
 

 

 
 

بانک و   دولتي پست ، شرکت )الحسنه قرض يها به استثناي بانک(ها  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 .گردد مي ارسال  غيربانکي مؤسسات اعتباري

 باسالم؛

هـاي بـانکي    نامه  دستورالعمل ناظر بر ضمانت«) ٤٤(باشند وفق ماده  گونه که مستحضر مي احتراماً، همان

ه بــراي در مــواردي کــ«ايــن بانــک،  ١٠/٤/١٣٩٣مــورخ  ٩٤٦٤٧/٩٣، موضــوع بخشــنامه شــماره »)ريــالي(

باشـند   هاي دولتـي مـي   و شرکت  ها ها دستگاه نفع آن هاي صادره جهت تضمين معامالت دولتي که ذي نامه ضمانت

در . »باشـند  ها صرفاً در موارد يادشده تابع مقررات خاص خود مي نامه مقررات خاص وجود داشته باشد، اين ضمانت

هـ ٢٨٤٩٣ت /٤٢٩٥٦نامه شماره  ، موضوع تصويب»دولتي نامه تضمين براي معامالت آيين«) ٨(همين راستا ماده 

اين بانک به  ١٨/١١/١٣٩٠مورخ  ٢٧٥٥٩٦/٩٠هيأت محترم وزيران که طي بخشنامه شماره  ١١/٨/١٣٨٢مورخ 

) هـای  فـرم (های  های اجرايي بايد از برگ دستگاه«: شبکه بانکي کشور ابالغ گرديده است نيز مقرر داشته اسـت 

. »اسـتفاده کننـد  ) ۳(مندرج در ماده » ب«و » الف«هاي نوع  براي تضمين) نمونه يک تا چهار( نامه پيوست اين آيين

هـا   نامه به بعد، کليه ضمانت  ۱۳۸۳اند که از اول سال  ها مکلف شده بانکهمين ماده، ) ٢(همچنين بر اساس تبصره 

 . های جديد ابالغي صادر و ارايه نمايند را برطبق نمونه

هاي دولتي  ها، شرکت که مکاتبات متعدد برخي دستگاه تب فوق و همچنين با توجه به اينبا عنايت به مرا

 باشـد،  هاي صادره بابت تضمين معامالت دولتي مي نامه حاکي از تغيير مفاد ضمانت بانکو نهادهاي نظارتي با اين 

بار ديگر در اين خصوص تأکيد  ،»)ريالي(هاي بانکي  نامه  دستورالعمل ناظر بر ضمانت«) ٤٤(رغم صراحت ماده  علي

هـاي   دسـتگاه هـا،   هـا وزارتخانـه   نفع آن هاي صادره براي تضمين معامالت دولتي که ذي نامه دارد متن ضمانت مي

نامـه   هاي ضـمانت  بايست منطبق با متن نمونه فرم مي باشند، الزاماً هاي دولتي مي و شرکت  ها اجرايي، سازمان

بوده و از هرگونه تغيير در متن » مصوب هيأت محترم وزيران -نامه تضمين براي معامالت دولتي آيين«پيوست 
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بـانکي  هـاي   نامـه   دستورالعمل ناظر بر ضـمانت «بديهي است ساير مواد . ها جداً خودداري گردد نامه اين ضمانت

هـاي يادشـده در سـپام، اخـذ      نامه خواه، لزوم ثبت ضمانت مل بر مواردي چون اعتبارسنجي ضمانتمشت» )ريالي(

فراهم نمودن امکان بررسي  هاي مزبور، نامه وان شماره ضمانتشماره منحصر به فرد از اين سامانه و درج آن به عن

کـه   ...مؤسسه اعتبـاري غيربـانکي و   /رساني بانک نفع از طريق پايگاه اطالع نامه توسط ذي و تأييد اصالت ضمانت

گردند، کماکان براي  هاي صادره براي تضمين معامالت دولتي نمي نامه موجب ايجاد تغيير در متن و شرايط ضمانت

  .باشد االتباع مي ها نيز الزم نامه اين قيبل ضمانت

مؤسسـه  /نـک ربـط در آن با  در خاتمه خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به تمـامي واحـدهاي ذي  

   ٢٤٣٩١٥٥/ .اعتباري غيربانکي ابالغ شده و بر حسن اجراي آن دقت و نظارت کافي به عمل آورند

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شويي کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول مديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 آبادي حميدرضا غني عبدالمهدي ارجمندنژاد
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