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 تعاريف و کليات  -صل اولف

 :در این دستورالعمل، عناوین زیر به جاي عبارات مشروح مربوط به کار میروند -۱ماده

 .خوزستاناستان  غیر دولتی : صندوق پژوهش و فناوريصندوق -۱

: که در این دستورالعمل ضمانتنامه نامیده میشود، سندي است که بـه موجـب آن صندوقضمانتنامه - 2

به طور غیرقابل برگشت متعهد میشود به محض اعالم و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط صندوق 

 .ذینفع، با رعایت مفاد این دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذینفـع پرداخت نماید

شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذینفع بر عهـده دارد و بـراي تضمین  ه:ضمانتخوا- 3

 .تقاضاي صدور ضمانتنامه مینماید صندوق ایفاي آن تعهدات، از 

 .شخصی که ضمانتنامه به نفع وي صادر میشود ذينفع:-4

آن، اعتبـار ضـمانتنامـه خاتمه هاي است که طبق شرایط مندرج در ضمانتنامه، با وقـوع : واقعرويداد-5

 .مییابد

: تاریخ یا رویدادي که طبق شرایط ضمانتنامه با واقع شدن هریک از آنها )هرکـدام که زودتر خاتمه اعتبار-6

 .واقع شوند(، ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط میشود

 .فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانتنامه مدت اعتبار:-7

 .مبلغی که در متن ضمانتنامه درج و قابل پرداخت به ذینفع است ضمانتنامه:وجه -8

: قرارداد، شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقـوقی دیگـري بـین ضـمانتخـواه و ذینفع که رابطه پايه-9

 .ضمانتنامه بر اساس آن صادر شده است

بندي  ـه مطـابق بـا دسـتورالعمل طبقهک صندوقهاي اشخاص به دسته از بدهی : آنبدهي غيرجاري-۱0

 .داراییهاي مؤسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار، در طبقات غیرجـاري قـرار میگیرد
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از جمله جنگ، سیل، زلزله و آتش سـوزي که باعث توقف  صندوقهر اتفاق خارج از کنترل عوامل قهري: -۱۱

 .فعالیتهاي مؤسسه اعتباري میگردد

صرفاً مجاز به صدور ضمانتنامه در قالب یکی از انواع زیـر و طبـق شـرایط مندرج در این  صندوق- 2ماده 

 :دستورالعمل می باشد

اي کـه بـه منظـور ضـمانت اجـراي پیشنهادات  ضمانتنامه شرکت در مناقصه/مزایـده: ضـمانتنامـه- ۱

 .ضمانتخواه در مناقصه یا مزایده صادر میشود

اي که به منظور موظف نمودن ضمانتخـواه بـه اجراي دقیق،  راي تعهد: ضمانتنامهضمانتنامه حسن اج- ۲ 

 .صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایـه در مقابـل ذینفـع در انجـام موضوع رابطه پایه صادر میشود

 وجوه پیشاي که به منظور حصول اطمینان ذینفع از این امر که  پرداخت: ضمانتنامه ضمانتنامه پیش- ۳ 

 .رسد، صادر میگرددپرداختی به ضمانتخواه به مصرف دیگري غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی

اي کـه بـه منظـور حصول اطمینان  الضمان )حسن انجام کار(: ضمانتنامـه ضمانت نامه استرداد کسور وجه- ۴ 

 .یل قطعـی موضوع رابطه پایه صادر میگرددذینفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانتخواه، پس از تحو

اي که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانتخواه بـه ذینفع در  ضمانت نامه تعهد پرداخت: ضمانتنامه- ۵

 .سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر میگردد

داري اطمینان حاصل کـموظف است پیش از صدور ضمانتنامه، از موارد ذیل در حد عرف بان صندوق- 3ماده 

 :نماید

 صوري نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن؛ - ۱

 مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانتخواه؛- ۲

 ؛احراز واجد شرایط بودن ضمانتخواه در خصوص موضوع رابطه پایه- ۳ 

 زمینه فعالیت ذینفع؛پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با  توجیه– ۴ 

 .ضمانتنامه ابزاري براي دریافت تسهیالت نباشد- ۵ 
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ها را صـرفاً در دامنـه کـاربرد آنهـا مندرج در این موظف است هریک از انواع ضمانتنامه صندوق- 4ماده 

 .دستورالعمل صادر نماید

  .رداخـت مطلقـاً ممنـوع استاستفاده از سایر عناوین ضمانتنامه براي صدور ضمانتنامه تعهـد پ- 5ماده 

و « غیـر قابل انتقال»موظف است عبـارات  صندوقباشد. ضمانتنامه، قابل انتقال و قابل تنزیل نمی - 6ماده 

هاي خام تمامی نسخ ضمانتنامه که به سهولت قابل رویت زمینه در فرم را به صورت پس« غیر قابل تنزیل»

 .باشد، درج نماید

 

 نتنامهصدور ضما -فصل دوم

بنا به درخواست ضمانتخواه و پس از اخذ وثایق کافی از وي، میتواند اقدام به صدور ضمانتنامه  صندوق- 7ماده 

 .نماید

 .موظف است پیش از صدور ضمانتنامه، نسبت به اعتبارسنجی ضمانتخـواه اقدام نماید صندوق– 8ماده 

موظف است پیش از صدور ضمانتنامه، از رعایت قانون و مقررات نـاظر بـر مبارزه با پولشویی  صندوق- 9ماده 

و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانتخواه و ذي نفع اطمینان حاصل 

 .نماید

چـک برگشتی مکلف است قبل از صدور ضمانتنامـه، وضـعیت بـدهی غیرجـاري و  صندوق- ۱0ماده  

نزد بانک مرکزي اسـتعالم نمایـد. در خصوص اشخاص « سامانه یکپارچه اطالعاتی مشتریان»ضمانتخواه را از 

حقوقی، استعالم یادشده عالوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضـاي مجـاز و اعضاي هیأت مدیره آن 

 .اشخاص نیز میگردد

قانون مدنی صادر مـینمایـد. تعهـدات ناشی از صدور ( ۱۰) مانتنامه را به استناد مادهض صندوق- ۱۱ماده 

ضمانتنامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهاي مربوط مستقل بـوده و اختالفـات میان ضمانتخواه و ذینفع 

 .ودبه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع، مؤثر نخواهد ب صندوقو یا ایرادات و ادعاهاي مربوط به آنها، در تعهد 

 .حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال میباشد- ۱2ماده 
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به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی، ضمانتنامه نباید حاوي شرطی باشد که نتـوان براي - ۱3ماده 

 .احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارایه کرد

 .ضمانتنامه قید گردداسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن  -تبصره 

درصد مبلـغ  ۱۰صدور ضمانتنامه منوط به پرداخت سپرده نقدي ضمانتنامه حداقل معادل - ۱4ماده  

 .ضمانتنامه توسط ضمانتخواه میباشد

تواند به تشخیص صندوق و با توجه به گردش فعالیت ذي نفع قابل کاهش یافته و سپرده نقدي می -تبصره

 به کارمزد اضافه گردد.

 :ضمانتنامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد- ۱5ده ما

 مشخصات و نشانی ضمانتخواه و ذینفع؛- ۱ 

 و مشخصات شعبه صادرکننده ضمانتنامه؛صندوق نام - ۲ 

 شماره، تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانتنامه بر اساس آن صادر میشود؛- ۳

 شماره منحصر به فرد موضوع این دستورالعمل؛- ۴ 

 وجه ضمانتنامه به عدد و حروف؛- ۵ 

 تاریخ صدور؛- ۶ 

 تاریخ خاتمه اعتبار؛- ۷ 

 رویداد خاتمه اعتبار )در صورت وجود(؛- ۸ 

 .تمبر مالیاتی- ۹ 

 

 

 اصالحيه ضمانتنامه  -فصل سوم
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صدور اصالحیه ضمانتنامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذینفع/ضمانتخواه در طول مدت اعتبار - ۱6ماده 

  :ضمانتنامه و طی مراحل زیر میباشد

موظف است، پس از دریافت تقاضاي اصالحیه، موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصالحیه،  صندوق- ۱

  .کننده اعالم نماید به درخواست

صورت موافقت با اعمال اصالحیه مورد درخواست ذینفع/ضـمانتخـواه، موظف است جزئیات  در صندوق– ۲

  .مربوط به اصالحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبـی، بـه طـرف دیگـر ضمانتنامه ابالغ نماید

  .باید اصالحیه مزبور را صادر نمایدصندوق در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصالحیه، - ۳

موظف اسـت پـیش از صـدور اصـالحیهاي کـه منجـر بـه افـزایش وجـه ضمانتنامه میشود،  صندوق- ۱7ماده 

 .این دستورالعمل اقـدام نماید( ۳۵و )( ۳۴،) (۳۳)نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد 

صدور اصالحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه، سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن - ۱8ماده  

مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد  (۱۶)شرایط مندرج در متن ضمانتنامه، از طی مراحل مذکور در ماده 

 .ضمانتنامه، شرایط مذکور در متن ضمانتنامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد

صدور هرگونه اصالحیه ضـمانتنامـه، مطـابق ضـوابط و مقـررات زمـان صـدور اصـالحیه امکانپذیر - ۱9ده ما

 میباشد

. 

 تمديد ضمانتنامه -فصل چهارم 

تمدید ضمانتنامه صرفاً با ارایه درخواست مجزا توسط ذینفع، حداکثر به مدت یک سـال در هر  - 20ماده  

  .باشدنوبت امکانپذیر می

 .پذیر میباشد تمدید ضمانتنامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان- 2۱ماده

 

 مطالبه و پرداخت وجه ضمانتنامه -فصل پنجم
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چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشـد، در صـورت مطالبـه وجه - 22ماده 

رخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذینفع موظف است به محض وصول دصندوق ضمانتنامه توسط ذینفع، 

هاي ضمانتخواه نزد را که بیش از وجه ضمانتنامه نمیباشد، ابتدا از محـل سـپرده نقـدي و سـایر سپرده

 .، به ذینفع پرداخت نمایدصندوقت عدم تکافو، از محل منابع و درصور صندوق

موظف است مراتب را به صندوق مطالبه با مفاد ضمانتنامه،  در صورت مطابق نبودن درخواست- 23ماده 

 .ه ذینفع اعالم نمایدبهمراه دالیل رد درخواست، 

صندوق در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفـاد ضـمانتنامـه، - 24ماده 

 نماید. ه ذینفع اعالمه صورت مکتوب ببموظف است مراتب را به همراه دالیل رد درخواست، 

 (۳۳)ضـمن رعایت مواد صندوق ه طی چند نوبت مد نظر باشـد، چنانچه پرداخت وجه ضمانتنام- 25ماده 

این دستورالعمل، موظف است وثایقی را از ضمانتخواه اخذ نماید کـه متناسب با وجوه قابل ( ۳۵و ) (۳۴)

  .پرداخت، قابل تفکیک و یا تقسیم باشد

موظف است در متن صندوق چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً براي یک بار مد نظر باشد، - 26ماده 

ذیر بـوده و پرداخت وجه به دفعات، پ ضمانتنامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً براي یک بار امکان

  .ممنوع است

ه اصـلی ضـمانتنامـه از سـوي ذینفع به براي مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه، ارایه نسخ - 27ماده

  .، الزامی استصندوق 

، پرداخت صندوقچنانچه به هر دلیل ارایه اصل ضمانتنامه امکانپذیر نباشد، در صـورت صـالحدید  -تبصره

ایـن دستورالعمل توسط ذینفع، ( ۱وجه مورد مطالبه، صرفاً پس از ارایه تعهدنامـه بـر اسـاس مـتن پیوسـت )

  .پذیر میباشدامکان

موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه، نسبت بـه صـدور اصالحیه وجه آن  صندوق- 28ماده 

 .اقدام نماید

موظف است بالفاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه به ذینفع، مراتب را  صندوق- 29ماده 

 .ابالغ نمایدصندوق جهت پرداخت وجه مـذکور بـه  عالوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانتخواه،
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 ابطال و خاتمه اعتبار ضمانتنامه -فصل ششم

 :ضمانتنامه در موارد زیر باطل میشود- 30ماده  

 اعم از وقوع رویداد یا تاریخ )هرکدام که زودتر واقع شود(؛ « خاتمه اعتبار»واقع شدن - ۱ 

 انصراف از مطالبه کل وجه ضمانتنامه یا ابطال آن؛به موجب اعالم کتبی ذینفع مبنی بر - ۲

 ، وجه ضمانتنامه بـه صـفر برسد؛«اصالحیه هاي کاهش وجه ضمانتنامه»هنگامی که در اثر صدور - ۳ 

 هنگامی که وجه ضمانتنامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛- ۴ 

د، الزم است اسناد و مدارک مربوط ضمانتنامه منوط به وقوع رویدادي گرد« خاتمه اعتبار»چنانچه - 3۱ماده 

 .، در متن ضمانتنامه مشخص شود«خاتمه اعتبار»به رویداد منجر به 

چنانچه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود، روز کاري بعد از روز تعطیل، به - 32ماده 

 .عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی میگردد

 

 وثايق -فصل هفتم

مکلف است قبل از صدور ضمانتنامه، با توجه به اهلیـت و تـوان اعتبـاري ضمانتخواه،  صندوق- 33ماده  

  .وثایق الزم و کافی از وي اخذ نماید

 نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانتنامه، بر اساس ضوابطی تعیـین خواهـد شـدکه هیأت- 34ماده 

موظف است وثـایق موضوع این ماده را به نحوي ندوق صمدیره  تعیین و ابالغ مینماید. هیأتصندوق  مدیره

البیع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقدشوندگی باال برخوردار و بالمعارض باشد تا  تعیین نماید که معتبر، سهل

در صورت عدم ایفاي تعهدات از سوي ضمانتخواه، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان و با کمترین هزینه، 

 .استیفاء شود
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 دار و یا سپرده قرضگذاري مدت ، وجه موجود در حساب سپرده سرمایهاست موظف صندوق– 35ماده 

الحسنه پس انداز، اعم از ریالی و ارزي که به عنوان وثیقه ضمانتنامه صادره در نظر گرفته شده است، به نفع 

 .مسدود نمایندصادرکننده ضمانتنامه، به میزان وثیقه مورد نظر، در حسابهاي ذیربط صندوق 

 .خواهد بودصندوق آزادسازي وثایق غیرمنقول در اجراي این ماده، منوط به تشخیص  -بصرهت

منـوط بـه ارایـه اصـل ضمانتنامه (،  ۳۰)مـاده ( ۳الـی )( ۱آزادسازي وثایق ضـمانتخـواه در مـوارد )- 36ماده 

 .میباشد

در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع، چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ - 37ماده 

موظف صندوق پرداخـت ننماید، صندوق این دستورالعمل، ضمانتخواه وجه مذکور را بـه ( ۲۸)موضوع ماده 

 .است نسبت به وصول و استیفاي مطالبـات از ضـمانتخـواه، از محـل وثایق، اقدام نماید

 

 ساير مقررات -فصل هشتم

 صندوقصدور ضمانتنامه براي تضمین تسهیالت/تعهدات اعطایی/ایجادشده ریالی خـود و سـایر - 38ماده  

معادل صد درصد وجه ضمانتنامه را به صورت سپرده نقدي از  صندوق صرفاً در صورتی مجاز است که 

 .ضمانتخواه دریافت نموده باشد

هاي صادره جهت تضمین معامالت دولتـی کـه ذینفـع آنهـا در مواردي که براي ضمانتنامه- 39ماده 

ها صـرفاً در موارد دستگاهها و شرکتهاي دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد، این ضمانتنامه

 .یادشده، تابع مقررات خاص خود میباشد

بـر مبناي ظاهر اسناد صندوق ارایه اسناد و مدارک باشد، چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر - 40ماده 

نمایـد و هـیچگونـه تعهـد یـا مسئولیتی در این خصوص و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداري عمـل مـی

  :از جمله موارد زیر ندارد

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

 هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده؛ - ۲ 
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بندي، تحویل و ارزش آنهـا و سایر  وجود کاال یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسته- ۳

 کارهاي اجرایی یا آماري که در اسناد و مدارک، به آنها اشاره شده است؛

 .الی و شخصی صادرکننده اسناد و مدارکحسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار م- ۴ 

 باشد:به شرح ذیل می کارمزدهاي مربوط به ضمانتنامهسپرده و – 4۱ماده 

ي حسن انجام هادرصد و ضمانت نامه ۲ ساالنه درصد و کارمزد ۵ضمانت نامه شرکت در مناقصه میزان سپرده 

نامه تعهد درصد با نظر صندوق و ضمانت ۲ساالنه  درصد و کارمزد ۱۰میزان سپرده  کار و پیش پرداخت

درصد با نظر هیأت مدیره و همه با اخذ  ۲درصد و کارمزد ساالنه  ۲۵پرداخت و گمرکی با میزان سپرده 

 تضامین کافی

 باشد.هرگونه تغییرات در میزان سپرده و کارمزد برعهده صندوق می-تبصره
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 (1)پيوست

 ذينفعمتن تعهدنامه از 

 

متعهد میگردم چنانچـه بـا عـدم  ................................ ذینفع ضمانتنامه شماره ..............................اینجانب ......» 

منافع ارائـه اصل ضمانتنامه از ناحیه اینجانب به هر نحوي از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجـاد و 

محق به  صندوق ..... به خطر افتد، عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و ............................................صندوق

 «استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است


