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 نامه بانكيضمانت

BANK GUARANTEES 
 

خــريدار كاال يا خدمات، ارزيابـــي دقيـق تـوان و قابليـت فنـي و مـالي        براياز آنجايي كه المللي ،در تجارت بين

در حين انجام كار و يا پس از عقد قرارداد و گشـايش  و غلب چندان ساده نيستكننده خدمات او يا ارايه كاال فروشنده

 بـه منظـور   مـي توانـد  خريـدار  بنابراين ، ورزد  ممكن است فروشنده از انجام تعهدات خود كوتاهي نيز اعتبار اسنادي

 نامه مورد لزوم را بنمايد.فروشنده، از او درخواست ضمانت ايفاي تعهداتحصول اطمينان از 
 

 نامه بانكي چيست؟ضمانت

 نامهبه ذينفع ضمانت وجه مورد ضمانتنامه بانكي عبارتست از تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت ضمانت

انجـام قـرارداد    هـد فروشنده يا متع ،شخص ثالث. اين شخص ثالث از سويقرارداد  تعهدات تحت در صورت عدم ايفاي

باشـد.  مي تجارياصلي يا ملحوظ در قرارداد  تعهداتاي است كه مستقل از جداگانه نامه معموالً تعهدباشد. ضمانتمي

، مشروط بر آنكه شـرايط منـدرج در   ذينفع نامه را با اولين درخواستنامه، بانك بايد وجه ضمانتتحت شرايط ضمانت

طبـق   مـي شـود  صادر  آنجادر نامه پرداخت نمايد. معموالً قوانين كشوري كه ضمانت ،نامه محقق گرديده باشدضمانت

 نامه است.اجراي شروط آن ضمانت ذي ربط و  اشخاصبر حاكم رويه معمول
 

  نامه بانكيربط در ضمانتاشخاص ذي –الف 

 ربط عبارتند از: اشخاص ذي

 Applicant , Principal           خواه يا مضمون عنه)مه يا ضمانتنادستوردهنده (يا متقاضي ضمانت -1

  Guarantor                مستقيمنامه ك ضامن يا صادركننده ضمانتبان -2

  Counter Guarantor (Instructing party)              نامه متقابل بانك صادركننده ضمانت -3

  Beneficiary            نامه يا مضمون له ذينفع ضمانت -4
 

 الملل كاربرد دارند به قرار زيرند:بين هايي كه در تجارتنامهانواع ضمانتمتداول ترين 

 Tender (BID) Bond / Guarantee           نامه شركت در مناقصه يا مزايده ضمانت -1

  Guarantee   /   Performance Bond               كار نامه حسن انجامضمانت -2

  Advance Payment Guarantee                پرداختنامه پيشضمانت -3

  Retention Money Guarantee                الضمانور وجهسنامه استرداد كضمانت -4

 
 



٤٤ 
 

 هاي بانكينامهانواع ضمانت -ب
 

            Tender (BID) Bond   نامه شركت در مناقصه يا مزايده : ضمانت -1

گـذارد، بـراي آنكـه مطمـئن گـردد      ه مـي هنگامي كه خريداري انجام يك كار يا خريد يك نوع كاال را به منـــاقص 

خواهـد  دهند و واقعاً قصد انجام كار را دارند، از آنها مـي اي را ارايه ميكنندگان در مناقصه پيشنهادات سنجيدهشركت

اي به همراه پيشنهاد خود ارايه دهند تا پيشنهاد آنها قابل بررسي باشد. دليل ديگر ضـرورت اخـذ ايـن    نامهكه ضمانت

نامه آن است كه بعضي از پيشنهاد دهندگان صرفاً به خاطر از ميدان خارج كردن رقباي خود ممكن اسـت  نتنوع ضما

هايي را پيشنهاد نمايند كه به هيچ وجه قادر به انجام آن نباشند و لذا چنانچه مناقصه گذارنـده احتيـاط الزم را   قيمت

و توانايي كافي نيست برنده مناقصه (يا مزايده) شود بلكه  ممكن است نه تنها شركتي كه داراي قابليت ،به عمل نياورد

اي نامه شـركت در مناقصـه وسـيله   هاي اضافي در اين زمينه بنمايد. بنابراين ضمانتمناقصه دهنده را نيز دچار هزينه

هـايي  تكنندگان در مناقصه را از دادن قيمالمقدور شركتاست كه ريسك خريدار را در اين مورد پوشش داده و حتي

 نامه شركت در مناقصه داراي مشخصات زير است:دارد. ضمانتآيند برحذر ميكه از عهده اجراي آن برنمي

 باشد.نامه معموالً يك تا پنج درصد ارزش كل قرارداد مورد ضمانت ميمبلغ ضمانت -1

نامه حسن انجام كار است كه به تنامه، تا زمان عقد و امضاي قرارداد و يا ارايه ضماندوره اعتبار يا مدت ضمانت -2

 انجامد.به طول مي حداكثر يك سال تا  ماه طور معمول سه

 نامه شركت در مناقصه، به علل زير ممكن است انجام شود:وجه ضمانت مطالبهبنابر آنچه گفته شد، 

زد (يعني از امضاي داري وردقرارداد خو پذيرشاز   شدنكننده در مناقصه پس از برنده كه شركتدر صورتي –الف 

 قرارداد فروش يا انجام كار خودداري كند).

 نامه حسن انجام كار را پس از عقد قرارداد ارايه ندهد.ضمانت –ب 

 پيشنهاد خود را قبل از سررسيد آن پس بگيرد.  -ج

. 

 

 Performance Bond (Guarantee)    نامه حسن انجام كار ضمانت -2

روشنده تعهدات خود ف خريدار اطمينان حاصل كند كهريزي شده كه دين منظور طرحنامه حسن انجام كار بضمانت

 را بر اساس شرايط قرارداد در زمان مقرر ايفا مي نمايد.

كـه  شـود در صـورتي  نامـه متعهـد مـي   ادركننده ضـمانت ــام كار، بانك صـــــنامه حسن انجانتــاس ضمـــبراس

(ذينفع ن درخواسـت كتبـي خريـدار   ـــبا اولي ،انجام ندهدقرارداد ساس شرايط تعهدات خود را برا نامهمتقاضي ضمانت

 ه بايد توجه داشت كه متون ــه كرد او پرداخت نمايد. البتــنامه را به او يا حوالانتـــ، وجه ضمنامه)ضمانت
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شـرح آن مبـادرت   باشد كه بعداً بـه   متفاوتميزان و درجه مشروط بودن آن ممكن است  حيثاز  هانامهانتــضم

باشد. مـدت اعتبـار ايـن    نامه حسن انجام كار معموال حدود پنج تا ده درصد مبلغ قرارداد ميخواهد شد. مبلغ ضمانت

اندازي آزمايشـي  اندازي نهايي پروژه و يا كارخانه پس از راهنامه معموالً تا زمان تحويل كاال و يا تا زمان راهنوع ضمانت

نامه حسـن انجـام كـار    . به دو نكته در مورد ضمانتباشدحدود دوسال و يا بيشتر مي تواندرآن است و طول زمان مزبو

 بايد توجه مخصوص بشود:

تاريخ خاتمه اعتبار آن با قيد سررسيد معين يا واقعه انقضاء يا تركيبـي  نامه بايد در ضمانت –سررسيد معين  -الف

روز پس از دريافت آخرين اسناد حمل مطابق بـا   30"نامه انتخاتمه اعتبار ضمبه عنوان مثال  شود. مشخص از هر دو

نامـه) دايـر بـر اجـراي كامـل قـرارداد توسـط        پس از ارايه گواهي خريدار (ذينفـع ضـمانت   ماه يك"يا  "شرايط اعتبار

-نامه به پايان مـي كه ذكر زمان مشخص يعني اينكه در چه زماني سررسيد ضمانتدر صورتيتعيين گردد.  "فروشنده

اين بايد اجتناب گردد. » بخشتا زمان انجام عمليات به نحو رضايت« رسد ممكن نباشد، از ذكر عبارات مبهم از قبيل 

كند، بلكه بـالطبع هزينـه زيـادي را نيـز بـراي او دربرخواهـد       امرنه تنها ريسك نامحدودي را براي فروشنده ايجاد مي

االصـول مطلـوب   هد نامحدودي را بدين ترتيب پذيرفته كـه علـي  نامه نيز تعداشت. در ضمن بانك صادركننده ضمانت

 نيست.

نامـه مسـلماً   قرارداد در زمان معين شده به پايان نرسد ، ذينفـع ضـمانت   اجراي كهدر صورتي  - امكان تمديد -ب

بـه درخواسـت    ها بهتر استنامهنامه حسن انجام كار را تمديد نمايد. لذا اينگونه ضمانتتمايل خواهد داشت تا ضمانت

گردد كه چنانچـه بانـك   ها اغلب ذكر مينامهذينفع قابل تمديد باشد. به همين علت است كه در متون اينگونه ضمانت

دهنده اجازه تمديد به او نامه را تمديد نمايد و يا ضمانتنامه نخواهد و يا به هر علتي نتواند ضمانتصادركننده ضمانت

 نامه و يا با حواله كرد او پرداخت نمايد.نامه را به ذينفع ضمانتتندهد، بانك موظف است وجه ضمان
 

  Advance Payment Guarantee       پرداخت نامه پيشضمانت -3

االي مـورد قـرارداد بـه صـورت     ـــايد كه درصدي از ارزش كـــنميــدر بعضي از قراردادها فروشنده درخواست م

همين منظور براي آنكه اطمينان كافي وجود داشته باشد كه فروشـنده در مقابـل   شود. به  پرداختپرداخت به او پيش

، از او و يا در صورت انصراف از تحويل كاال وجه دريافـت شـده را عـودت خواهـد داد    وجه دريافت شده، كاال را تحويل 

آن اسـت    ها معموالًپرداختپرداخت ارايه نمايد. هدف از اينگونه اي در قبال دريافت پيشنامهشود ضمانتخواسته مي

داشته باشد و  در  اختيار نقدينگي كافي براي خريد مواد و اجزاي مورد نياز براي ساخت كاال از اين طريق كه فروشنده

آالت به محل اجراي پروژه و دستمزد كـارگران را پرداخـت نمايـد. در بعضـي     يا آنكه بتواند هزينه حمل و نقل ماشين

كه كاال منحصر به فرد و تنها مورد نياز خريدار به خصوصي است، بـراي آنكـه فروشـنده اطمينـان     موارد نيز به علت آن

نمايـد. زيـرا   درخواست پيش پرداختي مثالً ده يا بيست درصد را مي ،بيشتري در شروع به انجام كار خود داشته باشد

كـاالي  ف شـود، فـــــروشنده در فـروش    چنانچه خريدار مزبور در حين اجراي قرارداد ناگاه از خريد به عللـي منصـر  
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-پرداخـت مـي  به مشتــري ديگر دچار مشــكالت زيادي خواهد شد و به همين علت درخواست پيش موضوع قرارداد

نمايد تا از يك طرف خود پوششي كافي داشته باشد و از طرف ديگر خريدار نيز با اين پرداخت تصميم قـاطع خـود را   

 د و به سادگي قادر نباشد از تصميم قبلي خود انصراف حاصل نمايد.به فروشنده اعالم نموده باش

پرداخت به نسبت كاالي تحويلي كاهش نامه پيشمعموالً ضمانت ،باشددر قراردادهايي كه حمل به دفعات مجاز مي

ت، پرداخـت شـده اسـ   اي درصدي كه از آن پـيش ـــز به نسبت كاالي تحويل شده منهــــكند و پرداخت نيپيدا مي

-% آن پيش20خريداري شده باشد و  يورو 1ر000ر000آالتي به ارزش وان مثال اگر ماشينــــ. به عنپذيردانجام مي

% كل كاال حمل گردد، مبلغي كه از بابـت ايـن حمـل بايـد پرداخـت شـود در اصـل        30پرداخت شود و در حمل اول 

                                   300ر000 × 2/0=  60ر000بنــابراين  اســت % آن قــبالً پرداخــت شــده20باشــد ولــي چــون مــي يــورو 300ر000

 خواهد بود. يورومبلغ قابل پرداخت به  300ر000 -60ر000=  240ر000و 

گـردد و در اعتبـارات اسـنادي     قـرارداد اجـرا  پرداخت معموالً تا زماني است كه نامه پيشمدت زمان اعتبار ضمانت

 باشد.اعتبار ميتا پايان سررسيد معموالً 

 درصد كل مبلغ اعتبار است. 5-25پرداخت بسته به توافق طرفين متغير بوده ولي معموالً حدود مبلغ پيش

اندازي آن پروژه شود كه يك قطعه كوچك در راهايز اهميت آن است كه در بعضي از پروژها ديده مينكته ح -

يـا اخـتالل   دچـار اشـكال    انـدازي طـرح  ن، راهدر غياب آكند و ممكن است نقش اساسي بازي مي طرحو يا 

از آنجايي كه ضمانت نامه پـيش پرداخـت متناسـب بـا     باشد.  هاي باالكه جبران آن متضمن هزينه دردـــگ

 حسن انجام كار را نامهضمانت خريدار ابراين در چنين مواردي بهتر استـــبنمعامله اسناد كاهش مي يابد  

نمايد تا  خودداري فعال نگاه داشته و از كاهش مبلغ آنيا كارخانه مورد قراردادتا لحظه تحويل كامل پروژه و 

 اهرم كافي جهت كنترل قرارداد در دست داشته باشد. بدينوسيله 

 

         الضمان نامه استرداد كسور وجهضمانت -4
 

نزد خريدار به  پرداخت نگردد و  گردد كه مقداري از وجه قرارداد مثال ده درصد آندر بعضي از قراردادها مقرر مي

هنگـامي كـه بـه اجـراي      در حين اجراي كار يا كارانپيمانعنوان تضمين حسن انجام كار قرارداد تا مدتي باقي بماند. 

كار نداشته باشند، لذا از خريـدار   ادامهنقدينگي كافي براي  ،شوند ممكن است به علل مختلفكامل قرارداد نزديك مي

نمايند كه اي تسليم خريدار مينامهانتــابل آن ضمــالضمان را به آنها پرداخت نموده و در مقوجه كننددرخواست مي

 گويند.الضمان مينامه استرداد كسور وجهبه آن ضمانت
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 هانامهالرعايه در ضمانتنكات الزم -ج

 

بايد را حفظ نمايد نكات ذيل  واند منافع اوبراي آنكه بت ،شوداي كه به ذينفع آن ارايه مينامهاالصول در ضمانتعلي

 رعايت گردد:

اي كـه بانـك صـادركننده بـه طـور غيرقابـل       نامـه نامه بايد غيرقابل برگشت باشد. واضح است ضمانتضمانت -الف

 تواند هـر لحظـه  زيرا بانك صادركننده آن مي ،تواند منافع ذينفع را حفظ نمايدنمي ،برگشت خود را متعهد نكرده باشد

 تضمين خود را پس بگيرد.
 

 مطالبهنامه مشروط معموالً ذينفع هنگام المقدور غيرمشروط باشد. در مورد ضمانتها بايستي حتينامهضمانت -ب

 آن با اشكال روبرو شده و بايد براي اثبات مدعاي خود مسير طوالني را طي نمايد.

  قابل وصول باشد. ) (On First Written Demandنامه بايد با اولين درخواست كتبي ضمانت -ج

نامـه سـعي   بانك صـادركننده ضـمانت    ادره تابع قوانين ايران باشند. معموالًــهاي صنامهبايد سعي شود ضمانت -د

نامه خواهـد بـود. در ايـن    نامه ذكر نمايد كه قوانين كشور محل اقامت او حاكم بر متن ضمانتكند در متن ضمانتمي

نامه باشـد و  ايد به كاربرده شود كه اوالً قوانين كشور جمهوري اسالمي ايران حاكم بر متن ضمانتمورد حداكثر سعي ب

 هاي كشور جمهوري اسالمي ايران محل طرح هرگونه دعواي احتمالي در اين زمينه باشند.ثانياً دادگاه

نامـه امكـان آن را خواهـد    ضمانتنامه بايد به درخواست ذينفع قابل تمديد باشد. اين مساله به ذينفع ضمانت -هـ 

و مايل نامه مزبور تا زماني كه اد ضمانتكه قرارداد موردنظر در زمان مقرر انجام نشود، درخواست نمايداد تا در صورتي

او در اين مورد حفظ گردد. در بعضي قراردادها بـه واسـطه   سه يا شش ماه) تمديد شود و بدينوسيله منافع   است (مثالً

  توافـق  ،كنـد ايجـاد مـي  ضمانت خـواه  ي  نامه هزينه و خطر زيادي برابيش از حد دوران ضمانت الني شدنوآنـــكه ط

 باشد. دمثالً سه يا شش ماه قابل تمدي رهر با ، ونامه فقط براي يكبار يا دوبارشود كه ضمانتمي
 

 هاي بانكي نامهنحوه صدور ضمانت -د

 گردد:ستقيم و غيرمستقيم صادر ميها به دو صورت منامهبه طور كلي ضمانت

نامـه صـادره خـود را بـه دسـتور متقاضـي       در اين روش بانك خارجي ضـمانت  : Directصدور مستقيم  –الف 

نمايد و لذا بانك ديگري در كشور ذينفع درگير نامه ارسال ميمستقيماً و بدون واسطه براي ذينفع ضمانت ،نامهضمانت

 اين موضوع نخواهد بود.

عنـه  طبـق دسـتور مضـمون    ،نامـه در اين روش بانك صادركننده ضـمانت  :  Indirectور غيرمستقيم صد -ب

 كند نمايد و از آن بانك درخواست مينامه خود را براي بانك كارگزار خود در كشور ذينفع ارسال مي(متقاضي)، ضمانت

 



٤٨ 
 

صـادر نمايـد. در ايـن     ،نامـه ع ذينفع ضمانتاي به نفنامهاي كه صادر نموده است، ضمانتنامهكه بر مبناي ضمانت

 گويند.مي Counter Guaranteeنامه متقابل يا نامه صادره اول ضمانتش به ضمانترو

 روش دوم بر روش اول از جهات متعددي برتري دارد:

 كند.باشد و لذا زبان او را بهتر درك مينامه با بانكي در كشور خود طرف قرارداد ميذينفع ضمانت -1

ها با يكديگر طرف قرارداد هستند، از لحاظ حل و فصل مسـايل بـانكي مشـكالت    آنجايي در روش دوم بانك از -2

شنايي با مقررات نامه، با آكمتري در ميان خواهد بود و بانك كشور ذينفع در صورت نياز به ادعاي وجه ضمانت

 نمايد. حمايتتواند از منافع ذينفع حقوقي بانكي، بهتر مي

نامـه متقابـل دقـت بيشـتري بـه كـار       نامه در انتخاب متن ضمانته از روش دوم، بانك ذينفع ضمانتبا استفاد -3

 خواهد شد. جلوگيري مشكالت احتماليبروز خواهد برد و از اين جهت نيز از 

 بود. ددر صورت درج در متن ضمانت نامه مقررات حاكم بر آن خواه "URDGمقررات  "    

 رسد:نظر ميبه ضروري هانامهارتباط با ضمانتذكر دو نكته در در پايان 

تواند ابزار مناسب براي پولشويي قرار گيرد، لذا بررسـي اهليـت مشـتري و نيـز احـراز صـحت       نامه ميالف : ضمانت

 نامه است.معامله از الزامات قبل از صدور ضمانت

اند. لذا هيچ بانكي مجاز داخت منع گرديدهنامه تعهد پرهاي موجود ، از صدور ضمانتوفق دستورالعمل ها ب : بانك

گـذار و بـه نفـع    سپرده درخواست نامه تعهد پرداخت بهنامه، ضمانت% وجه ضمانت100نيست حتي با دريافت 

 طرف خارجي صادر نمايد.
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