
 بخشنامه جدید ضبط ضمانتنامه صنعت نفت

  

 نحوه ضبط ضمانت نامه پیمان ها ابالغ شد        -

و شرکت های مستقل تابعه وزارت نفت ابالغ وزیر نفت، ))نحوه ضبط ضمانت نامه پیمان ها(( را به معاونان، مدیران عامل شرکت های اصلی 

کرد. در این متن آمده است: همانگونه که در شرایط عمومی پیمان ها تصریح شده است، ضبط ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد 

مانکار می باشد. از آن جا که در مترتب بر فسخ پیمان و برکناری پیمانکار در صورت وقوع هر یک از شرایط مندرج در فصل مربوط به برکناری پی

أیید نحوه تسویه حساب و یا ضبط ضمانتنامه از سوی کارفرما، عموماً در تشخیص قصور و یا تقصیر پیمانکار)طرف قرارداد( و تعیین هزینه ها و ت

اران علیه کارفرمایان در محاکم صورت وضعیت ها بین طرفین قرارداد، اختالف بروز می کند که در نهایت منجر به طرح دعاوی از سوی پیمانک

می شود، لذا به منظور پیشگیری از ایجاد دعاوی متعدد علیه کارفرمایان و تضییع حقوق دولت و کاهش پرداخت هزینه های دادرسی به ویژه 

ماده یک قانون وظایف و  بند ))ب(( 6پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی و نیز ارتقاء اعتبار حرفه ای سازمان های مجری طرح، به استناد جز 

مراتب زیر جهت اجرا ابالغ می شود: ))در صورتی که به علت هر یک از عوامل یاد شده در  1391اختیارات وزارت نفت مصوب اردیبهشت ماه 

ام یا بخشی از کار فصل مربوط به فسخ پیمان و برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ها، مجری طرح در نظر داشته باشد پیمانکار را از تم

 برکنار کند، مراتب را با ذکر مستندات خود به پیمانکار ابالغ می کند.

پیمانکار مکلف است ظرف مدت تعیین شده در شرایط عمومی پیمان، در صورتی که دالیلی حاکی از عدم انطباق نظر مجری طرح با موارد 

ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیماکار دریافت نشود، یا مجری طرح دالیل اقامه  اعالم شده داشته باشد، مراتب را به اطالع وی برساند. اگر

 شده را مردود بداند، موظف است مراتب را با ذکر مستندات حقوقی خود به هیأت مدیره شرکت متبوع گزارش کند.

اً در صورت تصویب و با مسئولیت هیأت مدیره فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت نامه، با منظور کردن تبعات حقوقی بعدی آن، صرف

  شرکت تابعه ذیربط مجاز می باشد. 

 از زمانی که اختالف بین یک شرکت تابعه نفت با یکی از پیمانکاران طرف قرارداد با آن به هیأت حل اختالف قراردادها ارجاع می شود، فسخ

 ان جزء با تشخیص و تأیید هیأت حل اختالف مربوطه مجاز نمی باشد.((پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت نامه مربوط به آن پیم

 بوده که رونوشت آن برای اطالع رسانی در اختیار روابط عمومی وزارتخانه قرار گرفته است. 94اردیبهشت ماه  30تاریخ تصویب این ابالغیه 

خ و برکناری پیمانکاران تحول خوبی در کاهش اختالفی و اضطراب در متریال بخشنامه وزیر نفت در مورد نحوه ضبط ضمانتنامه پیمان ها و فس

 های پیمانکاران است. این بخشنامه حاوی دو موضوع مهم است.

ضبط ضمانتنامه ها از وزارت نفت)دولت( به هیأت مدیره شرکت های تابعه  و برکناری فسخ، از ناشی قانون خالف های مسئولیت انتقال    -1

 آن، پیش از ارجاع اختالف به دادگاه یا هیأت حل اختالف.

 طبعات و آثار ترتیب بدین مزبور هیأت به اختالف اجرای درزمان اختالف حل هیأت توسط های نامه ضمانت ضبط و فسخ، تشخیص    -2

بط ضمانت نامه های بانکی به عهده هیأت مدیره شرکت های تابعه وزارت نفت خواهد بود. در نتیجه هیأت مدیره ض و برکناری فسخ، حقوقی

الذکر نمایند و گرنه در صورت طرح دعوا و احراز ذی حقی پیمانکاران هیأت شرکت ها باید با هر حذف و احتیاط مبادرت به اعمال حقوقی فوق

وزارت نفت مسئول خواهند بود و حتی می توان اذعان داشت و در صورت تخلف و ورود به ضرر به وزارت مدیره شرکت های تابعه در مقابل 

نفت باید از اموال شخصی خود زیان وارد شده به وزارت نفت)دولت( جبران کنند پس فسخ، برکناری و ضبط ضمانتنامه بانکی طبق بخشنامه 

 وزیر در دو حالت قابل بررسی است:

http://mehdimasoudi.blogfa.com/post/3


رح اختالف در هیأت حل اختالف که تشخیص و تصویب هیأت مدیره شرکت های تابعه را می طلبد و در صورت تخلف در ط از پیش    -1

 مقابل وزارت نفت باید پاسخگویی تبعات خصوصی آن باشند.

 .بود خواهد اختالف حل هیأت عهده به الذکر فوق موارد تأیید و تشخیص که اختالف هیأت در اختالف طرح از پس    -2

پیش گیری از  -2پیشگیری از ایجاد دعاوی و متعدد از سوی پیمانکاران علیه کارفرمایان.  -1بدیهی است اهداف این بخشنامه عبارتند از: 

ارتقاء اعتبار حرفه ای سازمان های  -5پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی  -4کاهش پرداخت هزینه های دادرسی  -3تضییع حقوق دولت 

 نکارانمجری طرح)پیما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ز سوی وزیر نفتا

 نــحوه ضبـــط ضمانــت نامـــه پیــمان هـــا ابالغ شد

را به معاونان، مدیران عامل شرکتهای اصلی و شرکتهای « نحوه ضبط ضمانت نامه پیمان ها»وزیر نفت، 

 .مستقل تابعه وزارت نفت ابالغ کرد

، در متن ابالغیه یاد شده آمده است: همانگونه که در شرایط عمومی پیمان ها تصریح شده (MOP) به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نفت

است، ضبط ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد مترتب بر فسخ پیمان و بر کناری پیمانکار در صورت وقوع هر یک از شرایط مندرج در 

 .فصل مربوط به برکناری پیمانکار می باشد

ن آنجایی که در نحوه تسویه حساب و یا ضبط ضمانتنامه از سوی کارفرما، عموما در تشخیص قصور و یا تقصیر پیمانکار ) طرف قرارداد( و تعییاز 

هزینه ها و تایید صورت وضعیت ها بین طرفین قرارداد، اختالف بروز می کند که در نهایت منجر به طرح دعاوی از سوی پیمانکاران بر علیه 

رمایان در محاکم می گردد، لذا به منظور پیشگیری از ایجاد دعاوی متعدد بر علیه کارفرمایان و تضییع حقوق دولت و کاهش پرداخت هزینه کارف

 "ب "بند  6های دادرسی و به ویژه پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی و نیز ارتقای اعتبار حرفه ای سازمان های مجری طرح، به استناد جز 

 :مراتب زیر جهت اجرا ابالغ می شود 1391انون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب اردیبهشت ماه ق 1ماده 

در صورتی که به علت هر یک از عوامل یاد شده در فصل مربوط به فسخ پیمان و برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمانها، مجری طرح در  "

 .از کار برکنار کند، مراتب را با ذکر مستندات خود به پیمانکار ابالغ می کندنظر داشته باشد پیمانکار را از تمام یا بخشی 

پیمانکار مکلف است ظرف مدت تعیین شده در شرایط عمومی پیمان، در صورتی که دالیلی حاکی از عدم انطباق نظر مجری طرح با موارد اعالم 

 .شده داشته باشد، مراتب را به اطالع وی برساند

قرر پاسخی از سوی پیمانکار دریافت نشود، یا مجری طرح دالیل اقامه شده را مردود بداند، موظف است مراتب را با ذکر مستندات اگر ظرف مهلت م

 .حقوقی خود به هئیت مدیره شرکت متبوع گزارش نماید

ت تصویب و با مسئولیت هیئت مدیره فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت نامه، با منظور کردن تبعات حقوقی بعدی آن، صرفا در صور

 .شرکت تابعه ذیربط مجاز می باشد

 از زمانی که اختالف بین یک شرکت تابعه نفت با یکی از پیمانکاران طرف قرارداد با آن به هیئت حل اختالف قراردادها ارجاع می شود. فسخ

 " .خیص و تایید هیئت حل اختالف مربوطه مجاز نمی باشدپیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت نامه مربوط به آن پیمان جز با تش

 .بوده که رونوشت آن برای اطالع رسانی در اختیار روابط عمومی وزارت خانه قرار گرفته است 94اردیبهشت ماه  30تاریخ تصویر این ابالغیه 

 

 


