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دولتي   ، شرکت)الحسنه هاي قرض به استثناي بانک( هاي دولتي، غيردولتي ل محترم بانکجهت اطالع مديران عام

 .شود بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي پست
  

 ا سالم؛ب

يکهزار و يکصـد و  مصوب  »ريالي- نامه بانکي دستورالعمل ناظر بر ضمانت« رساند مياستحضار وسيله به  نيبداحتراماً، 

مـورخ   ۹۳/ ۹۴۶۴۷طـي بخشـنامه شـماره     شوراي پـول و اعتبـار و ابالغـي    ۱۳۹۳/ ۲/ ۹ورخ هفتاد و ششمين جلسه م

مـورد  ، نامـه  هـايي از ابـزار ضـمانت    تفادهو وقوع سوءاسمفاد آن برخي ابهامات پيرامون  طرحبا توجه به  ،۱۳۹۳/ ۴/ ۱۰

اعتبار بـه تصـويب    شوراي پول و ۱۳۹۶/ ۷/ ۲۵هزار و دويست و سي و نهمين جلسه مورخ  يکو در  بازنگري قرار گرفت

  :عبارتند ازيرات صورت گرفته در دستورالعمل مزبور ترين تغي مهم. رسيد

  نامه در دامنه کاربرد تعريف شده؛ نامه و تأکيد بر صدور هريک از انواع آن ضمانت تبيين هر يک از انواع ضمانت -۱

در ارايه خـدمات بـانکي بـه     ترين ابزار نامه به عنوان يکي مهم با هدف جلوگيري از سوءاستفاده از ضمانت

استفاده در شـبکه   دهاي معمول و مور نامه مشتريان و استفاده بهينه و بجا از آن در محل خود، انواع ضمانت

بر همين اساس، مؤسسه اعتباري صرفاً مجـاز  . تبيين شده است بانکي به تفکيک در اصالحيه دستورالعمل

  .باشد رر در دستورالعمل و طبق شرايط مندرج در آن مينامه در قالب يکي از انواع مق به صدور ضمانت

  نامه؛ طرفين ضمانتو احراز اهليت اعتبارسنجي  ،قدقي تأکيد بر لزوم شناسايي -۲

در استفاده صحيح از اهميت بسياري  نامه طرفين ضمانتاحراز اهليت شناسايي دقيق و  ،اعتبارسنجي اصوالً

موضوع رابطه پايه و احراز  صوري نبودن، بر اصالحيه دستورالعمل لذا در .برخوردار استنامه  از ابزار ضمانت

و متناسـب بـودن    ،مـرتبط  خواه در خصوص موضوع رابطه پايه، احراز واجد شرايط بودن ضمانت ،صدق آن

نامـه صـرفاً    و استفاده از ضـمانت نفع  ذي/ خواه پايه با زمينه فعاليت ضمانتموضوع رابطه توجيه پذيربودن 

  .کيد شده استنه براي تضمين نمودن تسهيالت، تأ معامالت وبراي تضمين 

  تخلفات؛ بروز از پيشگيري -۳

نامـه   صدور ضمانتمقرر شده است مجوز  ،از سامانه سپاماستفاده اجرا در خصوص  به منظور وضع ضمانت

  . اقدام ننمايد، لغو گردد مزبور نامه در سامانه براي مؤسسه اعتباري که نسبت به ثبت ضمانت

 

  نامه؛ صدور ضمانت براي وثيقه نقدي سپرده نقدي باي ايگزينج -۴

 ۱۰حداقل معـادل   ،نامه نامه منوط به پرداخت سپرده نقدي ضمانت صدور ضمانت در اصالحيه دستورالعمل،

در نسخه پيشين دستورالعمل اين در حالي است که  .شده استخواه  نامه توسط ضمانت درصد مبلغ ضمانت
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  دارد 
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. شـد  خواه اخذ مـي  از ضمانت نقدي  وثيقه ،)نوع آنحسب ( ها مهنا يک از انواع ضمانتهرصدور بت با مزبور،

کـه   گمرکـي نامـه   ضـمانت صـدور  سپرده نقدي بابت با هدف مساعدت به فعاالت اقتصادي  اين، عالوه بر

ـ سپرده نقدي ده درصد به حداقل  ،نقدي بودتر از اين مستلزم توديع بيست درصد وثيقه  پيش ه کاهش يافت

اختيـار   درشـرکت در مناقصـه و يـا مزايـده     هاي  نامه اخذ سپرده نقدي براي ضمانتديگر،  از سوي. است

ي جا به(سپرده نقدي نامه بابت  دريافت بيست درصد وجه ضمانت، ليکن. قرار گرفته استي رسه اعتبامؤس

 .همچنان الزامي است ،هاي تعهدپرداخت نامه ضمانت) وثيقه نقدي

  ؛نامه براي پرداخت وجه ضمانتخواه  نتمنابع ضما اولويت -۵

نفـع، وجـه    نامـه توسـط ذي   در صورت مطالبـه وجـه ضـمانت   اصالحي مقرر شده است تا در دستورالعمل 

درصـورت  خواه نزد مؤسسـه اعتبـاري و    هاي ضمانت نامه ابتدا از محل سپرده نقدي و ساير سپرده ضمانت

 .شود نفع پرداخت مي ه ذياز محل منابع مؤسسه اعتباري، ب مابقي ،عدم تکافو

» ريـالي - نامه بـانکي  دستورالعمل ناظر بر ضمانتاصالحيه «نسخه از  و ضمن ايفاد يک گفته پيشبا عنايت به مراتب 

حـاظ مفـاد بخشـنامه    تب به قيد تسريع و بـا ل مرا دستور فرمايند است خواهشمند ،تبصره) ۱۸(ماده و ) ۶۵(مشتمل بر 

بر حسن ؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ شده و م/ واحدهاي آن بانک، به تمامي ۱۳۹۶/ ۵/ ۱۶مورخ  ۹۶/ ۱۴۹۱۵۳شماره 

   ۳۴۹۲۴۱۲/ .آيد عمل به يقدق اجراي آن نظارت

 
  کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  آبادي حميدرضا غني   عبدالمهدي ارجمندنژاد    

۰۲-۳۲۱۵                  ۳۸۱۶ 

 
 
 
 
  
 
 
 
  



   
  ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

  

  

  مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

  

  »اداره مطالعات و مقررات بانكي« 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  )ريالي(نامه بانکي  ضمانت دستورالعمل ناظر بر



١ 
 

  خدا بنام

  

  )ريالي( بانکي نامه ضمانت دستورالعمل ناظر بر

 و )١٤(ماده  )٦(به استناد بند  ٢٥/٠٧/١٣٩٦جلسه مورخ مين نهو يکهزار و دويست و سي پول و اعتبار در  ياشور

 بـانکي   نامه ضمانت ناظر بر دستورالعمل« ،١٣٥١ تيرماه ١٨ مصوب کشور بانکي و پولي قانون) ١١(ماده ) ب(بند 

به شرح ذيل تصويب تبصره  ١٨ماده و  ٦٥در شود،  مي ناميده دستورالعمل اختصار به پس اين از را که »)ريالي(

  .نمود

  و کليات تعاريف -اول فصل

  :روند مي کار به مربوط مشروح عبارات جاي به زير عناوين ،دستورالعمل اين در -۱ماده

  .ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک :مرکزي بانک - ۱

 موجـب  به که خارجي اعتباري مؤسسه شعبه اي غيربانکي اعتباري مؤسسه ,بانک :اعتباري مؤسسه - ۲

  .دارد قرار بانک آن نظارت تحت و شده تأسيس مرکزي بانک مجوز با اي و قانون

 بانـک  مجـوز  بـا  کـه  خـارجي  اعتباري مؤسسه يک از عملياتي واحد :خارجي اعتباري مؤسسه شعبه - ۳

 مبادرت ايران اسالمي جمهوري در بانکي مجاز عمليات انجام به ،بانک آن نظارت تحت و مرکزي

  .دارد

 موجـب  بـه  که است سندي شود، نامه ناميده مي که در اين دستورالعمل ضمانت :بانکي نامه ضمانت -۴

 از ميزان هر مطالبه و اعالم محض به شود مي متعهدبه طور غيرقابل برگشت  اعتباري مؤسسه آن

نفـع   ذي به را شده مطالبه وجه ، با رعايت مفاد اين دستورالعمل،نفع ذي توسط آن در مندرج وجه

 .نمايد پرداخت

بر عهـده دارد و بـراي    نفع ذيشخصي که تعهداتي را به موجب روابط پايه در قبال  :خواه ضمانت -۵

  .نمايد نامه مي تضمين ايفاي آن تعهدات، از مؤسسه اعتباري تقاضاي صدور ضمانت

 .شود نامه به نفع وي صادر مي شخصي که ضمانت: نفع ذي - ۶

نامـه   اعتبـار ضـمانت   ،نامه، با وقـوع آن  اي است که طبق شرايط مندرج در ضمانت واقعه :رويداد - ۷

  .يابد خاتمه مي
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 هرکـدام ( هاآن از هريک شدن واقع با نامه ضمانت شرايط طبق که رويدادي يا تاريخ :اعتبار خاتمه -۸

  .شود مي ساقط اعتبار درجه از نامه ضمانت ،)شوند واقع زودتر که

  .نامه ضمانت اعتبار خاتمه تا صدورتاريخ  زماني فاصله :اعتبار مدت - ۹

 .است نفع ذي به پرداخت قابل و درج نامه ضمانت متن در که مبلغي :نامه ضمانت وجه -۱۰

خـواه و   قرارداد، شرايط مناقصه و مزايده يا هر رابطه حقـوقي ديگـري بـين ضـمانت     :رابطه پايه -۱۱

 .نامه بر اساس آن صادر شده است ضمانتنفع که  ذي

دسـتورالعمل   مطـابق بـا  هاي اشخاص به مؤسسه اعتباري کـه   آندسته از بدهي :بدهي غيرجاري -۱۲

قـرار   غيرجـاري ر، در طبقات هاي مؤسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبا بندي دارايي طبقه

  .گيرد مي

آتش سـوزي   و جنگ، سيل، زلزلههر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباري از جمله : عوامل قهري - ۱۳

 .گردد هاي مؤسسه اعتباري مي که باعث توقف فعاليت

 امکاناندازي شده و  ه اي که در بانک مرکزي را سامانه ):سپام(سامانه پيام رساني الکترونيکي مالي  - ۱۴

  .سازد صورت استاندارد، فراهم مي  بهو  به طور متمرکز رابين بانکي مالي هاي  تبادل تمامي پيام

شـرايط   طبـق  و قالب يکي از انواع زيـر  نامه در مؤسسه اعتباري صرفاً مجاز به صدور ضمانت -۲ماده 

  :مي باشددستورالعمل  اين در مندرج

اي کـه بـه منظـور ضـمانت اجـراي       نامـه  ضـمانت : مزايـده /نامه شرکت در مناقصه ضمانت - ۱

 .شود مزايده صادر مي يادر مناقصه  خواه ضمانتپيشنهادات 

بـه   خـواه  ضمانتاي که به منظور موظف نمودن  نامه ضمانت: تعهداجراي نامه حسن  ضمانت - ۲

در انجـام   نفـع  ذيدر مقابـل  مندرج در رابطه پايـه  اجراي دقيق، صحيح و به موقع تعهدات 

  .شود مي رابطه پايه صادر عموضو

نفع از اين امر که  ذياي که به منظور حصول اطمينان  نامه ضمانت: پرداخت نامه پيش ضمانت - ۳

مندرج در رابطه به مصرف ديگري غير از انجام تعهدات  خواه ضمانتبه پرداختي  وجوه پيش

  .گردد رسد، صادر مي نمي پايه

اي کـه بـه منظـور     نامـه  ضمانت: )حسن انجام کار( الضمان وجهضمانت نامه استرداد کسور  - ۴

، پس از تحويل قطعـي  خواه ضمانتاز صحت کار انجام شده توسط  نفع ذيحصول اطمينان 

 .گردد صادر مي موضوع رابطه پايه
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خواه بـه   اي که به منظور قبول پرداخت ديون ضمانت نامه ضمانت: ضمانت نامه تعهد پرداخت -۵

 .گردد صادر مي د معين و مطابق با مفاد رابطه پايه،در سررسينفع  ذي

حقـوق  اي که به منظور تضمين تعويق يـا تقسـيط پرداخـت     نامه ضمانت: ضمانتنامه گمرکي -۶

 .شود صادر مي ورودي

مقرر در اين دسـتورالعمل،   ضوابطتواند منوط به رعايت  در شرايط خاص، مؤسسه اعتباري مي –تبصره

  .نمايدصادر و زيان خدمت نظام وظيفه و جبران ضرر  رنظياموري براي   نامه ضمانت

در حد عرف بانکـداري  نامه، از موارد ذيل  مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت -۳ماده 

  :اطمينان حاصل نمايد

  ؛آنو احراز صدق  بودن موضوع رابطه پايهصوري ن - ۱

 خواه؛ ضمانتموضوع رابطه پايه با زمينه فعاليت و متناسب بودن رتبط م - ۲

  خواه در خصوص موضوع رابطه پايه، احراز واجد شرايط بودن ضمانت - ۳

 با زمينه فعاليت ذينفع؛متناسب پذير بودن موضوع رابطه پايه  توجيه - ۴

  .نامه ابزاري براي دريافت تسهيالت نباشد ضمانت - ۵

هـا   آندامنـه کـاربرد   ها را صـرفاً در   نامه مؤسسه اعتباري موظف است هريک از انواع ضمانت -۴ماده 

  .در اين دستورالعمل صادر نمايدمندرج 

ممنـوع  مطلقـاً  نامه تعهـد پرداخـت    صدور ضمانتنامه براي  استفاده از ساير عناوين ضمانت -۵ماده 

  .است

غيـر  «مؤسسه اعتباري موظف است عبـارات  . باشد ، قابل انتقال و قابل تنزيل نمي نامه ضمانت - ۶ماده 

نامه که به  هاي خام تمامي نسخ ضمانت زمينه در فرم را به صورت پس» غير قابل تنزيل«و » قابل انتقال

  . سهولت قابل رويت باشد، درج نمايد

  نامه ضمانت صدور -دوم فصل

 اقدام تواند مي وي، از وثايق کافي اخذ و پس از خواه ضمانت درخواست به بنا اعتباري مؤسسه -۷ماده 

  .نمايد نامه ضمانت صدور به

خـواه   نامه، نسبت به اعتبارسنجي ضمانت مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت -۸ ماده

  .اقدام نمايد
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نامه، از رعايت قانون و مقررات نـاظر بـر    ضمانتمؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور  -۹ ماده

خواه  به ويژه ضوابط شناسايي مشتريان در خصوص ضمانت و تأمين مالي تروريسم شويي مبارزه با پول

  .نفع اطمينان حاصل نمايد يو ذ

چـک   غيرجـاري و  بـدهي ، وضـعيت  نامـه  صدور ضمانتمکلف است قبل از  مؤسسه اعتباري -۱۰ماده 

 در. نزد بانک مرکزي اسـتعالم نمايـد   »سامانه يکپارچه اطالعاتي مشتريان«را از  خواه ضمانتبرگشتي 

 شامل صاحبان امضـاي مجـاز و   ،ستعالم يادشده عالوه بر شخص حقوقياخصوص اشخاص حقوقي، 

  .گردد ياعضاي هيأت مديره آن اشخاص نيز م

که داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشـده و يـا    خواه ضمانتبراي  نامه صدور ضمانت -۱۱ماده 

  .استممنوع ، دباش ميکشور  بانکي شبکهغيرجاري نزد  بدهي

 تعهـدات . نمايـد  قانون مدني صادر مـي ) ۱۰(ماده نامه را به استناد  مؤسسه اعتباري ضمانت -۱۲ ماده

اختالفـات   و بـوده  مستقلو ساير روابط و قراردادهاي مربوط  پايه رابطه از نامه ضمانت صدور از ناشي

 پرداخت به اعتباري مؤسسه تعهد در ،آنها به مربوط ادعاهاي و ايراداتنفع و يا  يخواه و ذ ميان ضمانت

   .بود نخواهد مؤثر ،نفع ذي به نامه ضمانت وجه

  .باشد ضمانت نامه يکسال ميصدور اعتبار حداکثر مدت  -۱۳ماده 

نفـع قابـل تمديـد باشـد،      اي که خود به خود و بدون درخواست کتبي ذي نامه صدور ضمانت -۱۴ماده 

  .ممنوع است

نامه نبايد حاوي شرطي باشد که نتـوان   به جز درج تاريخ يا قيد گذشت زمان معيني، ضمانت -۱۵ ماده

  .مدرکي ارايه کرد شرط، براي احراز تحقق آن

  .نامه قيد گردد اسناد و مدارک موضوع اين ماده بايد به طور صريح در متن ضمانت -تبصره

درصد مبلـغ   ۱۰نامه حداقل معادل  سپرده نقدي ضمانت پرداختنامه منوط به  صدور ضمانت -۱۶ماده 

  . باشد ميخواه  توسط ضمانتنامه  ضمانت

  .باشدسپرده نقدي تواند بدون  ميشرکت در مناقصه و يا مزايده  يها نامه ضمانت–۱تبصره 

  .  باشد يوجه ضمانت نامه م) ٪۲۰(درصد  بيستتعهد پرداخت،  يها نامه ضمانتسپرده نقدي  -۲تبصره 

  :باشد زير موارد شامل حداقل بايد نامه ضمانت -۱۷ ماده

  ؛نفع ذيو  خواه ضمانت نشاني و مشخصات - ۱

 ؛نامه ضمانت صادرکننده شعبه مشخصات و اعتباري همؤسس نام - ۲
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 ؛شود مي صادر آن اساس بر نامه ضمانت که پايه رابطه موضوعو شماره، تاريخ  - ۳

 ؛دستورالعمل اين )۱۸( ماده موضوعمنحصر به فرد  شماره - ۴

 ؛به عدد و حروف نامه ضمانت وجه - ۵

 ؛صدور تاريخ - ۶

 خاتمه اعتبار؛تاريخ  - ۷

 ؛)در صورت وجود( رويداد خاتمه اعتبار - ۸

 .تمبر مالياتي - ۹

نامه، نسبت به ثبت آن در سامانه سـپام   مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت -۱۸ماده 

  .و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نمايد

 لزامـات سـاير ا و  صـدور نسـبت بـه ثبـت    که  يسسه اعتبارؤم ينامه برا مجوز صدور ضمانت -تبصره

از سوي ، ديننمااقدام هاي صادره در سامانه سپام  نامه شده در اين دستورالعمل در خصوص ضمانت قيد

   .خواهد شدلغو  بانک مرکزي

 عبـارت  به بايد آن نسخ ساير ,است نفع ذي مختص که نامه ضمانت اصلي نسخه استثناي به -۱۹ ماده

  .گردند ممهور »مطالبه قابل غير«

  نامه ضمانتاصالحيه  -سوم فصل

خواه در طول مدت  ضمانت/نفع نامه منوط به ارايه درخواست کتبي ذي ضمانت صدور اصالحيه -۲۰ ماده

  :باشد نامه و طي مراحل زير مي اعتبار ضمانت

 خود موافقت عدم يا موافقت ،حيهاصال تقاضاي دريافت از پس است، موظف اعتباري مؤسسه -۱

 .نمايد اعالم کننده درخواستبه  ،اصالحيه اعمال با را

 ،خـواه  ضـمانت /نفع ذي درخواست مورد اصالحيه اعمال با موافقت صورت در اعتباري مؤسسه -۲

 بـه طـرف ديگـر    ،کتبـي  موافقت اخذ جهت را مزبور اصالحيه به مربوط جزئيات است موظف

 .نمايد ابالغ نامه ضمانت

 اعتباري بايد اصالحيه مزبور راه ديگر با اعمال اصالحيه، مؤسس در صورت موافقت کتبي طرف -۳

  .صادر نمايد

منجـر بـه افـزايش وجـه     کـه   اي مؤسسه اعتباري موظف اسـت پـيش از صـدور اصـالحيه     -۲۱ماده 

اين دستورالعمل اقـدام  ) ۴۷(و  )۴۶(، )۴۵(شود، نسبت به تعديل وثايق مطابق با مواد  مينامه  ضمانت

  .نمايد
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واقع سررسيد شدن تاريخ و يا  نامه، پرداخت بخشي از وجه ضمانت ازصدور اصالحيه ناشي  -۲۲ماده 

بايد مطابق بوده و مستثني ) ۲۰(مذکور در ماده  از طي مراحل ،نامه در متن ضمانت شرايط مندرجشدن 

  .صورت پذيردو مقررات اين دستورالعمل  نامه در متن ضمانت شرايط مذکور ،نامه ضمانت مفاد با

درخواسـت  ناشـي از  نامـه   ضـمانت  صدور هرگونـه اصـالحيه  مؤسسه اعتباري موظف است  -۲۳ماده 

سررسيد شدن تاريخ و يـا واقـع شـدن    نامه و يا  ، پرداخت بخشي از وجه ضمانتخواه ضمانت/نفع ذي

  .را در سامانه سپام ثبت نمايدنامه  شرايط مندرج در متن ضمانت

صـدور اصـالحيه    مقـررات زمـان   و مطـابق ضـوابط  ، نامـه  ضـمانت  اصالحيهصدور هرگونه  -۲۴ماده 

  .باشد پذير مي امکان

  نامه تمديد ضمانت -فصل چهارم

نفع، حداکثر به مدت يک سـال   با ارايه درخواست مجزا توسط ذيصرفاً نامه  تمديد ضمانت - ۲۵ماده 

  .باشد پذير مي در هر نوبت امکان

نامه را صرفاً با رعايت ضـوابط و مقـررات و شـرايط زيـر      تواند ضمانت مؤسسه اعتباري مي -۲۶ماده 

  :تمديد نمايد

  :نامه ضمانتدر زمان صدور و تکميل آن نامه  رج متن زير در ضمانتد - ۱

، واصله تا قبل از پايـان وقـت   )نفع ذيعنوان ( -----------نامه بنا به درخواست کتبي اين ضمانت«

قبـل  ) عنوان مؤسسه اعتباري( -------باشد و در صورتي که  تمديد مي خاتمه اعتبار، قابلاداري روز 

عنـوان  ( ---------را تمديد کنـد و يـا   آن نتواند و يا نخواهد مدت نامه،  اين ضمانتخاتمه اعتبار از 

) باريعنوان مؤسسه اعت( ------------، به هر نحو موجب اين تمديد را فراهم نسازد) خواه ضمانت

نامـه   ، وجه ضمانتنامه توسط ذينفع وجه ضمانت درخواست مطالبه در صورت مطابق بودنمتعهد است 

  ».پرداخت کند) نفع ذيعنوان ( --------در وجه و يا به حواله کرد  را

نامه صـرفاً تـا پايـان وقـت اداري روز      مبني بر تمديد ضمانت نفع ذيوصول درخواست کتبي  - ۲

  .خاتمه اعتبار

  .اين دستورالعمل )۴۷(و  )۴۶(، )۴۵(تعديل وثايق با رعايت شرايط مندرج در مواد  - ۳

  .نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباري است تمديد ضمانت -تبصره 

  .دثبت نماي در سامانه سپامرا تمديد ضمانت نامه مؤسسه اعتباري موظف است  -۲۷ماده 

  .باشد پذير مي تمديد امکان مقررات زمانو  ضوابطمطابق نامه،  ضمانت تمديد -۲۸ماده
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نامه واصله پس از پايان وقـت اداري   هاي تمديد ضمانت مؤسسه اعتباري نبايد به درخواست -۲۹ماده 

  .روز خاتمه اعتبار، ترتيب اثر دهد

  نامه ضمانت وجه پرداخت و مطالبه -پنجم فصل

 وقت پايان تانفع  ذي کتبي درخواست هاراي با بايد ،نامه ضمانت وجهتمام يا بخشي از  مطالبه -۳۰ ماده

  .گيرد صورت نامه ضمانت در مندرج شرايط کامل رعايت با و اعتبار خاتمه روز اداري

نفـع را در   نامه توسـط ذي  مؤسسه اعتباري موظف است مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت -تبصره

  .سامانه سپام ثبت نمايد

نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارک نباشـد، در صـورت مطالبـه     ضمانتچه  چنان -۳۱ماده 

نفع، مؤسسه اعتباري موظف است به محض وصول درخواست مطالبه، وجه  نامه توسط ذي وجه ضمانت

ر يو سـا  ينقـد  سـپرده از محـل   ابتدا باشد، نامه نمي مورد درخواست ذينفع را که بيش از وجه ضمانت

، به يمؤسسه اعتباراز محل منابع  ،و درصورت عدم تکافونزد مؤسسه اعتباري خواه  تضمان يها سپرده

  .نفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند ذي

نامه، مؤسسه اعتباري موظف است  در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت -۳۲ماده 

چه روز بعد مصادف  حداکثر تا پايان وقت اداري روز بعد و چنانمراتب را به همراه داليل رد درخواست، 

نفع اعالم نمايد و مراتـب   با خاتمه اعتبار باشد، تا پايان وقت اداري همان روز به صورت مکتوب به ذي

  .را در سامانه سپام ثبت نمايد

صـورت مطالبـه   نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارک باشـد، در   چه ضمانت چنان -۳۳ماده 

حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري بعد از  نفع، مؤسسه اعتباري موظف است ذي نامه توسط وجه ضمانت

درصـورت  . مدارک و مستندات مربوط، آنها را بررسـي نمايـد   به همراه درخواست مطالبه تاريخ وصول

، در حـد عـرف بانکـداري    نامـه  مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضـمانت 

ابتدا باشد،  نامه نمي مؤسسه اعتباري موظف است وجه مورد درخواست ذينفع را که بيش از وجه ضمانت

خواه نزد مؤسسه اعتباري و درصورت عـدم تکـافو، از    ضمانت يها ر سپردهيو سا ياز محل سپرده نقد

  .در سامانه سپام ثبت کند نفع پرداخت نمايد و مراتب را به ذي ،يمحل منابع مؤسسه اعتبار

نامـه،   در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و يا ظاهر اسناد و مدارک با مفـاد ضـمانت   -۳۴ماده 

مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه داليل رد درخواست، بدون تأخير و حداکثر تـا پايـان   

ر نفع اعالم نموده و مراتب را د وقت اداري آخرين روز مهلت پنج روزه بررسي، به صورت مکتوب به ذي
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در صورت عدم اعالم مراتب فوق ظـرف مهلـت پـنج روزه مزبـور، مؤسسـه      . سامانه سپام ثبت نمايد

ابتدا از محل  باشد، نامه نمي اعتباري مکلف است، وجه مورد درخواست ذينفع را که بيش از وجه ضمانت

محـل  خواه نزد مؤسسه اعتباري و درصـورت عـدم تکـافو، از     ضمانت يها ر سپردهيو سا يسپرده نقد

 .نفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت نمايد به ذي ،يمنابع مؤسسه اعتبار

در روز يـا  کمتر از پنج روز مانده به خاتمـه اعتبـار   اين ماده،  چه اسناد و مدارک موضوع چنان -۱تبصره

پـنج روزه بررسـي   تأثيري در مـدت  اين امر نامه، به مؤسسه اعتباري ارايه گردد،  ضمانتخاتمه اعتبار 

  .تر نخواهد شداد و مدارک ندارد و اين مدت کمظاهر اسن

مهلت پـنج روزه بررسـي مطـابق    ، موضوع نفع ذيبراي اطالع  است موظف اعتباري مؤسسه -۲ تبصره

ايـن  ) ۱(موضوع تبصـره  چنين مهو نامه  د و مدارک با مفاد ضمانتظاهر اسنادرخواست مطالبه و بودن 

  .نمايد قيد ،مربوط  نامه ضمانتظهر در به نحو مقتضي  راماده 

نفع را مردود اعالم نمايد، موظف است  در صورتي که مؤسسه اعتباري درخواست مطالبه ذي -۳۵ماده 

نفع، مبني بر مطالبـه   شده تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار از سوي ذي  هاي مجدد ارايه  درخواست

  .اساس مفاد اين دستورالعمل بررسي نمايدنامه را بر  وجه ضمانت

مؤسسـه اعتبـاري ضـمن     مد نظر باشـد،  نوبتچند  طينامه  چه پرداخت وجه ضمانت چنان -۳۶ماده 

خواه اخذ نمايد کـه   وثايقي را از ضمانت موظف است اين دستورالعمل، )۴۷(و  )۴۶(، )۴۵(رعايت مواد 

 .متناسب با وجوه قابل پرداخت، قابل تفکيک و يا تقسيم باشد

نامه صرفاً براي يک بار مد نظر باشد، مؤسسه اعتباري موظف  چه پرداخت وجه ضمانت چنان -۳۷ماده 

پذير بـوده و   ر امکاننامه صرفاً براي يک با نامه قيد نمايد که پرداخت وجه ضمانت است در متن ضمانت

  .پرداخت وجه به دفعات، ممنوع است

از سـوي  نامـه   ارايه نسخه اصـلي ضـمانت  ، نامه ضمانت وجهتمام يا بخشي از براي مطالبه  - ۳۸ماده

  .به مؤسسه اعتباري، الزامي است نفع ذي

مؤسسـه   پذير نباشد، در صـورت صـالحديد   نامه امکان چه به هر دليل ارايه اصل ضمانت چنان -تبصره

ايـن  ) ۲(مـتن پيوسـت    بـر اسـاس  نامـه   صرفاً پس از ارايه تعهد ،اعتباري، پرداخت وجه مورد مطالبه

  .باشد پذير مي ، امکاننفع ذيدستورالعمل توسط 

نامه، نسبت بـه صـدور    مؤسسه اعتباري موظف است پس از پرداخت بخشي از وجه ضمانت -۳۹ماده 

  .اصالحيه وجه آن اقدام نمايد
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نامه به  ضمانت وجه تمام يا بخشي از مؤسسه اعتباري موظف است بالفاصله پس از پرداخت -۴۰ماده 

، جهت پرداخت وجه مـذکور بـه   خواه عالوه بر روش مکتوب از ساير طرق به ضمانت ، مراتب رانفع ذي

  .ابالغ نمايد مؤسسه اعتباري

پرداخت نمود، مؤسسه بازنفع را به مؤسسه اعتباري  وجه پرداختي به ذي ،خواه چه ضمانت چنان -تبصره

، در سامانه سپام ثبـت  خواه توسط ضمانت اعتباري موظف است مراتب را به همراه تاريخ پرداخت وجه

  .نمايد

  نامه ضمانت اعتبار خاتمهابطال و  -ششم فصل

  :شود مي باطل ريز موارد در نامه ضمانت -۴۱ ماده

 ؛)هرکدام که زودتر واقع شود( اعم از وقوع رويداد يا تاريخ »اعتبار خاتمه« شدن واقع - ۱

 ؛ابطال آن يا نامه ضمانت وجهکل  مطالبه از فاصران بر مبني نفع ذي کتبي اعالم موجب به - ۲

بـه صـفر   نامه  وجه ضمانت ،»نامه هاي کاهش وجه ضمانت  اصالحيه«صدور در اثر هنگامي که  - ۳

 برسد؛

 به صفر برسد؛  نامه در اثر پرداخت ضمانتهنگامي که وجه  - ۴

در سامانه سپام حسب مورد، نامه را  مؤسسه اعتباري موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت -تبصره

 .ثبت نمايد

اسناد و مدارک  الزم استنامه منوط به وقوع رويدادي گردد،  ضمانت» خاتمه اعتبار«چه  چنان -۴۲ماده 

  .مشخص شودنامه  ضمانتدر متن  ،»خاتمه اعتبار«رويداد منجر به  مربوط به

مؤسسه اعتباري موظـف اسـت حـداکثر     ،)۴۲(در صورت ارايه اسناد و مدارک موضوع ماده  -۴۳ماده 

 مفـاد مـدارک ارايـه شـده را بـا      اسـناد و  ظاهر ،بعد از ارايه اسناد و مدارک ظرف مدت پنج روز کاري

تطابق داده و در صورتي که ظاهر اسناد و مدارک ارايه شده را مطابق  در حد عرف بانکداري نامه ضمانت

مراتب را در سـامانه سـپام    ،نموده باطلنامه را  ضمانت با رعايت مفاد اين دستورالعمل،تشخيص دهد، 

  .دکن اقدام خواه ضمانتوثايق نسبت به آزادسازي و  ثبت نمايد

، روز تعطيلمصادف شود، روز کاري بعد از تعطيلي رسمي کشور خاتمه اعتبار با روز  چه چنان -۴۴ ماده

  .گردد به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقي مي
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  وثايق -هفتم فصل

اعتبـاري   ، با توجه به اهليـت و تـوان  نامه صدور ضمانتقبل از  استمکلف  مؤسسه اعتباري -۴۵ماده 

  .اخذ نمايد يق الزم و کافي از وي، وثاخواه ضمانت

که نامه، بر اساس ضوابطي تعيـين خواهـد شـد    ضمانتانواع بابت صدور وثايق نوع و ميزان  -۴۶ماده 

موظف است وثـايق   مؤسسه اعتباري مديره هيأت .نمايد ابالغ مي تعيين و مديره مؤسسه اعتباري هيأت

انتقال، از درجه نقدشوندگي  والبيع، قابل نقل  معتبر، سهل را به نحوي تعيين نمايد کهموضوع اين ماده 

مؤسسه ، حقوق خواه ضمانتسوي  باال برخوردار و بالمعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات از

  .، استيفاء شودو با کمترين هزينه در حداقل زمان اعتباري

 يگـذار  هيسـرما  انـداز، سـپرده   پـس  الحسـنه  سپرده قرض( يارز يها سپردهاخذ در صورت  - تبصره

نامـه   قـه ضـمانت  يبه عنـوان وث  )عام و خاص يگذار هيژه سرمايدار و سپرده مدت يا گواهيو  دار مدت

از نرخ اعالم شده توسط  ،ها سپردهن يا يالين معادل رييتع يبرا موظف است يمؤسسه اعتبار ،صادره

  .دياستفاده نماقه يخ اخذ وثيدر تار يبانک مرکز

دار و يا سپرده  گذاري مدت سرمايه  مؤسسات اعتباري موظفند، وجه موجود در حساب سپرده -۴۷ماده 

صادره در نظر گرفته شده   نامه الحسنه پس انداز، اعم از ريالي و ارزي که به عنوان وثيقه ضمانت قرض

ربط  هاي ذي حساب، به ميزان وثيقه مورد نظر، در نامه سه اعتباري صادرکننده ضمانتمؤس به نفعاست، 

  .مسدود نمايند

  :در صورتي که -۴۸ماده 

خـواه وجـه مزبـور را     نامه به موجب پرداخت بخشي از آن کاهش يابد و ضمانت وجه ضمانت -۱

خواه، بخشـي از وثـايق را    تواند بنا به درخواست ضمانت پرداخت نمايد، مؤسسه اعتباري مي

  .اين دستورالعمل، آزاد نمايد) ۴۷(و ) ۴۶(، )۴۵(متناسب با وجوه پرداختي، با رعايت مواد 

خـواه کـاهش    ضمانت/نفع نامه حسب شرايط مندرج در آن و يا به درخواست ذي وجه ضمانت - ۲

خواه، بخشي از وثايق را متناسـب بـا    تواند بنا به درخواست ضمانت يابد، مؤسسه اعتباري مي

  .تورالعمل، آزاد نمايداين دس) ۴۷(و ) ۴۶(، )۴۵(، )۲۰(وجوه پرداختي، با رعايت مواد 

  .خواهد بود مؤسسه اعتباريبه تشخيص  ، منوطدر اجراي اين ماده آزادسازي وثايق غيرمنقول -تبصره

، منـوط بـه ارايـه اصـل     )۴۱(مـاده  ) ۳(الـي  ) ۱(خـواه در مـوارد    آزادسازي وثايق ضـمانت  -۴۹ماده 

  .باشد نامه مي ضمانت
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تواند صـرفاً   پذير نباشد، مؤسسه اعتباري مي نامه امکان چه به هر دليل ارايه اصل ضمانت چنان -تبصره

خـواه، وثـايق را آزاد    اين دستورالعمل توسط ضمانت) ۱(نامه بر اساس متن پيوست  پس از ارايه تعهد

  .نمايد

يک هفته از تاريخ  چه حداکثر ظرف مدت نامه به ذينفع، چنان در صورت پرداخت وجه ضمانت -۵۰ماده 

خواه وجه مذکور را بـه مؤسسـه اعتبـاري پرداخـت      اين دستورالعمل، ضمانت) ۳۹(ابالغ موضوع ماده 

خـواه، از محـل    ننمايد، مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به وصول و استيفاي مطالبـات از ضـمانت  

  .، اقدام نمايدقوثاي

و مراتب را به مؤسسات ميزان وثايق را مورد بازنگري قرار داده نوع و  تواند مي مركزي بانك -۵۱ماده 

  .نمايد اعتباري ابالغ

  ساير مقررات -فصل هشتم

ريالي خـود و سـاير    ايجادشده/تعهدات اعطايي/تسهيالت نامه براي تضمين صدور ضمانت -۵۲ماده 

نامه  وجه ضمانتمؤسسات اعتباري صرفاً در صورتي مجاز است که مؤسسه اعتباري معادل صد درصد 

  .خواه دريافت نموده باشد را به صورت سپرده نقدي از ضمانت

و تسهيالت ارزي تحـت هـر عنـوان ممنـوع      تعهدات ه عنوان وثيقهنامه ريالي ب صدور ضمانت -تبصره

  .است

هاي صادره جهت تضمين معامالت دولتـي کـه ذينفـع آنهـا      نامه در مواردي که براي ضمانت -۵۳ماده 

ها صـرفاً در   نامه باشند مقررات خاص وجود داشته باشد، اين ضمانت هاي دولتي مي و شرکت  ها دستگاه

  .باشد موارد يادشده، تابع مقررات خاص خود مي

باشند، منوط به اخذ  خواه و ذينفع آن، اشخاص غيردولتي مي اي که ضمانت نامه صدور ضمانت -۵۴ماده 

  .باشد نامه مي باري صادرکننده ضمانتربط در مؤسسه اعت مجوز از ادارات مرکزي ذي

نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباري بـر   چه ضمانت چنان -۵۵ماده 

گونـه تعهـد يـا     نمايـد و هـيچ   مبناي ظاهر اسناد و مدارک ارايه شده در حد عرف بانکداري عمـل مـي  

  :مسئوليتي در اين خصوص از جمله موارد زير ندارد

 اصالت و صحت هرگونه امضا، مدارک، اسناد و اطالعات ارايه شده؛ - ۱

 هرگونه اظهارات کلي يا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارايه شده؛ - ۲
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بندي، تحويل و ارزش آنهـا و   وجود کاال يا خدمات و همچنين شرح، مقدار، وزن، کيفيت، بسته - ۳

 شده است؛ ا اشاره ساير کارهاي اجرايي يا آماري که در اسناد و مدارک، به آنه

  .حسن نيت، فعل يا ترک فعل، اعتبار مالي و شخصي صادرکننده اسناد و مدارک - ۴

چـه   در صورت وقوع عوامل قهري و تعطيلي مؤسسه اعتباري در طـول مـدت اعتبـار، چنـان     -۵۶ ماده

 نامـه از زمـان آغـاز فعاليـت مؤسسـه      فعاليت مؤسسه اعتباري پس از خاتمه اعتبار آغاز شود، ضمانت

نامـه بـه دسـتور مقـام      همچنين اگر پرداخت وجه ضمانت. اعتباري، به مدت سي روز معتبر خواهد بود

نامـه   قضايي متوقف شود، در صورتي که نظر مقام قضايي مبني بر بالمانع بودن پرداخت وجه ضـمانت 

سي روز معتبر نامه بانکي از زمان اعالم مقام قضايي، به مدت  پس از خاتمه اعتبار اعالم گردد، ضمانت

  .خواهد بود

نامه موضوع اين مـاده را، حسـب مـورد در     مؤسسه اعتباري موظف است تمديد اعتبار ضمانت -تبصره 

  .سامانه سپام ثبت نمايد

نفع پيش از تاريخ تعطيلي مؤسسه اعتباري به سبب بروز عوامل قهري يا پيش  چه ذي چنان -۵۷ماده 

را بـه  » نامه درخواست مطالبه وجه ضمانت«بر عدم پرداخت،  از تاريخ وصول دستور مقام قضايي مبني

مؤسسه اعتباري ارايه نموده باشد، مؤسسه اعتباري موظف است حسب مورد پس از آغـاز فعاليـت يـا    

 )۳۴(و  )۳۳(، )۳۲(و ) ۳۱(اعالم مقام قضايي مبني بر بالمانع بودن پرداخت، ضمن رعايت مفاد مـواد  

نفـع پرداخـت    نامـه را بـه ذي   اين دستورالعمل، درصورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانت

  .نمايد

  .هاي کارمزد ابالغي بانک مرکزي خواهد بود نامه تابع نرخ هاي مربوط به ضمانت کارمزد -۵۸ماده 

وجـه التـزام   ، نفـع  ه ذيبنامه  پرداخت وجه ضمانت مؤسسه اعتباري موظف است در صورت -۵۹ماده 

در روز هاي اعالمي بانک مرکـزي   ، بر اساس نرخنامه پرداخت وجه ضمانترا از تاريخ  ديه دينأتاخير ت

خواه بـه مؤسسـه    نامه از سوي ضمانت نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نفع، پرداخت به ذي

  .نمايداخذ  خواهاز ضمانت  محاسبه و اعتباري،

اي در پايگـاه اطـالع رسـاني خـود      وظف به طراحي و پياده سازي سامانهممؤسسه اعتباري  -۶۰ماده 

و نامـه   ضـمانت  با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد نفع، ذينحوي که  باشد، به مي

نامه صـادره مـورد    و اصالت ضمانتدسترسي داشته نامه صادره  ضمانتملي، به مشخصات  کد/شناسه

  .تأييد قرار گيرد
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نفع، موضـوع و نحـوه امکـان بررسـي اصـالت       مؤسسه اعتباري موظف است جهت آگاهي ذي -تبصره

  .نامه را به نحو مقتضي در ظهر ضمانت نامه قيد نمايد ضمانت

خواه، از زمان پرداخـت وجـه    ايجاد هرگونه تعهدات و يا اعطاي هر نوع تسهيالت به ضمانت -۶۱ماده 

خـواه بابـت    ه اعتباري، تا زمان وصول کامل مطالبات از ضـمانت نفع از سوي مؤسس نامه به ذي ضمانت

  .نفع، از سوي هريک از مؤسسات اعتباري ممنوع است نامه به ذي  پرداخت وجه ضمانت

هاي انتظـامي   تخلف از مفاد اين دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباري، موجب اعمال مجازات -۶۲ماده 

و مجـازات هـاي مصـرح در سـاير      ۱۳۵۱ر مصوب سـال  قانون پولي و بانکي کشو) ۴۴(موضوع ماده 

  .باشد قوانين و مقررات مي

 مـاه از تـاريخ ابـالغ ايـن دسـتورالعمل،      سهبانک مرکزي موظف است حداکثر ظرف مدت  -۶۳ماده 

 را در خصـوص  »)سـپام  (سامانه پيام رسـاني الکترونيکـي مـالي    «نامه اجرايي نحوه استفاده از  شيوه

  .اجرا به شبکه بانکي کشور ابالغ نمايد برايتهيه و  يهاي بانک نامه ضمانت

نامـه   هرگونه ضـمانت  االجرا بوده و از آن تاريخ، صدور ابالغ، الزم تاريخ اين دستورالعمل از – ۶۴ ماده

هاي موجود که  نامه ضمانت. است دستورالعمل اين كامل مفاد رعايت به مؤسسات اعتباري منوط توسط

اند تا سررسيد نهـايي بـه اعتبـار خـود بـاقي بـوده و تمديـد ايـن          صادر شدهبر اساس مقررات قبل 

  .باشد مي زمان تمديد مقررات ها، تابع نامه ضمانت

نامه  بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آييناز تاريخ الزم االجرا شدن اين دستورالعمل،  -۶۵ماده 

 منسـوخ ايـن دسـتورالعمل   مقررات مغاير با ساير و  ها صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانک

  .گردد اعالم مي
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  )١(وست يپ

  خواه  متن تعهدنامه از ضمانت

  

چـه بـا عـدم     نـان چگردم  يمتعهد م........ نامه شماره  خواه ضمانت ضمانت.......... نجانب يا«

سوء اسـتفاده   موجباتاز انحاء  ينحو به هر نفع يذ/نجانبيه اياز ناح ،نامه ارائه اصل ضمانت

ـ خطر افتد، عهده دار جبران ضـرر و ز  به ...........و منافع بانک  جادياآن  از ان وارده بـوده و  ي

  »ت استيفيع شده به هر نحو و کييفاء حقوق تضياست به بانک محق
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  )٢(وست يپ

  نفع يذمتن تعهدنامه از 

  

چـه بـا عـدم ارائـه      نانگردم چ يمتعهد م........ نامه شماره  ضمانت نفع يذ.......... نجانب يا«

و  جـاد ياآن  سوء استفاده از موجباتاز انحاء  ينحو به هرنجانب يه اياز ناحنامه  اصل ضمانت

ان وارده بوده و يخطر افتد، عهده دار جبران ضرر و ز به ........... يمؤسسه اعتبار/منافع بانک

  »ت استيفينحو و کع شده به هر ييفاء حقوق تضياست به محق يمؤسسه اعتبار/بانک
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