضمانتنامه-8

CA-L07_Support/1_1_Zemanat_EN_Bank_Sample.pdf
CA-L07_Support/1_2_BankBond_Sina_Comprehensive.pdf
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(:  و یا مزایده)ضمانتنامه شرکت در مناقصه -1
ظفند عمومی در شرایط عادی شرکتهای دولتی مو( و مزایده های)براساس آیین نامه برگزاری مناقصات 

س بر اسا. خود از طریق مناقصه عمل نمایند( بزرگ)که برای تامین کاال و خدمات و اجرای پروژه های 
ت قانون برگزاری مناقصات و همچنین آیین نامه تضمین مصوب دولت، اشخاص یا سازمانهای شرک

لیم نمایند تا بایستی همراه با پیشنهاد خود ضمانتنامه ای به کارفرما تس( و یا مزایده)کننده در مناقصه 
در این ضمانت نامه را ضمانتنامه شرکت. در صورت عدم انجام تعهد خود به نفع کارفرما ضبط گردد

صوصی دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه ممکن است در مناقصات خ. می گویند( یا مزایده)مناقصه 
.نیز صورت گیرد

بول قرار پس از تعیین و اعالم برنده مناقصه، اصل ضمانتنامه سایر اشخاصی که پیشنهاد آنان مورد ق
(  ناقصهو معموال نفر دوم م)نگرفته، جهت ابطال به بانک مسترد می گردد و ضمانت نامه شخص برنده 

.تا نهایی شدن مراحل عقد قرارداد نزد مناقصه گزار نگهداری می شود
، در مناقصات عمومی زمانی مناقصه نفر دوم مناقصه دارد 1361براساس مصوبه هیات وزیران در سال 

ف نداشته که مبلغ پیشنهادی نفر دوم مناقصه بیش از ارزش ضمانتنامه با مبلغ نفر اول مناقصه اختال
چرا؟. باشد
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:تعهداتانجامضمانتنامه-2
لهمونمضمقابلدر(خواهضمانت)عنهمضمونتعهداتموقعبهانجامتضمینبرایضمانتنامهنوعاین

پیماناءامضازناشیتعهداتانجامتضمینها،نامهضمانتنوعاینمتداولترین.میگرددصادر(ذینفع)
.گرددمیصادرقراردادمفادطبقپیمانکارتعهداتانجامتضمینمنظوربهکهاست

مواردایندر.استالزامیعمومیقراردادهایانعقادزماندرپیمانکارتوسطضمانتنامهنوعاینتحویل
مضمون)رماکارفبهفرآینداینطیدروباشدشدهانتخابمناقصهفرآیندطیپیمانکارکهصورتیدر
شدنبستهوتعهداتانجامضمانتنامهارائهباباشد،دادهتحویلمناقصهدرشرکتضمانتنامه(له

ادهدتحویلبانکبهعودتجهت(عنهمضمون)پیمانکاربهمناقصهدرشرکتضمانتنامهقرارداد
.میشود

پرداختپیشضمانتنامه-3
ازصدیدرکارفرمامعموالًتجهیزاتتکمیلیاوکارگاهتجهیزجهتپیمان،موضوععملیاتشروعبرای
تحتایضمانتنامهاخذمقابلدرپرداختپیشعنوانتحترا(%20نمونهعنوانبه)قراردادمبلغ

هیهتوکارپیشرفتموازاتبهضمانتنامهاینمعموال.نمایدمیپرداختپیمانکاربهعنوانهمین
.یابدمیکاهشکارفرماسویازمروربهوضعیتصورت
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ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان-4

در طول اجرای پروژه ها معموال کارفرما برای اطمینان از حسن و صحت انجام کار مبالغی را به عنوان
نماید از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار کسر می( یا وجه الضمان)ضمانت حسن انجام کار 

این امکان وجود دارد که در . و در حسابی نزد خود نگهداری می کند%( 10به عنوان مثال به میزان )
کردن صورت نیاز پیمانکار به استفاده از این مبالغ در حین اجرای پروژه و قبل از موعد مقرر برای آزاد

سور وجه استرداد کمبلغ حسن انجام کار، بنا بر تقاضای پیمانکار و در مقابل ارائه ضمانتنامه بانکی 
از مبلغ تضمین حسن انجام کار %( 80در قراردادهای عمومی تا سقف )، کارفرما کل یا درصدی الضمان

.را به پیمانکار مسترد نماید

ضمانتنامه حسن انجام خرید-5

می شود و این ضمانتنامه به منظور تضمین صحت عمل پیمانکار خرید مطابق با سفارش خرید دریافت
ایید بخش به ترتیب ت)پس از تحویل اجناس و مطابقت آنها با مشخصات سفارش انجام شده کالً یا جزئاً 

.باطل می گردد( های مختلف سفارش خرید
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گمرکیضمانتنامه-6
نقداً راطهمربوگمرکیحقوقنتوانندصورتیکهدرخودکاالیترخیصبرایوارداتیکاالهایصاحبان
(گمرکیضمانتنامهعنوانتحت)بانکینامهضمانتگمركبهراآنمعادلبایستینمایندپرداخت
اقساطیصورتبه...وماه9ماه،6مثالًمعینرسیدسربهاستممکنگمرکیضمانتنامه.بسپارند

رسیدرسدربانکوآیدمیوجودبهبانکبرایپرداختتعهدگمرکیضمانتصدوربا.شوندصادر
نامهتضمان.نمایدپرداختگمركادارهبهآنراوجهبایستیشدهتعییناقساطتاریخدریامعین
ضمونمتوسطآنمبلغمقرررسیدسردرصورتیکهدرداخلی،بانکهایطرفازصادرهگمرکیهای
کیمبلغقرارازروزانهدینتأدیهتأخیرخسارتپرداختمشمولنگردد،واریز(خواهضمانت)عنه

.بودخواهدریالهزارسههربرایریال
پرداختتعهدضمانتنامه-7

.یگردندمصادربانکطرفازمعینرسیدسردردیونپرداختقبولمنظوربههاضمانتنامهنوعاین
ورتصخواهضمانتتواناییازتریسختگیرانههایبررسیبامعموالضمانتنامهنوعاینپرداخت

اقلحدمعادلنمونهعنوانبه)خواهضمانتتوسطنقدیسپردهپرداختباهمراهمعموالوپذیردمی
.گیردمیصورتبانکدر(ضمانتنامهارزشدرصد20
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ضمانتنامه های متفرقه-8

ص از ضمانتنامه های ذکر شده تا کنون ضمانتنامه های معمولی هستند که معموال با فرمت های مشخ

امه  درخواست نوع خاصی از ضمانتن( ذینفع)ممکن است مضمون له . از طرف بانک ها صادر می گردند

نامه ها از لذا متن این گونه ضمانت. نماید که در قالب هیچ کدام از انواع ضمانتنامه های ذکر شده نگنجد

د خروج ضمانتنامه برای مشمولین خدمت نظام وظیفه که قص: مثال. سوی مضمون له دیکته می گردد

ضمانتنامه دریافت (. مضمون له)از کشور را دارند تهیه شده توسط سازمان نظام وظیفه عمومی 

سازمان کنندگان بورس تحصیلی که متعهد به انجام خدمت پس از پایان تحصیل می باشند توسط

(.مانند وزارت نفت یا وزارت علوم)بورس کننده 
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هبهابانکدرآمدیمهممنابعازیکیبانکیهایضمانتنامهصدوربرایشدهدریافتکارمزد

.آیندمیحساب

فزایشاوضمانتنامهصدوربرایمشتریانبیشترجلبدرسعیمختلفهایبانکعلتهمینبه

(1،2مثال).دارندخودهایدرآمد

مجازراودخمختلفشعبشعب،سطحوبندیطبقهوبانکسیاستهایبهبستهمختلفبانکهای

برایمهضمانتناصدورریسکتانمایندمیضمانتنامهمبلغمختلفسطوحتاضمانتنامهصدوربه

.دهندکاهشرانیستندضمانتنامهگرفتنشرایطواجدکهافرادی

شوند؟میمتحملراریسکهاییچهضمانتنامهصدورزماندربانکها

جمهوریمرکزیبانکابالغیهجدولاساسبربانکیمختلفهایضمانتنامهکارمزدمبلغکشوردر

قراربه1392درمرکزیبانکابالغیهآخریندرشدهاعالمکارمزدنرخ.گرددمیتعیینایراناسالمی

:باشدمیذیل

CA-L07_Support/0_BondAd_Example_1_BankTejarat_No_Change.jpg
CA-L07_Support/0_BondAd_Example_2_BankTose-eTa-avon_No_Change.jpg
CA-L07_Support/2_BondFee_CentralBank.pdf


25

از 100 میلیون ریال به باالتا مبلغ 100 میلیون ریال

0/5 درصد مبلغ در سال0/5 درصد مبلغ در سال حداقل 212000ریالدر مقابل سپرده بلند مدت )ریالی(

0/5 درصد مبلغ در سال0/5 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل سپرده بلند مدت )ارزی(

1/75 درصد مبلغ در سال1/75 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل سفته

1 درصد مبلغ در سال1 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل اموال غیرمنقول

0/5 درصد مبلغ در سال0/5 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل اوراق مشارکت

1/5 درصد مبلغ در سال1/5 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل سهام

0/75 درصد مبلغ در سال0/75 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی

1/5 درصد مبلغ در سال1/5 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی

1/5 درصد مبلغ در سال1/5 درصد مبلغ در سال حداقل 187.000 ریالدر مقابل رسید اسید اموال انبارهای عمومی

0/5 درصد مبلغ در سال0/75 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل سپرده بلند مدت )ریالی(

0/5 درصد مبلغ در سال0/75 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل سپرده بلند مدت )ارزی(

2 درصد مبلغ در سال2/25 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل سفته

1 درصد مبلغ در سال1/25 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل اموال غیرمنقول

0/5 درصد مبلغ در سال0/75 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل اوراق مشارکت

 1/5درصد مبلغ در سال1/75 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل سهام

0/75 درصد مبلغ در سال1 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل ضمانتنامه های بانکهای داخلی

1/75 درصد مبلغ در سال2 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ریالدر مقابل ضمانتنامه های بانکهای خارجی

1/5 درصد مبلغ در سال2 درصد مبلغ در سال حداقل 187.000 ریالدر مقابل رسید انبارهای عمومی

نوع خدمت
نوع کارمزد

ضمانتنامه شرکت در 

مناقصه و مزایده

صدور سایر 

ضمانتنامه ها
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مه بانک مرکزی آیین ناجهت هماهنگی شرایط صدور ضمانتنامه در بانکهای مختلف کشور 
:به قرار ذیل صادر کرده است1390صدور ضمانتنامه بانکی را در سال 

.صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها موکول به اخذ وثیقه می باشد-1ماده 
: انواع وثائق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی شامل-2ماده 

وجه نقد؛ طال؛ اوراق قرضه؛ حساب پس انداز؛ حساب سپرده ( الف
ادراتتضمین بانک ها یا مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی؛ ضمانتنامه صندوق ضمانت ص( ج-پ-ب
پیماسفته؛ اموال غیرمنقول؛ برگ وثیقه انبارهای عمومی؛ سهام شرکتها در بورس؛ کشتی و هوا( د

لفحداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه یا ظهرنویسی از یک یا ترکیبی از وثائق بند ا-3ماده 
معادل بقیه ( 1:  اخذ شود و بابت بقیه وثیقه از یک یا ترکیبی از انواع وثائق مشروح ذیل اخذ گردد2ماده 

( 2و ج  مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی از یک و یا ترکیبی از انواع وثائق مذکور در بندهای الف، ب، پ
مابقی مبلغ ضمانتنامه % 150حداقل معادل ( 3مابقی مبلغ ضمانتنامه برای سفته% 120حداقل معادل 

برای انواع غیر منقول و سایرین

از پرداخت وثیقه نقدی معاف ( و مزایده)ضمانتنامه های مربوط به شرکت در مناقصه -تبصره
.نسبت به کل مبلغ ضمانتنامه محاسبه خواهد شد3و 2درصدهای مذکور در ردیف های . میباشند

CA-L07_Support/3_Bond_ActFromCentralBank.pdf
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(:ادامه( )1390بانک مرکزی )آیین نامه صدور ضمانتنامه بانکی 

بر خارجی و صدور ضمانتنامه ریالی در برابر تضمین بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معت-4ماده 

.همچنین صدور ضمانتنامه ارزی منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی میباشد

در ضمانت نامه ها باید موضوع ضمانتنامه، نام مضمون له و مضمون عنه و مدت اعتبار -5ماده 

.ضمانتنامه و مبلغ آن به طور صریح قید شود

بانک ها باید برای حساب ضمانتنامه ها و ظهرنویسی ها و وثائق نقدی و وثائق غیرنقدی-6ماده 

.  ضمانتنامه ها و ظهرنویسی ها حساب جداگانه نگهداری نمایند

امل از این تاریخ هرگونه ظهرنویسی و یا صدور ضمانت نامه توسط بانک ها منوط به رعایت ک-7ماده 

شده ضمانت نامه ها و ظهرنویسی های موجود که براساس مقررات قبل صادر. مقررات این آئین نامه است

.داند، در صورت ضرورت تمدید، به تشخیص بانک می توانند کماکان با شرایط قبل تمدید شون
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تضمین در سایر کشورها
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یاضمانتنامهBondدهندهضمانتشرکتهایتوسطغربیکشورهایدر(Surety

Companies)گرددمیصادر.

Surety Companiesگذاربیمههایشرکتشبیهخیلیساختارنظراز(Insurance

Companies)،ارائهشد،دادهتوضیحبانکیهایضمانتنامهبحثدرکههمانطوراماهستند
هابانکعمال.ایهبیمعملیاتتااست(تسهیالتارائهبهشبیه)بانکیعملیاتیکبیشترضمانتنامه

Suretyصاحبانبیشتر Companiesهستند.

کهاستمعروفمثلاینSurety companiesبااینکهازInsurance Companies

!!!!شوندمیناراحتبسیارشوندگرفتهاشتباه

ازباالترکشورهاازبسیاریدرعمرانیهایپروژهاجرایبرایدریافتیهایضمانتنامهسطح
ضمانتنامهبرایپیشنهادیمبلغ%10حدودنمونهعنوانبه)باشدمیایراندردریافتیمبالغ

Bidیامناقصهدرشرکت Bondیاتعهداتانجامضمانتنامهبرایقراردادارزش%50حدودو
Performance Bond)

CA-L07_Support/4_Foreign_SuretyPresentation.pdf
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غمبلبهنزدیکیامعادلارزشباوثیقهارائهتقاضایامکانعمالکهشودمیسببامراین

Suretyتوسطضمانتنامهمتقاضیازضمانتنامه companiesچرا؟.نباشدمعمولامری

الهایسدرآمدمیزانبهتوجهبا)بازاردرمتقاضیاعتباربررسیباعمالضمانتنامهصدورشرایط
هایضمانتنامهارزشگذشته،دربانکیحسابیخوشدست،درهایپروژهارزشوتعدادگذشته،

.شدخواهدتعیین(...ومتقاضیبرایشدهصادر

باهمراهویدیکلفرآیندیضمانتنامهدریافتمتقاضیاناعتبارسطحتعیینفرآیندترتیببدین

Suretyتوسطضمانتنامهصدورکارمزدجذابدرآمدآوردنبدستامکانوجودبا.بودخواهدریسک

Companiesاشتهگذاجرابهضمانتنامهکهصورتیدر!باشدمیریسکباتوامآنهابرایدرآمداین
!ندارد(شدهضمانت)عنهمضمونطرفاز(شدهدادهضمانتحددر)ایوثیقهبانکعمالشود،

Surety Companiesشبخکه)خودمشتریانایضمانتنامهاعتبارسطحتعیینحالدردائما
شرکتهایایضمانتنامهاعتبارسطح.هستند(باشندمیپیمانکاریشرکتهایآنهاازایعمده

!اشدبمیجدیدهایپروژهگرفتنومناقصاتدرشرکتجهتآنهابرایمحدودیتیعمالپیمانکاری
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 کدام روش صدور ضمانتنامه بانکی مناسبتر است؟
 ول در روش معم)کاهش سطح ضمانتنامه ها و صدور ضمانتنامه بانکی با اخذ وثیقه معادل ارزش ضمانتنامه صادره

(ایران

 عمول در روش م)افزایش سطح ضمانتنامه ها و صدور ضمانتامه بانکی بدون اخذ وثیقه و براساس اعتبار ضمانتخواه
(کشور های غربی
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اعتبارات اسنادی



(L/C)اعتبارات اسنادی 
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 اعتبار اسنادی(Letter of Credit  یاL/C) (  عمدتاً بانک)سندی مالی صادره از یک نهاد مالی

و است که پرداخت قطعی مبلغ مشخص شده در سند را به شرط اجرای شرایط معین شده به خریدار

.فروشنده تضمین می کند

ه در اعتبارات اسنادی عمدتا در معامالت تجاری بین المللی و به منظور اطمینان دادن  به فروشند

ریدار کاال به مقصد خ( صحیح)کشور خارجی مبنی بر پرداخت مبلغ کاالی فروخته شده پس از ارسال 

.استفاده می شود

 ت و اعتبارات استاندارد متحدالشکل گمرکادر موارد استفاده بین المللی از اعتبارات اسنادی قوانینی و

منتشر ( UCPیا Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)اسنادی

استفاده ( ICCیا International Chamber of Commerce)شده توسط اتاق بین المللی بازرگانی 

.رسیده و مورد استفاده اجرا می شود( شامل ایران)کشور 175این قوانین همشکل به تایید . می شود

آیا اعتبارات اسنادی در پروژه های عمرانی نیز استفاده می شود؟ در چه بخشی؟

CA-L07_Support/4_LC_UCP600.pdf
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 پیمانکار ایرانی : (گردش کار)مثالEPCر شرکت نفت برای پروژه پاالیشگاه گاز در عسلویه در نظ
زیمنس . میلیون یورو وارد کند5دارد تجهیزات صنعتی موردنیاز خود را از شرکت زیمنس آلمان به ارزش 

یک اعتبار قبول می کند فرصتی دو ماهه به شرکت پیمانکار برای پرداخت مبلغ بدهد به شرطی که به او
:مراحل دریافت اعتبار اسنادی به قرار زیر خواهد بود. روزه برای کل مبلغ بدهد90اسنادی 

 ا آن که به طور معمول در اجرای پروژه ها ب!!!( به عنوان نمونه توسعه صادرات)پیمانکار به بانک خود
میلیون یورو برای شرکت زیمنس، به 5کار می کند مراجعه می کند و درخواست اعتبار اسنادی به ارزش 

.عنوان ذینفع، می کند
 میلیون یورویی و یا با دریافت وثیقه 5بانک توسعه صادرات ممکن است یا با طی مراحل تایید وام

مین شده و کارمزد صدور اعتبار اسنادی با توجه به نوع وثایق تا. برای پیمانکار اعتبار اسنادی صادر کند
.تعیین می شوداعتبار پیمانکار نزد بانک 

رکت بانک توسعه صادرات یک نسخه از اعتبار اسنادی صادر شده را به بانک معرفی شده توسط ش
ده زیمنس می فرستد به این معنا که پول آماده  است و شرکت زیمنس می تواند تجهیزات خریداری ش

.توسط پیمانکار را با اطمینان کامل از پرداخت، تحویل بدهند
ر شده در بانک توسعه صادرات با دریافت اسناد قید شده در اعتبارات اسنادی و همخوانی با شرایط ذک

یمنس بانک معرفی شده توسط شرکت زبه ( سویفتمثال از طریق )میلیون یورو را 5اعتبار اسنادی مبلغ 
.در کشور آلمان انتقال می دهد که به حساب شرکت زیمنس واریز می شود

CA-L07_Support/5_LCGuideline_ToseeSaderatBank.PDF
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شباهتها و تفاوتهای اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی چیست؟
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شباهتها و تفاوتهای اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی چیست؟
شباهتها:
ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی هر دو از ابزارهای تضمین :کاهش ریسک قرارداد

اده هر استف. صادر می گردد( یا موسسات مالی)قراردادهای تجاری می باشند که معموال توسط بانکها 
انک یا ب)بدین معنی که با صدور آنها توسط ضامن . دو جهت کاهش ریسک طرفین قرارداد می باشد

این اطمینان را حاصل می کند که در صورت حصول شرایط( یا ذینفع)، مضمون له (صادر کننده
را وصول می تواند مبلغ مورد نظر خود( ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی)مندرج در قرارداد تضمین 

ه این اطمینان را حاصل می کند که تا زمانی ک( یا ضمانت خواه)از طرفی دیگر مضمون عنه . نماید
.دشرایط مندرج در قرارداد تضمین حاصل نشده است متعهد به پرداخت مبلغ تضمین نخواهد ش

یط بر خالف قراردادهای بیمه که معموال احراز شرا: احراز شرایط بر اساس ارائه مدارک نه بازرسی
ط ضامن منوط به نظر کارشناسی است، در ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی احراز شرایط توس

.تنها منوط به ارائه مدارك تعیین شده در قرارداد تضمین می باشد
زمان در طول مدت( بانک)پس از انعقاد قرارداد تضمین، این قرارداد برای ضامن : غیر قابل برگشت

.تعیین شده در قرارداد الزام آور و غیر قابل برگشت می باشد
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 (ادامه)شباهتها و تفاوتهای اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی چیست؟

تفاوتها:

اربرد کاربرد اعتبار اسنادی در قراردادهای تجاری با موضوع خرید و فروش کاال و ک: کاربرد متفاوت

(  کاریبه عنوان نمونه قراردادهای پیمان)ضمانتنامه بانکی در قراردادهای تجاری با موضوع ارائه خدمات 

.می باشد

فروشنده یا ارائه دهنده خدمت در قرارداد تجاری ذینفعدر اعتبارات اسنادی :طرفین متفاوت

.تخریدار یا دریافت کننده خدمت در قرارداد تجاری اسذینفعاما در ضمانتنامه بانکی . میباشد

جرا در اعتبارات اسنادی این توقع وجود دارد که در صورت درست ا: تفاوت در توقع اجرای تضمین

وقع اما در ضمانتنامه بانکی این ت(. یا نقد شود)شدن قرارداد تجاری تضمین به اجرا گذاشته شود 

.وجود دارد که در صورت درست اجرا شدن قرارداد تجاری تضمین باطل شود
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انواع اعتبارات اسنادی رایج عبارتند از:

اعتباری است که خریدار ملزم میشود تا (: Confirmed L/C)اعتبار اسنادی تایید شده -1
ه است، اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر که مورد نظر فروشند

ادر کننده و این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک ص.برساند 
.یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است

این نوع اعتبار در شرایط متعارف (:Unconfirmed L/C)اعتبار اسنادی تایید نشده -2
Confirmedاگر در شرایط اعتبار کلمه . و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می یابد

.ذکر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی میشود
به اعتباری گفته میشود که طبق (: Transferable L/C)اعتبار اسنادی قابل انتقال -3

قال آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انت
.در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب میشود. دهد

به اعتباری گفته میشود (: non-transferable L/C)اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال -4
ر غیر در تجارت بین الملل عرف ب. که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد

از به مجوز قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنین در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نی
.بانک مرکزی میباشد
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(ادامه: )انواع اعتبارات اسنادی رایج عبارتند از
Usance)اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار یا یوزانس -5 L/C :) اعتباری است که وجه

ن، بعد از اعتبار بالفاصله پس از ارائه اسناد از سوی ذینفع  پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه آ
ا پس در واقع فروشنده به خریدار مهلت میدهد که بهای کاال ر. مدت تعیین شده صورت میگیرد

. از دریافت و فروش آن بپردازد
اعتباری است که طبق آن بانک ابالغ کننده (: At Sight L/C)اعتبار اسنادی دیداری -6

ط ، در صورت رعایت تمامی شرای(فروشنده)پس از رویت اسناد حمل ارایه شده از طرف ذینفع 
.اعتبار از سوی وی، بالفاصله وجه آن را پرداخت میکند

این نوع اعتبار (: Back to Back L/C)اعتبار اسنادی پشت به پشت یا اتکایی -7
که خود اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد. اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است
ه نفع وی به همین جهت با اتکا بر اعتباری که ب. به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کاال نیست

ا تهیه و که میتواند کاال ر( ذینفع دوم)گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم 
.ارسال کند، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد
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(ادامه: )انواع اعتبارات اسنادی رایج عبارتند از

در این نوع اعتبار فروشنده میتواند (: Red Clause L/C)اعتبار اسنادی ماده قرمز -8

ه دریافت قبل از ارسال کاال، وجوهی را بصورت پیش پرداخت از بانک ابالغ کننده یا تایید کنند

کننده اعتبار علت این نام گذاری آن است که اولین بار که این اعتبار گشایش یافت بانک باز. کند

وان پیش برای جلب توجه بانک ابالغ کننده شرایط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عن

رمز پرداخت به ذینفع پرداخت میکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده ق

.معروف شد

اعتباری است که پس از هر بار استفاده (: Revolving L/C)اعتبار اسنادی گردان -9

تیاج به ذینفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون اح

.افتتاح یا اصالح اعتبار جدید ، اعتبار موجود خود به خود تجدید میشود
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1/3هسرمایعمدهبخش.ایدکردهایجادسازیراهپیمانکاریشرکتدوستانازتنچنداتفاقبهشما
نهمچنی.ایدکردهسازیراهآالتماشینخریدصرفرا(تومانمیلیاردیکمعادل)خودتومانیمیلیارد

راودخپولمابقی.ایدنمودهخریداریشرکتمرکزیدفترعنوانبهتومانمیلیون260ارزشبهآپارتمانی
خیابانوسازیراهپروژه5حاضرحالدر.نماییدمینگهداریبانکدرشرکتگردشدرسرمایهعنوانبه

:استشدهمعرفیبازاربهذیلقراربهتهرانشهرداریوشهرسازیوراهمسکن،وزارتکارفرماییبهکشی

تومانمیلیارد14اولیههزینهبرآوردوکیلومتر20طولبهروستاییراهساخت

تومانمیلیارد15اولیههزینهبرآوردوکیلومتر140طولبهساوهتهرانبزرگراهاساسیتعمیر

تومانمیلیارد120اولیههزینهبرآوردوکیلومتر45طولبهشمالتهرانبزگراهسومفازساخت

تومانمیلیارد8اولیههزینهبرآوردوکیلومتر75طولبهتبریززنجانبزرگراهازبخشیاساسیتعمیر

تومانمیلیارد45ارزشوکیلومتر10طولبهتهرانشهرشمالیحاشیهدرجدیدیبزرگراهساخت

شترینبی،پروژهانجامومناقصهدرشرکتتضمینتامینجهتشرکتمالیمحدودیتهایبهتوجهبا
یازنموردمنابعاست؟چقدردهیدانجاموکنیدشرکتآنمناقصهدرتوانیدمیکهراهاییپروژهارزش
نمایید؟میتامینکجاازراهانامهضمانتتهیهبرای
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همساندقراردااساسبر)ساختپیمانکاریقراردادتهرانمینی سیتیمتروایستگاهپروژهساختپیمانکار
پیمانکارپروژهانجامبرای.استکردهمنعقدتهرانشهرداریباتومانمیلیارد4مبلغبه(ساختپیمانکار

یشپضمانتنامههمچنینو(دولتیمعامالتبرایتضمیننامهآیینبراساس)تعهداتانجامضمانتنامه
وکارانجامحسنعنوانبه%10معادلپروژهایندرضمنا.استگذاشتهکارفرمانزد(%15معادل)پرداخت

اجرا،مدتطولدر.گرددکسرمی بایستپیمانکاروضعیتصورتهرمبلغازقانونیکسوراتعنوانبه9%
و%5میزانبهوپروژههزینه ایپیشرفتِ%50ازپساولبارمی شود؛تعدیلمشمولباردوپروژههزینه های

پیمانکارتوسطتاخیربدونومقررزماندرپروژه.%4میزانبهوپروژههزینه ایپیشرفت%75ازپسدومبار
.گرددمیتکمیل

پیشرفت%60باپروژهوضعیتصورتپرداختازپسکارفرماطرفازپیمانکاربهشدهپرداختمبلغکل(الف
.باشدمیمیزانچه(ایهزینه)

و(39ماده)می نمایدپروژهموقتتحویلدرخواستبهاقداممقررزماندرکارتکمیلازپسپیمانکار(ب
صورتیدتایازپسکارفرماکهمبلغیکلمجموع.قرارمی گیردکارفرماتاییدموردنقصبدونموقتتحویل

است؟چقدرپردازدمیپیمانکاربهقطعیوضعیت
یک هفته: مدت زمان تحویل
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