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٢٢٩١٣٩٤هـ٥٠٦٥٩ت١٢٣٤٠٢رهشما
دارايي و اقتصادي امور وزارت

برنامه و مديريت كشورسازمان ريزي
جلسههيأت در پ٢٤٨١٣٩٤وزيران شـمارهيبه ٢٠٢١٣٩٣مـورخ٨٤٥١شـنهاد

برنامه و مديريت بهيريزسازمان و مادهكشور مقـرراتقانون٦استناد از بخشـي تنظيم
ـ دولت مادهـ١٣٨٠مصوبمالي کشـور٢٣و بودجـه و برنامه ـ١٣٥١مصـوبـقانون

تصوآيين زير شرح به را دولتي معامالت تضمين کردينامه ب

دولتيآيين معامالت تضمين نامه
اـ١ماده كاربرد دامنه و آيهدف زنيين شرح به باشديمرينامه
مناقصهيتحکهدفـالف تعهدات طرفم و داوطلبان يا قراردادگران درهاي ي،

ب قانون مناقصاتـاجراي قـ١٣٨٣مصوبـرگزاري آيينـو دولتيانون معامالت ـنامه
طريقـ١٣٤٩مصوب واز انواعتبيين خريد موضوع با معامالت براي الزم تضامين تنظيم

و خدمات و خدماتکاالها خريد قراردادهاي ازجمله معامالت آن تشكيل و كار ارجاع نيز
نرم امور تحقيقاتي، و پژوهشي امور طرح، مديريت درمشاوره، پيمانكاري امور افزاري،

ساخت،يهانهيزم و ساختاحداث و غيرصنعتيطرح يا نصب،صنعتي نصب،، و ساخت
تعم پيمانكاري انواع و نگهدارييترابري بهرهر، حملو امور پشتيباني، خدمات وبرداري،

خريد نيز و استجاره و اجاره انواعآالتماشيننقل، ديگر و مواد مصالح، لوازم، تجهيزات، ،
به آنها، مشابه موارد همچنين و بهكاال يا آنهاتنهايي از مورد چند يا دو از تركيبي صورت

كاربردـب دستگاهدامنه موضوتمام بندهاي برگزاري١مادهبع قانون
دستگاهـ١٣٨٣مصوبـمناقصات مادهو موضوع مد٥هاي کشوريريقانون خدمات يت

نـ١٣٨٦مصوبـ مواديو عموم٥تا٢ز محاسبات ـ١٣٦٦مصوبـکشوريقانون
در مندرج ضوابط تابع نياز، مورد تضامين اخذ در کار ارجاع و معامالت انجام نيابراي

هستندنامهآيين
بيمهـتبصره از تضمين اخذ بيمه، قراردادهاي ندارددر موضوعيت گر
اـ٢ماده آيدر زنيين اصطالحات معانينامه، در مير کار به مربوط رونديمشروح

تضمين ـ بهالف يا نقد وجه يا مال مضاعفعهدهسپردن يا فرعي تعهد گرفتن
پابه آنيبهيبنديمنظور به مربوط شروط و اصلي تعهد ک

ضمانت ـ ثالثينامهب شخص که متعهد تعهدات توثيق براي ضامنسندي
متعهدبر درخواست ميعنهمضموناساس تعهد مربوط ضوابط رعايت با درو كه كند

اصلي تعهد به مربوط كه خاصي موضوع بابت را معيني مبلغ معين شرايط يا سررسيد
ذيعنهونمضممتعهد به اصلياست تعهد حوالهلهمضموننفع به بپردازديا او کرد
تضمينـپ مجموعهسپردن تسليمانجام و تأمين براي اصلي متعهد اقدامات

مضمون به بهتضمين درله مربوط ضوابط و مقررات تمام رعايت با تضمين كه نحوي
ذي تعهددسترس ولهمضموننفع گيرد مقرراتقرار طبق كه زمان هر بتواند وي

ضمانت مبلغ يا ضبط را آن به مربوط وجه دريافتخواست ضامن از را كندنامه
آزاد ـ تضمينت مضمونكليهانجامسازي اختيار در مناقصهلهاقدامات گزاردستگاه

كارفرما ضمانتبهيا يا تضمين آنكه گرددنامهمنظور خارج وي دسترس مضموناز عنهو
قرارداديمناقصه تعهدات به متعهد قرارداد طرف يا خودقادگر به را تضمين باشد ر
اختيابرگرداند از خارج اقدامات شامل اقدامات نمين له مضمون باشديار

كارفرما ـ بنددستگاهث موضوع مناقصات١مادهبهاي برگزاري قانون
مادهـ١٣٨٣مصوبـ مدق٥، کشوريريانون خدمات ـت نـ١٣٨٦مصوبي مواديو ز

عموم٥تا٢ محاسبات ـ١٣٦٦مصوبـکشوريقانون
داوطلباشخاصـج كار، ارجاع فرآيند در كه حقوقي يا حقيقي شخص هر

و معامله در ميشرکت قرار دولت قرارداد طرف باشديگيا الزم شرايط داراي نيز و رد
ايفرآـچ كارند قانونرجاع اقدامات بايبرايمجموعه کارفرما قرارداد انعقاد

مزا مناقصه، مانند آنياشخاص به الزام عدم يا تركتشريفات و ده
كارـح ارجاع درفرآيند شركت اثباتتضمين براي اشخاص، كه تضميني

حداقل و مييقصد كارفرما نفع به خود، توان رااز آنان کارفرما تا بعدسپارند مراحل يدر
دهد شرکت كار ارجاع فرايند

تعهداتـخ انجام وتضمين كار ارجاع فرآيند از پس اشخاص كه است تضميني
به معامله، براي شدن پاانتخاب اثبات ازيبنديمنظور قبل بايد خود تعهدات انجام به

بسپارند كارفرما به قرارداد انعقاد
پيشـد كپرداختتضمين قبالتضميني در قرارداد، انعقاد از پس اشخاص ه

پيش مدريافت کارفرما به كار، ارجاع اساساسناد بر سپارنديپرداخت
كارسپردهـذ اجراي نقدحسن تضميمبلغ بابت هريكه از كار اجراي حسن ن

تع مقرر دوره در و كسر قرارداد، طرف به کارفرما حسابييپرداخت در قرارداد در شده ن
قراردادسپرد در مندرج شرايط حصول از پس و نگهداري كارفرما كمه و زمان حيث از

قراردادي تعهدات ميوكيفاجراي شودآزاد
کاريتضمـر اجراي حسن آزادسازيتعهدن قبال در اشخاص سپردهيکه

مي کارفرما به کار اجراي سپارندحسن
فرايمحصولکاالـز فرايکه از آن مصرف قابليتولنديند ويتفکدش است ک

ميمالک آن ازيت ديتواند شخص به شخص شوديگريک منتقل
قابلخدمتـژ آن ايجاد يا توليد فرايند از آن مصرف فرايند كه تفكيكمحصولي

شكل، وضعيت، در مشتري درخواست به كه خاص و سفارشي تغييرات انواع شامل نباشد،
ص اشخاص يا اشيا مكان و وورتموقعيت آموزشي مشاوره، خدمات انواع شامل و پذيرد

پ انواع يا تعميمانکاريدرماني پيمانكاري ترابري، پيمانكاري احداث، پيمانكاري جمله ر،ياز
بهرهينگهدار شوديميبرداريا
كاالکاالنيتأمـس انواع تأمينتحويل است ممكن توليدكنندهكه ياكنندهكاال

فروشند باشدهفقط كاالآن مشتري به مقرر شرايط و زمان مكان، در نيز و مشخصات با
مي دهدتحويل

توليد ـ فعاليتش سفارشمجموعه درخواست از مستقل که دهندههايي
بيانجامد کاال ايجاد به موردتوليدخاص، مصالح و مواد تهيهکننده، را توليد ونياز

توليد انمحصول براي را آيندهشده احتمالي متقاضيان به آن منفعت يا عين تقال
سازدميآماده

فعاليمانکاريپـص اساس بر که خدمت نوع قيهر و مشخص کليت ايمت
بهيق و مشخص کار واحد حجممت واگذاريصورت قبيقابل از باشد اشخاص ليبه
پيمانکاريپ پيباربريمانکارياحداث، ترابري، اداريمانکاريپساخت،يمانکاريو ويامور
پيتا پيتنظيمانکاريپ، غذايمانکاريف، طبخ

ايخدماتساختـض به کااليکه سازهييجاد از تأسشيپيهااعم ساتيساخته،
تجهآالتماشينايحملقابل برايو و کارفرما سفارش طبق محليزات در گريدياستفاده
ساختيغيمحل محل از مورديتهمعموالًانجامديبر مصالح و مواد باينه ساخت از

است سازنده
ايخدماتاحداثـط به تأسيکه ساختمان، سازه، مستحدثاتيساتيجاد ازيا

راهيقب راه، نيروگاه، فرودگاه، كانال، سد، لوله، خطوط انواعل تونل، پل، بندر، بارانداز، آهن،
معدنيصنعتيهاکارخانه بهيو مربوط ساختگاه بدر احداثانجامديکارفرما خدمات

ته تعهد با همراه است نهيممکن مورد مصالح و برايمواد بودهياز نباشدياحداث درا
مانند سنتي ساخت«تركيبات و غيرصنعتي»طرح يا همين»ساخت«صنعتي در

رفتهبه»احداث«معناي استكار
بهنصبـظ جاخدمتي كردن، برپا پيدادنيمنظور سامانهونديا هر ايدادن

کارکرد بخشيبخش در آن، بخشيدييهامستقل با يا بهيديهاگر امکانينحوگر که
فراهميبرداربهره آن گرددمناسب

ساختمانيـع پروژهامور احداث براي الزم اقدامات صنعتيانواع يا عمراني هاي
قب ابنياز ساختمان، انواع سديل لوله، خطوط ريليه، راه و راه نيروگاه، فرودگاه، كانال، ،
كارخانهآهنراه جمله از كارخانه انواع و تونل و پل بارانداز، و بندر صنعت، معدنيهاي ،ي،

كشاورزي و شيميايي
بهره ـ استفادهبرداريغ جهت که مستمري مستحدثاتخدمت از ايمن و اقتصادي

ب مقرر اهداف تأمين براي تأسيسات مبناييا بر بايد که مقرر كميت و کيفيت وبرنامها مدون
دستورالعمل اساس راهنمابر و صورتيفنيهاييها رديپذمناسب

فعالينگهدارـف مجموعه شامل بهييهاتيخدمتي معموالًکه و مشخص طور
جلوگيزيربرنامه هدف با و خرابيريشده سامانهيناگهانياز ،آالتينماشها،مستحدثات،
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تأسيزاتيتجه ميا انجام ايگيسات با تا قابليرد کار اطمين آنهايت بودن دسترس در و نان
ابديشيافزا

تعميرات ـ مجموعهق شامل فعاليتخدمتي از سامانهاي مستحدثات، روي بر که ها،ها
وسيلهآالتماشين يا تأسيسات يا تجهيزات ازکاراف، يا كارآيي افت دچار که تادگياي

مشده انجام قابلياست حالت به تا برايبرداربهرهشود و وظيبازگردند کهيافهيانجام
شده محول آن آمادهبه دوباره شونداست،

تجهيامجموعهآالتماشينـک قطعات، اجزايزاتياز حداقليا که مرتبط
دارايکي و بوده متحرک آنها اياز مناسب مهارکننده و کاربردمحرک منظور به و ست

عمل پردازش، فرآوري، ويژه به نصبمخصوصي يا احداث توليد، ساخت، حرکت، آوري،
شدهيکديبه متصل اندگر

برايآالتماشينيسفارشآالتماشينـگ کارفرما سفارش طبق سازنده يکه
خاص رامييکاربرد آن كارفرما سفارش طبق تغييراتي اعمال طريق از يا يآمادهسازد

مياستفاده خاص سازدي
بهيآالتماشينآمادهآالتماشينـل برايکه و شده توليد قبالً آماده صورت
آمادهاستفاده عمومي ميهاي تحويل يا شودعرضه
اسنادـم الزامياعتبار تنظيآورسندي با مبادلهيکه و کارفرمام خريدارآن،

مي درخواست بانک ياکنداز ارسالي کاالي بابت فروشنده به پرداخت مراحل انجام تا
تا از پس و قرارداد طبق را شده انجام وييخدمت کنديد تعهد

استـ٣ماده زير شرح به تضامين کاركرد
كارـالف ارجاع فرآيند در شركت تضمين
زـب موارد شامل که قراردادها استيتضمين ر
تعهداتـ١ انجام تضمين
پيشـ٢ پرداختتضمين
كارـ٣ اجراي حسن تضمين

دريهانامهضمانتـ٤ماده منامهآيينمقرر زير شرح باشديبه
وضمانتـالف بانكي ضمانتينامه اعتبارينامها مؤسسات سوي از صادره هاي

هستند ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك سوي از فعاليت مجوز داراي كه غيربانكي
بانکيفيشواراصلـب سپرده حساب به نقد وجه مجازيز
بيمهضمانتـپ مؤسسات توسط صادره دارانامه برايگر الزم ويفعاليمجوز ت

ضمانت سوصدور از مرکزيبينامه رانيايمه
حقوقيـت اشخاص براي مهر با همراه مجاز امضاي صاحبان امضاي با سفته

آن ارزشاسمي درصد هشتاد معادل
قطعيگواهـث مطالبات دستگاهيخالص سوي از قراردادها شده هايتأييد

ذي و برااجرايي مربوط اجرايحسابان دستگاه كاربرگييهمان کهيپهايمطابق وست
دفترييتأ مهر به شده استهيأتد دولت

بـج مشارکت تضمياوراق بانکينام شده ازن قبل بازخريد قابليت با دولت و ها
مشارکتدسررسي اوراق انتشار نحوه قانون موضوع
آنـچ رسمي كارشناسي ارزش درصد پنج و هشتاد معادل ملكي وثيقه
صندوقنامهضمانتـح توسط صادره قانونهاي موجب به كه دولتي ضمانت هاي

مي يا شده ميتأسيس فعاليت اساسنامه طبق و نمايندشوند
نوآورصادرهيهانامهضمانتـخ صندوق شکوفايتوسط صندوقييو يهاو

فناور و مادهيردولتيغيپژوهش ماده١٠٠موضوع و توسعه سوم برنامه ٤٥قانون
ماده و توسعه چهارم برنامه رقابت٤٤قانون موانع رفع ارتقايپذقانون و يمالنظامير

اساسنامهـ١٣٩٤مصوبـکشور چارچوب در موضوعيهاو يهانامهبيتصونمونه
مورخ٢٤٧٢١ت٦٢٧٢٤شماره شماره٢٨١٢١٣٨١هـ مورخ٥٢٢٣٢ت٧٥٥٩٣و هـ

برنامه١١٦١٣٩٤ و مديريت سازمان پيشنهاد با كه دستورالعملي چارچوب در ريزيو
تأييد به برنامهرئيسكشور و مديريت كشور،سازمان مركزيرئيسريزي بانك كل

معاون و ايران اسالمي فناوريجمهوري و ميرئيسعلمي رسدجمهور
بندـ١تبصره موضوع گواهي پذيرش تضمين،ثبراي عنوان به ماده اين

برگه است دفترفرمالزم مهر به شده تأييد که پيوست نمونه طبق هيأتتأييديه
مناقصه دستگاه مالي امور يا و ذيحسابي در و تکميل است، دردولت و نگهداري گزار

گردداعمالهاحساب

موردـ٢تبصره تضمين جاي به بايد خود مطالبات دريافت براي اشخاص
قبول قابل تضمين نوعبحث، تضمين از ترکيبي يا مادهحوج،پ،الفيک

اجرابه٤ بسپارندييدستگاه
موردـ٣تبصره مشارکت ذيتضماوراق به بايد مديحسابين ماليا امور دستگاهير

شوديتحويياجرا مديحسابيذل ماليا امور عملير مورد حسب حسابداري، مربوطيات
مال دفاتر در مييرا مسئولثبت و نگهداريكند و حفظ دارديت عهده بر را مذکور اوراق
وثـ٤تبصره مورد مشارکت اسمياوراق مبلغ به بايد تضمآنيقه عنوان به نيها

شودرفتهيپذ
معاـ٥ماده ودر كاال انواع خريد تضمينآالتماشينمالت تضمين، شامل ها

فرآ در پيشيشركت تضمين تعهدات، انجام تضمين مورد حسب و کار ارجاع وند پرداخت
مي تعيين زير شرح به آنها مبلغ كه است كار اجراي حسن شودتضمين

فرآـالف در شركت کاريتضمين ارجاع ازند درصدي برحسب تضمين برآوردمبلغ
شمارهيخر جدول شرح به م١د شوديتعيين

شماره كاالـ١جدول كارخريد ارجاع فرآيند شركتدر تضمين مبلغ
ماش سفارشيو و آماده آالت ين

مبلغ
برآورد

سقف٢٠تا برابر
متوسط معامالت

بر برابرسقف٢٠٠تا٢٠مازاد
معامالتمتوسط

بر سقف٢٠٠مازاد برابر
عامالتمتوسطم

٥٢١درصد

تضمين تضميننوع از تركيبي يا يك صورت به كار، ارجاع فرآيند در شركت معتبر بندهايتضمين موضوع ،الـفهاي
باشدمي٤مادهحوچ،ج،پ،ب

تعهداتـب انجام وتضمين كـاال خريـد معـامالت در تعهـدات انجام تضمين مبلغ
خرآآالتماشين آن موضوع كه معامالتي در و معامله مبلغ درصد ده آالتماشـينديـماده

ميسفارشي را فروش و ساخت تعهد كه اشخاصي پـنجپذيرنداز حـداقل ميزان به است
مي معامله مبلغ مبلـغباشددرصد از درصـدي برحسـب تعهدات انجام براي معتبر تضمين

شماره جداول شرح به باشديم٣و٢معامله

شماره كاالـ٢جدول معامالتخريد در تعهدات انجام تضمين مبلغ
آمادهآالتماشينو

برآورد معامالت٢٠تامبلغ سقف برابر
برمتوسط برابرسقفمعامالتمتوسط٢٠مازاد

١٠٥٥درصد

تضمين وچ،ج،پ،ب،الفنوع
ح

وچ،ج،پ،ب،الف
ح

وچ،ج،ت،پ،ب،الف
ح

شماره خريدـ٣جدول معامالت در تعهدات انجام تضمين آالتماشينمبلغ
آالتماشينساختسفارشي

برآورد معامالت٢٠تامبلغ سقف برابر
برمتوسط برابرسقفمعامالتمتوسط٢٠مازاد

٥٥٢٥٢درصد

تضمين وچ،ج،پ،ب،الفنوع
ح

وچ،ج،پ،ب،الف
ح

وچ،ج،ت،پ،ب،الف
ح

مناقصهمهلت باهاي قرارداد امضاي و تعهدات انجام تضمين ارايه براي اسناديگر در د
شود تصريح کار مناقصهارجاع مدتمهلت پايان تا حداكثر قرارداد ابالغ و امضا در گزار
است پيشنهادها اعتبار

وـ١تبصره كاال خريد معاملهآالتماشيندر موضوع کل تحويل چنانچه آماده،
ارايهبه با و مبلغ دريافت قبال در يكجا صورت به فني مشخصات طبق تضامينكارفرما

نداردگارانتيكيفيت ضرورت تعهدات انجام تضمين ارايه پذيرد، صورت الزم
معاـ٢تبصره خردر ويمالت کاال مآالتماشيند به انجاميآماده تضمين زان

در تعهدات انجام تضمين عنوان به معامله مورد كاالي از مييتعهدات، عدمشودافت
ا قيپذيرش کار ارجاع اسناد در بايد موضوع گردددين


