
گـزارش ز�س تبوم شـــ رک تهای دان شبنیان
ا�ن گـــزارش با توجه به آخــر�ن داد ههای دریافتی از صندو قهای پژوهش و 
فنـــــــاوری و معاونت علـمی و فناوری ریاسـت جمــهوری تهیه شــده است.

از ســـال ۱۳۹۲ تـــــــا ۱۳۹۸



انواع گزارش

۳

گزارش تجمیعی داد ههای۱
اعتـــ�اری زیسـ تبــــوم

۴

گزارش رتبه و ظرفیت اعت�اری۲
ـرک تهای دان شبنیـان ش

بن چمارک صنا�ع، دست ههای
فنـاوری و اندازه کسـ ب وکار

گزارش ظرفی تسرمای هپذ�ری
ـرک تهای نوپـا و کوچک ش

آنچه برای یک تصمی مگ�ی
آ�هانه نیـــــــاز دار�د��� 

ـرکت اعت�ارسنجی ارز شآفر�ن اعتماد آمادگـــی دارد انواع گزار شهای  ش

تحلیلی را با رویکرد داد همحور �رای نهادهای حمایتی و مالـی ارائه نماید.  



در همین راستا؛ طی دو سال گذشته شرکت اعت�ارسنجی ارز شآفر�ن اعتماد سعی در توسعه بان کهای اطالعاتی مرتبط با حوزه اقتصــــــــاد 

دان شبن�ان داشته است. در ا�ن زمینه نهادهای مختلفی �رای توسعه ا�ن ز�رساخت همکار یهای مناسبی را داشتند. به طور مشـــخص مرکز 

شرک تها و مؤسســـــات دان شبن�ان معاونت علمی رئی سجمهوری، صندو قهای پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفا�ی کم کهای 

شایانی را مبذول داشتند.

توسعه نظام مالی به عنوان یکی از ز�رساخ تهای توسعه اقتصـادی از اهمیت باال�ی �رخوردار است. گسـترش اقتصـاد دان شبن�ان نیز بدون 

وجود یک نظام مالی قدرتمند در ا�ران توسعه �یدا نخواهد کرد.

ـرکت اعت�ارسـنجی ارز شآفر�ن اعتماد سـعی در ایجاد یکی از ز�رسـاخ تهای مهم نظام مالی که صـنعت اعت�ارسـنجی  طی دو سال گذشته؛ ش

م یباشد را �ر عهده داشته است. در ابتدای توسعه هر نظام مالی؛ اعت�ار سنجی در شک لدهی شفافیت اطالعاتی نقش بســـــزا�ی را ایفا کرده 

است. ا�ن ز�رساخت کمک م یکند تا با جمع آوری، تمیز کردن داد هها، ایجاد بان کهای اطالعاتی، طراحی مد لهای محاس�اتی  تقارن اطالعات 

�ین شرک تهای دان شبن�ان و نهادهای مالی مرتبط ایجاد شود.

توسعه محصـول استعالم رفتار اعت�اری بانکی و غیربانکی، تهیه لیسـت س�اه مشـتریان �رخطر در ا�ن زمینه �رای اعطای تسـهیالت و تعامل با 

ـرک تهای دان شبن�ان نقطه آغاز�ن جریان �ود. در ادامه تعیین و توســـعه مد لهای تعیین رتبه و ظرفیت اعت�اری نیز به کمک کمیت ههای  شـ

اعت�اری صندو قهای پژوهش و فناوری طرف قرارداد ا�ن شرکت آمد. 

گزارش زیس ت�وم شرک تهای دانش بن�ان نیز با هدف کاهش عدم تقارن اطالعات تهیه شده است. در آخر الزم است اعالم کنیم که مشتاقانه 

آماده دریافت نظرات و دیدگا ههای ارزشمند کارشناسان و فعاالن مرتبط هستیم.

هیئ تمد�ره

ادام هی مســیر نیز بدون شبک هسازی و مشـــارکت نهادهای حمایتی محقق نخواهد شد. امیدواریم با همکاری جمعی، توسعه ز�رساخ تهای 

جدید و محصوالت متنوع اعت�ارسنجی، فضای بهتری �رای تامین مالی طر حهای فناورانه و نوآورانه ایجاد کنیم.

مقدمه 



حقوق مادی و معنوی 

سلب مسئولیت 



گزارش سامانه اعتماد

گزارش زنان

گزارش آماری شرک تهای دان شبن�ان
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گزارش وام
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گزارش آمــاری
شـرک تهای دان شبنیان



7/18/2020 آ2

1/1

شرکت های دانش بنیان بیشتر در چه دسته فناوری هایی فعالیت م� کنند؟

 بیش از 64 درصد از شرکت های دانش بنیان به ص�رت ت�لیدی ت�یین صــــالحیت
 شده اند و درآمد عملیات� آن ها از ص�رت های مال� م�رد ارزیابی قرار گرفته است.
 شرکت های دسته فناوری نرم افزار و فناوری اطالعات همچنین؛ ماشـــــــین آالت و
 تجهیزات پیشرفته به تنهایی حدود نیم� از شــــــــرکت های دانش بنیان را تشکیل
 م� دهند. بیشترین ت�داد شرکت های ن�پا در دسته ی نرم افزار و فناوری اطالعات

 قرار دارد. /ت

ت�داد شرکت های دانش بنیان در دسته های فناوری

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

نرم افزار و فناوری اطالعات
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

برق و الکترونیک
م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته

دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک
فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی

تجهیزات پزشک�
خدمات تجاری سازی

71
172
181

71
39
29

794
722

493
303

127
67
101
132

235
92

109
98

64
57

253
207

254
186

108
84

47
47

ت�لیدی ن�ع 1 ت�لیدی ن�ع 2 ن�پا ن�ع 1 ن�پا ن�ع 2

ت�داد شرکت های دانش بنیان به تفکیک ن�ع دانش بنیان�

11%

53%

13%

23%
ت�لیدی ن�ع 1
ت�لیدی ن�ع 2
ن�پا ن�ع 1
ن�پا ن�ع 2
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ت�داد شرکت های دانش بنیان



7/18/2020 آ7

1/1

تفکیک ن�ع دانش بنیان� دسته های فنـــاوری

 بیشترین درصد شرکت های ت�لیدی در دسته فناوری ماشین آالت و تجهیزات قرار دارند. همچنین؛ دسته فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی و دارو و
فراورده های شیمیایی بیشترین شرکت های ن�پا را دارند. /ت

0% 20% 40% 60% 80% 100%

فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی
خدمات تجاری سازی
تجهیزات پزشک�
دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک
م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته
برق و الکترونیک
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
نرم افزار و فناوری اطالعات

17%

12%
13%
13%

22%
18%

6%

32%
71%

54%
36%

42%
46%

59%
59%

24%

11%
22%

17%
12%

8%
17%

27%
27%

23%
29%
28%

20%
15%

18%

ت�لیدی ن�ع 1 ت�لیدی ن�ع 2 ن�پا ن�ع 1 ن�پا ن�ع 2
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7/18/2020 آ۴

1/1

1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1377
1376
1375
1374
1373
1372
1371
1370
1369

111
302

479
483

448
352

268
220

216
222

173
154

131
133

124
108

101
69
69

56
59

46
47

37
33

29
22
25
28

14

فراوان� شرکت های دانش بنیان به تفکیک سال تأسیس

 با اجرای قان�ن حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ ت�داد قابل ت�جه�
 از شـرکت های دانش بنیان بین ســــــــــال های 1392 تا 1398 راه اندازی
 شدند. در واقع؛ حدود 50 درصد از شرکت های دانش بنیان ط� هفت

 سال اخیر تأسیس شده اند./تت
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7/18/2020 آ۵

1/1

روند تأسیس شرکت های دانش بنیان به تفکیک دسته فناوری

 بررس� دسته فناوری شرکت های تازه تأسیس نشان م� دهد که در هفت ســـــال اخیر؛ دسته نرم افزار و فناوری اطالعات بیشترین ت�داد شـــــرکت های تأسیس شده را 
 داشته است. همچنین؛ وضعیت تاسیس شرکت های فعال در ح�زه م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته بهبود یافته ول� ت�داد شرکت های جدید در دسته ماشین آالت

 و تجهیزات پیشرفته نسبت به سایر ح�زه ها در حال کاهش است./ت

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

62

76
73

74
65

33
50

63

89 86
108

50

29
42

39
3027

38

56 70
57 45

63

81

133
150 164

115

33

تجهیزات پزشک� 
خدمات تجاری سازی 
فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی 
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته 
برق و الکترونیک
دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک
م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته
نرم افزار و فناوری اطالعات
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7/18/2020 آ1

1/1

فراوان� شرکت های دانش بنیان به تفکیک شــهر

 بیش از ۵۰ درصد از مجـــــم�ع 5٫186 شرکت دانش بنیان در استان تهران مستقر هستند. همچنین؛ استان کهگیل�یه و بویراحمد با 7 شرکت، کمترین ت�داد شرکت های
 دانش بنیان را دارد. روند ارزیابی و ت�یین صــــالحیت شرکت ها از سال 1392 به ص�رت جـــــدی تر پیگیری شده است. البته در دو ســــــــــــــــــال اخیر؛ رشد ت�داد شرکت های

 دانش بنیان به ثبات نسبی رسیده است./ت
 اگر چه ت�داد شرکت های دانش بنیان در استان اصفهان و البرز بسیار کمتر از استان تهران است، اما درصد باالتری از این شرکت ها از معافیت مالیات� برخ�ردار هستند.
 از ده استان� که بیشترین ت�داد شرکت های دانش بنیان در آنها مسـتقر است؛ اســتان فارس، آذربایجان شرق� و مازندران بیشترین ت�داد شرکت های ن�پا را دارا هستند.

/ ت

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

تهران
صفهان

ا

خراسان رض�ی لبرز
ا
فارس

شرق�
ذربایجان 

آ یزد مركزی قم
مازندران قزوین

خ�زستان زنجان
سمنان

كرمان
شاه

كرمان گیالن
همدان

مزگان
هر شهر

بو
ستان

گل
ردبیل

ا

جن�بی
خراسان 

ذربایجان غربی
آ

كردستان

ختیاری
هارمحال وب

چ

ستان
وبل�چ

ستان 
سی

لرستان

خراسان شمال� ایالم

بویراحمد
یل�یه و

كهگ

2753

454
278 212 185 161 101 85 81 77 75 70 69 65 55 52 52 47 39 34 34 32 30 26 24 19 19 19 17 14 7
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7/18/2020 آ۶

1/1

آمار شرکت های دانش بنیان در 10 شهر کش�ر به تفکیک دسته فناوری

 بررس� ح�زه  فناوری شرکت های ت�یین صالحیت شده در 10 اســـــــــــتان کش�ر با بیشترین ت�داد شرکت های دانش بنیان نشان م� دهد که حدود 33٪ از شرکت های
 دانش بنیان فعال در استان تهران در ح�زه نرم افزار و فناوری اطالعات فعالیت م� کنند. این درحال� است که بیشترین ت�داد شرکت ها در عمده ی استان ها در ح�زه

 ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته فعال هستند. سهم شرکت های فعال در ح�زه دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک در استان البرز قابل ت�جه است./ت

0% 20% 40% 60% 80% 100%

تهران
اصفهان
خراسان رض�ی
البرز
فارس
آذربایجان شرق�
یزد
مركزی
قم
مازندران

4%
5%
4%

7%

5%

9%

5%

4%
4%

10%
4%

4%
8%

9%
16%

21%
31%

19%
30%

26%
29%

13%
33%

16%
26%

20%
21%

23%
15%

23%
21%

24%
9%

14%
25%

6%

6%
17%

10%
6%

13%
9%

6%

9%
21%

15%
17%

12%
18%

19%
27%

21%
12%

33%
15%

27%
4%

21%
17%

28%
8%

25%
14%

تجهیزات پزشک� 
خدمات تجاری سازی 
فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی 
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته 
برق و الکترونیک
دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک
م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته
نرم افزار و فناوری اطالعات
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9/1/2020 آ3

1/1

شرکت های دانش بنیان به تفکیک ماهیت حق�ق�

 بیش از 62 درصد شرکت های دانش بنیان ماهیت حق�ق� ســـــهام� خـــاص دارند و
 حدوداً ۲ درصد از شرکت ها ت�اون� هستند. همچنین؛ الزم به ذکر اســـت از 5٫186
 شرکت دانش بنیان تنها 34 شرکت سهام� عام بوده و سهام آنها در بورس معامله

 م� ش�د. /ت

ن�ع شرکت ها به تفکیک دسته فناوری

0% 20% 40% 60% 80% 100%

نرم افزار و فناوری اطالعات
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

برق و الکترونیک
م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته

دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک
فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی

تجهیزات پزشک�
خدمات تجاری سازی

3%
3%

7%

64%
62%

59%
67%

64%
63%

49%
75%

3%

34%
36%

39%
29%
29%
30%

50%
23%

ت�اون� سهام� خاص سهام� عام مسئ�لیت محدود

ت�داد شرکت های دانش بنیان به تفکیک ماهیت حق�ق�

2.0%

62.7%0.8%

ت�اون�34.4%
سهام� خاص
سهام� عام
مسئ�لیت محدود
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7/18/2020 بورسی

1/1

عملکرد شرکت های بورس� دانش بنیان

 ت�داد 34 شرکت بورســی تا انتــهای ســـــــــــال 1398
 دانش بنیان شدند و ارزش بازار این شرکت ها حدود
 232 هزار میلیارد ت�مان است. عمده این شرکت ها
 در دســـته نرم افزار و فناوری  قرار دارند و همچــنین؛ 
 شرکت های مت�ل� به این دسته فناوری حـــــدود 55
 درصد درآمد کل شرکت های بورس� دانش بنیان را به

 خ�د اختصاص دادند. /ت

34
ت�داد شرکت ها

232,172
ارزش بازار شرکت ها

10

9

8

2

4
1

مقایسه درآمد شرکت های بورس� دانش بنیان به تفکیک دسته فنــاوری

55%

19%

12%

2%

12% 1%

نرم افزار و فناوری اطالعات
م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته
دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک
برق و الکترونیک
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته 
فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی 

ت�داد شرکت های بورس�
دانش بنیان در هر دسته فناوری

مجم�ع عملکرد کل شرکت ها

دارایی ها
 

حق�ق صاحبان سهام بده� ها س�د خالص س�د عملیات� درآمد عملیات�

29,193 13,762 15,431 4,644 5,217 24,497
ارقام به میلیارد ت�مان است.
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تاریخ: 1399٫04٫22



گزارش زنان



7/18/2020 بانوان یک

1/1

نقش زنان در مدیریت شرکت های دانش بنیان

ت�داد اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل زن به تفکیک استان

تهران
صفهان

ا

خراسان رض�ی فارس

شرق�
ذربایجان 

آ
لبرز

ا
مازندران

خ�زستان مركزی یزد گیالن قم
مزگان

هر
سمنان

شاه
كرمان زنجان

كرمان قزوین شهر
بو

ستان
گل

همدان
ردبیل

ا

جن�بی
خراسان 

ستان
كرد

ستان
وبل�چ

ستان 
سی

لرستان

ذربایجان غربی
آ

خراسان شمال� ایالم

ختیاری
ل وب

هارمحا
چ

بویراحمد
یل�یه و

كهگ

1297

261
179 119 86 70 53 51 50 46 45 44 43 36 36 33 32 27 26 26 26 24 24 24 19 18 13 13 9 8 5

 استان تهران با 245 نفر بیشترین مدیرعامل زن را در شرکت های دانش بنیان دارد و استان چهارمحال و
 بختیاری با 1 نفر کمترین مدیرعامل زن را دارد. /ت

7,812
عض� هیئت مدیره

4,214
مدیرعامل

2,206
عض� هیئت مدیره

537
مدیرعامل

زنانمردان
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7/18/2020 بانوان دو

1/1

زنان سهامدار 16 درصد از شرکت های دانش بنیان هستند

 در حال حاضر؛ مدیرعامل 11 درصد از شـــــــرکت های دانش بنیان زنــــــان
  هستند و همچنین؛ 22 درصد اعضـــــــای هیئت مدیره شرکت ها را زنان
 تشکیل دادند. بط�ر کل�؛ ت�داد 2٫743 نفر در تیم مدیریت اجـــــــرایی

 (عض� هیئت مدیره و مدیرعامل) شرکت های دانش بنیان فعال هستند./
 /ت

درصد زنان عض� هیئت مدیره

78%

22%

مرد زن

درصد زنان مدیرعامل

89%

11%

مرد زن

میزان مالکیت زنان بر شرکت های دانش بنیان

84%

16%

مرد
زن

 ت�داد 3٫433 نفر از سهامداران شرکت های دانش بنیان را زنـــــــــــــــان تشکیل
 م� دهند. همچنین؛ زنان حدود 16 درصد از سهام شرکت ها را در اختیار دارند.

/ت
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7/18/2020 بانوا سھ

1/1

میزان تحصیالت مدیران زن در زیست بوم دانش بنیان

مدارک تحصیل� مدیرعامل های زن شرکت های دانش بنیان

31%

36%

2%
6%
5%

کارشناس� ارشد20%
کارشناس�
کاردان�
دیپلم
دکتری حرفه ای
دکتری تخصص�

 تقریباً 56٪ از مدیرعامل های زن در شـــــــــــرکت های دانش بنیان دارای
 تحصیالت تکمیل� هستند. همچنین؛ حدود 6 درصد از آنها تحصیالت

 دانشگاه� ندارند. /ت

مدارک تحصیل� اعضای هیئت مدیره زن شرکت های دانش بنیان

24%

44%

5%

14%

4%
10%

کارشناس� ارشد
کارشناس�
کاردان�
دیپلم
دکتری حرفه ای
دکتری تخصص�

 بسیاری از شرکت های ک�چک و مت�سط به ص�رت خان�ادگــی اداره م� ش�ند.
 حدود 346 نفر از زنان، عض� هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان تحـصیالت�
 کمتر از دیپلم دارند. تقریباً همین ت�داد نفرات از زنـــان دارای مدرک دکــتری

 حرفه ای یا تخصص� هستند. /ت
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7/18/2020 بانوان چھار

1/1

نقش زنان در مدیریت شرکت های دانش بنیان

 زنان بیشتر در شرکت های ن�پا و در دسته فناوری های دارو، فراورده های
 شیمیایی، زیست� و کشــــاورزی به عن�ان عض� هیئت مدیره و مدیرعامل

 فعال هستند. /ت

ت�داد اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل زن به تفکیک دسته فناوری

نرم افزار و فناوری اطالعات
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
برق و الکترونیک
م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته
دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک
فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی
تجهیزات پزشک�
خدمات تجاری سازی

10%
9%
9%
11%

23%
24%

11%
10%

90%
91%
91%
89%

77%
76%

89%
90%

زن مرد

ت�داد اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل زن به تفکیک دسته فناوری

ت�لیدی ن�ع 2 ن�پا ن�ع 2 ن�پا ن�ع 1 ت�لیدی ن�ع 1
10% 14% 17%

90% 86% 83% 93%

زن مرد
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گزارش ضامن تنامه



7/18/2020 01

1/1

777

رشد چشمگیر صدور ضمانت نامه ت�سط صندوق های پژوهش و فناوری

 ت�داد ضمانت نامه های صادره
 هر شـرکت یک یا بیش از یک ضمانت نامه دریافت کرده  است.

روند صدور ضمانت نامه ت�سط صندوق های پژوهش و فناوری

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

0

1,000

2,000

3,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

میزان ضمانت نامه صادره ت�داد ضمانت نامه صادره

 ت�داد کــــــل شرکت ها
 که از صندوق های پژوهش و فناوری ضمانت نامه صادرکرده اند.

6,769

 صندوق های پژوهش و فناوری در ســــال 1398 به اندازه
 همه سال های قبل از آن ضمانت نامه صادر کرده اند. /ت
 ت�داد 2٫554 فقره انـــواع ضمانت نامه در ســــــال 1398 
 صادر شده است که افزایش 1/7 برابری نسبت به ســـال

 قبل داشته است. /ت

 بین سال های 1392 تا 1398 به ط�ر مت�سط هر شـرکت
 9 فقره ضمانت نامه از صندوق های پژوهش و فنــــــاوری

 دریافت کرده است.  /ت

از سال 1392 - 1398

ن�ع ضمانت نامه های صادره

7%
12%

23%58%

ت�هد پرداخت
شرکت در مناقصه
حسن انجام ت�هدات
پیش پرداخت

میلیون ریال 

میزان کل ضمانت نامه های صادره

18,372,640
میلیون ریال 

مت�سط ضمانت نامه های صادره

2,714  ضمانت نامه های ت�هدپرداخت کمتر از ســـــایر ان�اع ضمانت نامه ها ت�سط
 صندوق های پژوهش و فناوری صادر شده است. /ت

میلیون ریال

ietemad.irگزارش زیست بوم شرکت های دانش بنیان  |   ضمانت نامه 13



7/18/2020 05

1/1

سهم ان�اع ضمانت نامه ها در سبد خدمات صندوق ها

 در ط� سال 1392 تا 1398 میــزان ضمانت نامه های حســــن
 انجام ت�هدات سهم بیشتری از خدمات صندوق ها را پس از

 ضمانت  نامه پیش پرداخت به خ�د اختصاص دادند. /ت 

 روند صدور ان�اع ضمانت نامه ط� سال های   1392 تا 1398
 نم�دار روبرو قابل تحلیل است. /ت

روند صدور ضمانت نامه به تفکیک ن�ع

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

پیش پرداخت ت�هد پرداخت حسن انجام ت�هدات شرکت در مناقصه

سهم ان�اع ضمانت نامه ها در سبد خدمات صندوق ها به تفکیک سال

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

پیش پرداخت ت�هد پرداخت حسن انجام ت�هدات شرکت در مناقصه

 صدور ضمانت نامه های ت�هدپرداخت که معم�ال بیشترین ریســـــــک
 واخ�است� و وص�ل مطالبات را دارد در ط� ســال های 1392 تا 1398
 کاهش یافته است. و حجم ضمانت نامه های پیش پرداخت در همین
 مدت افزایش 15 درصدی در سبد محص�الت صندوق های پژوهش و

 فناوری داشته است. /ت

میلیون ریال
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7/18/2020 04

1/1

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

244
158 264

432

743

150

297 192 339

485

951

163
181

404 481

692

پیش پرداخت ت�هد پرداخت حسن انجام ت�هدات سایر شرکت در مناقصه

فراوان� ن�ع ضمانت نامه های صادره به تفکیک سال

 در سال 1398؛ صدور ضمانت نامه پیش پرداخت از ضمانت نامه های شرکت در مناقصه به لحاظ ت�داد پیش� گرفته است. و همچنان در 2 سال اخیر بیشترین
 ضمانت نامه  صادره مت�ل� به حسن انجام ت�هدات است. /ت
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9/1/2020 1-1

1/1

میلیون ریال 

516 میزان کل ضمانت نامه های فعال

حدود 50 درصد ضمانت نامه های صادره تا انتهای سال 1398 سررسید نشدند.

 ت�داد ضمانت نامه های فعال
  شاید هر شـرکت بیش از یک ضمانت نامه دریافت کرده  است

 ت�داد کــــــل شرکت ها
  که ضمانت نامه فعال دارند 

9,545,746
2,332

میزان ضمانت نامه های فعال صندوق های پژوهش و فناوری

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

7,
05

0,9
34

میزان ضمانت نامه  فعال کل ضمانت نامه  صادره

 بیش از نیم� از ضمانت نامه های صادره تا انتهای ســـال
1398 در وضـعیت فعـــــال قـــرار داشــــتند. که میــــــــــــزان
 قابل ت�جه� از آن مربوط به سال 1398 است. مت�ســط
 میزان ضمانت نامه های فعال به مت�سط کل ضمانت  نامه

 صادره 50 درصد بیشتر است. /ت

 همچنین؛ بیش از 70 درصد ضــــمانت نامه های صـــادره
 ت�سط صندوق  های پژوهش و فناوری تا انتــهای ســــــال
 1398 ســـررسید نشده و وضعیت آنها فعال بوده است.
 هر کدام از مشتریان صندوق های پژوهش و فناوری به
 ص�رت مت�سط 4/5 فقره ضمانت نامه فعال دارند. /ت

میلیون ریال 

مت�سط ضمانت نامه های فعال

4,090

میلیون ریال
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7/18/2020 02

1/1

حدود 50 درصد ضمانت نامه های صادره تا سال 1398 سررسید نشدند

 بخش قــابل ت�جه� از ضمانت نامه های صادره تا انتهای سال
 1395 ســررسید شده است. مت�سـط ارزش ضـــمانت نامه های
 سررســید شده حدود نصـــــف مت�ســط ارزش ضمانت نامه های
 فعال است. عمده ی رشد قابل ت�جـه میزان ضــمانت نامه های
 صادره در سال 1398 نسبت به سالـهای قبل  ناش� از افزایش

 قابل ت�جه حجم پروژه های پیمان� شرکت ها است./ت

مقایسه میزان ضمانت نامه های صادره و وضعیت

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

صادره سررسید فعال

میلیون ریال 

میزان کل ضمانت نامه های سررسید

8,733,342
میلیون ریال 

مت�سط ضمانت نامه های سررسید

1,996

4,398  ت�داد ضمانت نامه سررسید
 تاریخ اعتبار ضمانت نامه تمام شده است   

مقایسه میزان ضمانت نامه های صادره به تفکیک وضعیت

51.96%47.54%

0.49%

فعال سررسید واخ�است

میلیون ریال
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9/1/2020 3-1

1/1

حدود 0٫5 درصد ضمانت نامه های صادره نک�ل داشته است

 اگرچه حدوداً 7 درصد ضمانت نامه  ی ت�هد پرداخت به شرکت ها صادر شده اســـت؛ 
اما 79 درصد از ضمانت نامه های نک�ل شده مربوط به این ن�ع ضمانت نامه است./

ت
 همچنین؛ با وج�د اینکه بیشــترین ضمانت نامه های دریافت� شـــــرکت ها مربوط به
 ن�ع پیش پرداخت بوده است؛ کمترین واخ�است� را در مقایسه با ضمانت نامه های
 ت�هدپرداخت و حســـــن انجام ت�ــهدات داشته است. بطــــور کل�؛ضمانت نامه های

 ت�هدپرداخت بیشترین ریسک نک�ل را دارند. /ت

وضعیت ضمانت نامه های واخ�است شده

64%

23%

13%

واخ�است پرخطر
واخ�است عادی
واخ�است حق�ق�

 در انتهای سال 1398؛ ت�داد 40 ضمانت نامه صادره بین سال های 1392 تا 1398
 در وضعیت نک�ل قرار داشتند که وضعیت 64 درصــد از آن ها ت�سط صندوق های

 پژوهش و فناوری در وضعیت واخ�است پرخطر گزارش  شده است./ت

 همچنین؛ حدوداً 0/5 درصد ضمانت نامه های صادره در انتـهای ســـــــــال 1398 در
 وضعیت واخ�است قرار داشتند. /ت

ضمانت نامه های واخ�است� در کل شرکت ها به تفکیک ن�ع ضمانت نامه

5%

79%

14%
2%

پیش پرداخت
ت�هد پرداخت
حسن انجام ت�هدات
شرکت در مناقصه

 ت�داد ضمانت نامه نک�ل شده
40 کارفرما ضمانت نامه را واخ�است کرده است.

کل شرکت ها
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1/1

حمایت صندوق های پژوهش و فناوری از شرکت های دانش بنیان

میلیون ریال 

  صندوق های پژوهش و فناوری 67 درصد ضمانت نامه ها
 را برای شرکت های دانش بنیان صادر کرده اند و هیچکدام
 از آن ضمانت نامه ها در انتـهای ســـال 1398 در وضـعیت

 واخ�است قرار نداشته اند. /ت

 در هفت ســــال اخیر؛ تنها 443 شـــــرکت دانش بنیان از 
 صندوق های پژوهش و فنــــــــاوری ضمانت نامه دریــافت
 کرده اند. به بیـــــان� دیــــــــگر؛ کـــمتر از 10٪ شـــــرکت هـای
 دانش بنیان از خدمت ضمانت نامه صندوق های پژوهش

 و فنـــاوری کش�ر استفاده کرده اند. /ت

مت�سط ضمانت نامه های صادره

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

دانش بنیان فناور

443

میزان ضمانت نامه های صادره به تفکیک ن�ع شرکت

69%

31%

دانش بنیان
فناور

334

میلیون ریال 

میزان ضمانت نامه های صادره

دارای محص�الت فناورانه

ت�داد شرکت های فنـــــــــــاور

12,730,9472,811

 م�رد تائید معاونت علم�

ت�داد شرکت های دانش بنیان

 وضعیت دانش بنیان� شرکت ها با ت�جه به آخرین لیست اعالم� ت�سط
 معاونت علم� ریاست جمه�ری بروزرسان� شده است. /ت

 از سال 1392 تا 1398؛ صندوق های پژوهش و فناوری با صدور ضمانت نامه های پیش پرداخت و حسن
 انجام ت�هدات بیش از 5٫500 میلیارد ت�مان قراردادهای پیمان شرکت های دانش بنیان تضمین کرده اند./

 ت

میلیون ریال
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عدم ت�سعه بازار خدمات صدور ضمانت نامه

میزان صدور ضمانت نامه به  تفکیک دسته فناوری

0% 10% 20% 30% 40%

ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
برق و الکترونیک

م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته
نرم افزار و فناوری اطالعات

تجهیزات پزشک�
خدمات تجاری سازی

دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک
فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی

35.1%
24.6%

19.5%
8.3%

6.5%
5.1%

0.9%
0.0%

 دسته فناوری ماشــــــین آالت و تجـــهیزات پیشـرفتـه 
 بیشترین میــزان ضمانت نامه (35٪) را از صــــــندوق
  های پژوهش و فنــاوری دریافت کرده است. با ایـن
 وج�د؛ 487 میلیارد ت�مان ضمانت نامه تنـها به ٪12
 (140 شرکت از 1٫164) شرکت های این دسته فنــاوری

صادر شده است. /ت

دسته های مختلف فناوری شرکت های دانش بنیان چه ن�ع ضمانت نامه هایی دریافت م� کنند؟

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
برق و الکترونیک
م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته
نرم افزار و فناوری اطالعات
تجهیزات پزشک�
خدمات تجاری سازی
دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک
فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی

پیش پرداخت ت�هد پرداخت حسن انجام ت�هدات سایر شرکت در مناقصه

ietemad.irگزارش زیست بوم شرکت های دانش بنیان  |   ضمانت نامه 20



7/18/2020 14

1/1

ترکیب ضمانت نامه های صادره برای ان�اع شرکت های دانش بنیان

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ت�لیدی ن�ع 1

ت�لیدی ن�ع 2

ن�پا ن�ع 2

ن�پا ن�ع 1

67%

59%

35%

37%

4%

8%

30%

46%

20%

20%

17%

5%

9%

13%

18%

12%

پیش پرداخت ت�هد پرداخت حسن انجام ت�هدات شرکت در مناقصه

 شرکت های ن�پا به دلیل اینکه در مرحله شروع چرخه کسب و کار خ�د قرار دارند و نیاز به تامین مال� دارند؛ بیشتر از شرکت های ت�لیدی در ترکیب دریافت ان�اع
 ضمانت نامه از ضمانت نامه ی ت�هد پرداخت استفاده کرده اند. /ت
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تن�ع پذیرنده های ضمانت نامه ها

مقایسه ت�دادی ضمانت نامه های پذیرش شده به تفکیک کارفرما

4%
4%

4%
5%

5%

5%

6%

8%

9%
20%

30%

نهاد های حاکمیت�
شرکت های پیمان کاری
الکترونیک، مخابرات و فناوری اطالعات
صن�ت آب و فاضالب
سیمان�، معدن� و فلزی
حمل و نقل و ام�ر شهری
م�سسات مال�، بیمه و لیزینگ
صن�ت برق و انرژی
دانشگاه و مراکز تحقیقات�
نفت، گاز، پتروشیم� و شیمیایی
ام�ر دفاع� و ه�افضا

 بیشترین ضمانت  نامه ها برای کارفرماهای ام�ر دفاع� و ه�افضا صادر شده است. و پس از آن کارفرماهای نفت، گاز، پتروشیم� و شیمیایی جزو فعالترین
 پذیرنده های ضمانت نامه های صادره ت�سط صندوق های پژوهش و فناوری بوده اند. /ت
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تن�ع پذیرنده های ضمانت نامه ها

مقایسه روند میزان ضمانت نامه های پذیرش شده به تفکیک کارفرما

1392 1393 1395 1394 1396 1397 1398

اشخاص حقیق�
الکترونیک، مخابرات و فناوری اطالعات
ام�ر دفاع� و ه�افضا
حمل و نقل و ام�ر شهری
خ�درو و صنایع وابسته
دانشگاه و مراکز تحقیقات�
سازمان  مردم نهاد، کان�ن و انجمن
سیمان�، معدن� و فلزی
شرکت های پیمان کاری
صن�ت آب و فاضالب
صن�ت برق و انرژی
کشاورزی، دارو و پزشک�
م�سسات مال�، بیمه و لیزینگ
نفت، گاز، پتروشیم� و شیمیایی
نهاد های حاکمیت�

 رشد میزان ضمانت نامه های صادره مؤید این م�ض�ع است که پذیرش ضمانت نامه های صادره از طرف صندوق های پژوهش و فناوری ت�سط کارفرماها در حــــــوزه
 ام�ر دفــاع�، نفت، گاز و پتروشیم� با جدیت پیگیری شده است. همچنین؛ افزایش میزان ضمانت نامه های صادره در ح�زه صن�ت بــرق و انــــرژی  در سال 1398

  قابل ت�جه است./ت
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بیشترین ضمانت نامه شرکت در مناقصه برای کارفرمای صن�ت آب و فاضالب صادر شده است

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ام�ر دفاع� و ه�افضا
نفت، گاز، پتروشیم� و شیمیایی
صن�ت برق و انرژی
سیمان�، معدن� و فلزی
م�سسات مال�، بیمه و لیزینگ
دانشگاه و مراکز تحقیقات�
شرکت های پیمان کاری
کشاورزی، دارو و پزشک�
الکترونیک، مخابرات و فناوری اطالعات
حمل و نقل و ام�ر شهری
نهاد های حاکمیت�
صن�ت آب و فاضالب
اشخاص حقیق�
سازمان  مردم نهاد، کان�ن و انجمن
خ�درو و صنایع وابسته

پیش پرداخت ت�هد پرداخت حسن انجام ت�هدات شرکت در مناقصه

 پذیرش ضمانت نامه های پیش پرداخت و حسن انجام ت�هدات ت�سط تمام� کارفرماها نشانگر میزان پذیرش ضمانت نامه های صادره ت�سط صندوق های پژوهش و
 فناوری و حمایت این صندوق ها از اجرای قرادادهای پیمان� شرکت ها است. /ت
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شرکت های ن�پا بیشتر برای صن�ت آب و فاضالب و صن�ت خ�درو ضمانت نامه  دریافت کردند

پذیرنده های ضمانت نامه ها به تفکیک ن�ع دانش بنیان�

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ام�ر دفاع� و ه�افضا
نفت، گاز، پتروشیم� و شیمیایی
صن�ت برق و انرژی
سیمان�، معدن� و فلزی
م�سسات مال�، بیمه و لیزینگ
دانشگاه و مراکز تحقیقات�
شرکت های پیمان کاری
کشاورزی، دارو و پزشک�
الکترونیک، مخابرات و فناوری اطالعات
حمل و نقل و ام�ر شهری
نهاد های حاکمیت�
صن�ت آب و فاضالب
اشخاص حقیق�
سازمان  مردم نهاد، کان�ن و انجمن
خ�درو و صنایع وابسته

ت�لیدی ن�ع 1 ت�لیدی ن�ع 2 ن�پا ن�ع 1 ن�پا ن�ع 2

 صنایع فعال در ام�ر دفاع� و ه�افضا با ت�جه به نیازهای فناورانه، بیش از سایرین مشتری خدمات پیمان� شرکت های دانش بنیان ن�ع ۱ هستند. شرکت های ن�پا
 ت�امل مناسبی با کارفرماهای ح�زه خ�درو و آب و فاضالب داشته اند. /ت
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شرکت های مستقر در استان البرز [پس از تهران] بیشترین ضمانت نامه  را دریافت کرده اند

تــهران
9,985,748

898,197
البــــــــــــــرز

+100
50 - 100
20- 50
10- 20
5- 10
0 - 5

همــــــــدان
میلیون ریال2,927

میلیون ریال

میلیون ریال

 شرکت های مستقر در استان همدان کمترین میزان
 ضمانت نامه را از صندوق های پژوهش و فنــــــــــاوری

 دریافت کرده اند.  /ت

میــزان ضمانت نامه صــادره
میلیارد ت�مـــــــان

شرکت های دانش بنیان

 علیرغم اینکه 53٪ شرکت های دانش بنیان در استان تهران مستقر هستند، اما حدود 80٪ خدمات مربوط به صدور ان�اع ضمانت نامه به این شرکت ها بوده است.
 شرکت های مستقر در استان همدان کمترین میزان خدمات ضمانت نامه ای را دریافت کرده اند. /ت
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1,272

در 5 سال اخیر؛ میزان وام پرداخت� به شرکت ها چندان ت�ییر قابل ت�جه نداشته است

 ت�داد وام های پرداخت�
 شاید هر شـرکت بیش از یک وام دریافت کرده  است.

روند صدور وام  ت�سط صندوق های پژوهش و فناوری

0

500,000

1,000,000

1,500,000

0

200

400

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

میزان وام ت�داد وام

 ت�داد کــــــل شرکت ها
 که از صندوق های پژوهش و فناوری وام دریافت کرده اند.

1,832

 میزان وام پرداخت� ت�سط صندوق های پژوهش و فنــاوری
 از ســال 1394 تا 1398 ت�ییر قابل ت�جــه� نکرده است. با
 ت�جه به این مطلب؛ افزایش قابل ت�جـــه ت�داد وام هــــــای
 پرداخت� ت�سط صندوق های پژوهش و فنـــاوری، میــانگین
 وام های دریافت� شرکت ها کاهش قابل مالحظه ای داشته
 است. بنابراین؛ صندوق ها با وج�د عــدم ت�ییر در میــــــزان
 منابع خ�د، به ت�داد شــــــرکت های  بیشتری نسبت به قبـل
 پرداخت وام داشتند. بین سال های 1392 تا 1398 به طــــور
 مت�سط هر شرکت 1/5 فقره وام از صندوق های پژوهش و

 فناوری دریافت کرده است.   /ت

از سال 1392 - 1398

ن�ع وام های دریافت�

5.2%

32.6%

1.6%

60.6%

لیزینگ و فروش اقساط�
قرض الحسنه
خرید دین و سلف
جعاله

میلیون ریال 

میزان کل وام های پرداخت�

7,308,903
میلیون ریال 

مت�سط وام های پرداخت�

3,992
 وام های پرداخت� صندوق های پژوهش و فناوری بیشتر با عن�ان جعاله

 پرداخت شده است. /ت

میلیون ریال
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میلیون ریال 

مقایسه روند وام های پرداخت� و تصفیه شده

0

500,000

1,000,000

1,500,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

وام تصفیه شده وام پرداخت�

688 میزان کل وام های فعال

بیش از 56٪ وام های پرداخت� به شرکت ها هن�ز سررسید نشده است

 ت�داد وام های فعال
  شاید هر شـرکت بیش از یک وام دریافت کرده  است

 ت�داد کــــــل شرکت ها
  که وام فعال دارند 

4,103,461
772

 بیش از 56 درصد وام های پرداخت� به شرکت ها در
 انتهای سال1398 در وضعیت فعال قرار دارد و هن�ز
 سررســید نشده است. که میزان قابل ت�جه� مربوط

 به ســــــال 1394 است. / ت

میلیون ریال 

مت�سط وام های فعال

5,315

میلیون ریال 

میزان کل بده� های فعال

2,255,820

میلیون ریال
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حدود 44 درصد وام های صادره تا انتهای سال 1398 تصفیه شده است

 اگرچه بخش قابل ت�جه� از وام های پرداخت� در ســـــال
  1394 هن�ز در وضعیت فعال باق� مانده است؛ اما کمتر
 از 30٪ از این وام ها همچنان جزو مانده مطالبات جــاری
 صندوق ها با وضعیت جاری قرار دارد. بررس� روند میزان
 مانده مطالبات صندوق ها نشان م� دهد که پرداخت وام
 جدید ت�سط صندوق ها به ص�رت قابل ت�جه� به تصفیه
 حســـاب های قبل� بستگ� داشته و منابع صندوق ها برای
 پرداخت وام ط� سال های اخیر ت�ییر قابل ت�جه� نکرده

 است./ت

میلیون ریال 

میزان کل وام های تصفیه شده

3,205,442
میلیون ریال 

مت�سط وام های تصفیه شده

3,027

1,060 ت�داد وام های تصفیه شده
مقایسه وضعیت وام های پرداخت� همه اقساط پرداخت شده است.

44%

42%

14%

تصفیه جاری غیر جاری

مقایسه میزان وام پرداخت شده با وضعیت وص�ل مطالبات

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

میزان وام پرداخت شده میزان مانده مطالبات میزان دیرکرد

میلیون ریال
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صندوق های پژوهش و فناوری 27٪ مطالبات غیرجاری دارند

میلیون ریال 

میزان کل دیرکرد وام های فعال

وضعیت وام های دارای دیرکرد

61%
26%

13%

مشک�ک ال�ص�ل
مع�ق
سررسید گذشته

 حدود 27 درصد از مطالبات صندوق های پژوهش و فناوری کش�ر در وضعیت غیرجــــــــاری
 قرار دارد و نسبت دیرکرد این وام ها به کـــــل وام های پرداخت� حدوداً 11 درصد است. 6٪ از
 کل وام های پرداخت� (44 میلیارد ت�مان) دارای دیرکرد با بازه ی زمان�  بیشتر از 18 مــــاه و

 مشک�ک ال�ص�ل هستند.  /ت

 ت�داد وام های نک�ل شده
228 شرکت هایی که ت�هدات مال� خ�د را ایفا نکردند. 

میلیون ریال 

میزان کل وام های دارای دیرکرد

1,057,466
میلیون ریال 

مت�سط وام های دارای دیرکرد

4,638

718,270

وضعیت مانده مطالبات وام ها

جاری
غیر جاری
تصفیه 27٪

73٪
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حمایت صندوق های پژوهش و فناوری از شرکت های دانش بنیان

میلیون ریال 

 بررس� روند پرداخت وام به شـــــرکت های دانـش بنیان ط�
 سال های 1397 و 1398 نشان از ت�جه ویژه صــــندوق هـای
 پژوهش و فناوری به این شـرکت ها دارد. و بیش از 53٪ از

 وام های پرداخت� به شرکت های دانش بنیان بوده است.
 همچنین؛ مت�سط وام  پرداخت� به شرکت های دانش بنیان
 در مقـایسه با مت�سط وام  پرداخت� به ســــــــــــایر شرکت هـا 

 تقریبا برابر بوده است. /ت

مت�سط وام های پرداخت�

0

500,000

1,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

دانش بنیان فناور

586

میزان وام های پرداخت� به تفکیک ن�ع شرکت

53%
47% دانش بنیان

فناور
686

میلیون ریال 

میزان وام های پرداخت�

دارای محص�الت فناورانه

ت�داد شرکت های فنـــــــــــاور

3,858,3693,970

 م�رد تائید معاونت علم�

ت�داد شرکت های دانش بنیان

 وضعیت دانش بنیان� شرکت ها با ت�جه به آخرین لیست اعالم� ت�سط
میلیون ریال معاونت علم� ریاست جمه�ری بروزرسان� شده است. /ت
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میزان پرداخت وام به تفکیک دسته فناوری

ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
برق و الکترونیک

م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته
خدمات تجاری سازی

نرم افزار و فناوری اطالعات
دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک

تجهیزات پزشک�
فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی

29.5%

19.9%

14.2%

11.9%

10.4%

7.1%

5.5%

1.5%

 اگرچه ت�داد شرکت های دسته نرم افزار و فناوری اطالعات (26٪) از شرکت های سایر دسته های فناوری به ص�رت قابل ت�جه� بیشتر است اما درصد وام 
 دریافت� ت�سط این دسته فناوری بسیار پائين (10٪) است. یک ســوم از وام پرداخت� ت�سط صندوق های پژوهش و فناوری به دسته فناوری ماشین آالت و

 تجهیزات پیشرفته بوده و دسته کشاورزی و صنایع غذائ� کمترین میزان استفاده از تسهیالت را داشته اند. /ت
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7/18/2020 و2-5
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حمایت ویژه از شرکت های ن�پا دسته فناوری دارویی

 به ط�ر مت�سط شـــرکت های ت�لیدی 88 درصد از وام های پرداخت� صندوق ها
 را دریافت کرده اند. به نظر م� رسد نداشتن ص�رت های مال� شــــــفاف یک� از
 دالیل پرداخت وام به شرکت های ت�لیدی در مقایسه با شرکت های ن�پا است.
 این در حال� است که صندوق های پژوهش  و فناوری به شرکت های ن�پـــــا در
 دسته فناوری دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک بیشتر از شـــرکت های

 ت�لیدی وام پرداخت کرده اند. /ت /تس�

وام های پرداخت� به شرکت ها به تفکیک ن�ع دانش بنیان

50%

33%

9%
8%

ت�لیدی ن�ع 2
ت�لیدی ن�ع 1
ن�پا ن�ع 2
ن�پا ن�ع 1

وام پرداخت� به دسته های فناوری به تفکیک ن�ع دانش بنیان

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
برق و الکترونیک
م�اد شیمیایی و پلیمری پیشرفته
خدمات تجاری سازی
نرم افزار و فناوری اطالعات
دارو و فراورده های شیمیایی و بیول�ژیک
تجهیزات پزشک�
فناوری زیست�، کشاورزی و صنایع غذایی

ت�لیدی ن�ع 1 ت�لیدی ن�ع 2 ن�پا ن�ع 1 ن�پا ن�ع 2
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صندوق های پژوهش و فناوری 12٪ مطالبات غیرجاری از شرکت های دانش بنیان دارند

وضعیت وام های دارای دیرکرد

47%

41%

12%

مشک�ک ال�ص�ل
مع�ق
سررسید گذشته

 در انتهای سال 1398؛ حدود 12 درصد از مطالبات صندوق های پژوهش و فناوری کش�ر از 
 شرکت های دانش بنیان در وضعیت غیرجاری قرار دارد و نسبت دیرکرد این وام ها به کـــــل
 وام های پرداخت� حدوداً 5 درصد است. 2/3٪ از کل وام های پرداخت� (17 میلیارد ت�مان)

 دارای دیرکرد با بازه ی زمان�  بیشتر از 18 ماه و مشک�ک ال�ص�ل هستند.  /ت

 ت�داد وام های نک�ل شده
59 شرکت هایی که ت�هدات مال� خ�د را ایفا نکردند.

میلیون ریال 

میزان کل وام های دارای دیرکرد

277,036
میلیون ریال 

مت�سط وام های دارای دیرکرد

4,696

میلیون ریال 

میزان کل دیرکرد وام های فعال

175,680

وضعیت مانده مطالبات وام ها

تصفیه
جاری
غیر جاری 88٪

12٪
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شرکت های دانش بنیان نسبت به سایر شرکت ها رفتار اعتباری بهتری دارند

 همانط�ر که قبالً اشاره شد میزان وام های پرداخت� به شرکت های
 دانش بنیان نسبت به فناور در دو سال اخیر پیش� گرفته است.

 این م�ض�ع میت�اند به رفتار اعتباری مناسب شرکت های
 دانش بنیان در بازپرداخت وام های سال های قبل تر مرتبط باشد. /

 ت
 با وج� اینکه بیش از نصف وام های پرداخت� (53٪) صندوق های
 پژوهش و فناوری به شرکت های دانش بنیان بوده است؛ میزان

 دیرکرد (25٪) در این شرکت ها به مراتب کم تر از شرکت های فناور
 بوده است. بررس� این م�ارد در سال های مختلف نیز همین نتایج

 را تائید م� کند. /ت

دیرکرد وام ها

47%
53%

48%52%
75%

25%

وام های پرداخت�

مانده مطالبات

دانش بنیان
فنـــــاور
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شرکت های دانش بنیان با مسئ�لیت محدود نسبت به سهام� خاص خ�ش حساب تر بوده اند

 نم�دار مقابل میزان ایفای ت�هدات شـــــــرکت های دانش بنیان را بـا
 ت�جه به ماهیت حق�ق� آنها مقایسه کرده است. با وج�د اینکـــــــه
 حدود یک چهارم وام های پرداخت� صندوق های پژوهش و فـناوری
 به شرکت های با مسئ�لیت محدود بوده است؛ اما تنها 13٪ میزان

 دیرکردهای وام ها مت�ل� به این ن�ع شرکت ها بوده است. /ت

دیرکرد وام ها

26%

74%

24%

76%

13%

87%

وام های پرداخت�

مانده مطالبات

مسئ�لیت محدود
سهام� خاص
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شرکت های مستقر در استان اصفهان [پس از تهران] بیشترین وام را دریافت کرده اند

تــهران
2,682,177

201,039
البــــــــــــــرز

+100
50 - 100
20- 50
10- 20
5- 10
0 - 5

اصــــفهان

میلیون ریال369,382

میلیون ریال

میلیون ریال

میــــــــزان وام های پرداخت�
میلیارد ت�مـــــــان

شرکت های دانش بنیان

علیرغم اینکه 53٪ شرکت های دانش بنیان در استان تهران مستقر هستند، اما حدود 70٪ خدمات مربوط به پرداخت ان�اع وام به این شرکت ها بوده است. /ت
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ِگزارش داد ههای اعتباری
سامانه اعتمــــاد

ا�ن گزارش صرفا از داد ههای اعت�اری استعال مشد هی سامانه اعت�ارسنجی اعتماد تهیه شده است. الزم به ً

ـرک تهای دان شبن�ان قـابل ارائه است. ذکـــر است؛ گـــزارش تجمیعی داد ههای اعت�اری زیس ت�وم شــ



7/18/2020 سامانھ و

1/1

وضعیت است�الم های اشخاص حق�ق� در سامانه است�الم رفتار اعتباری اعتماد
وام فعال بانک�

ت�داد است�الم ها به تفکیک بازه مجم�ع مبالغ وام های دریافت�

0

20

40

60

80

0-10
0

100-
500

500-1
000

1000
-2500

2500-5
000

5000-
15000

15000-
25000

25000-
50000

50000
-100

000
1000

00+

1,180
ت�داد است�الم

مقایسه ت�داد وام های دریافت� شرکت ها  به تفکیک وضعیت

90%

3%
6% 1%

جاری
سررسید گذشته
مشک�ک ال�ص�ل
مع�ق

805
ت�داد شرکت ها

56
ت�داد است�الم دارای وام غیرجاری

488
ت�داد است�الم دارای وام جاری

ارقام به میلیون ت�مان است.
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وضعیت است�الم های اشخاص حق�ق� در سامانه است�الم رفتار اعتباری اعتماد
چک های برگشت�

ت�داد است�الم ها به تفکیک بازه مجم�ع مبالغ چک برگشت�

0

10

20

30

40

50

60

0-100 100-500 500-1000 1000-2500 2500+
ارقام به میلیون ت�مان است.

بدترین وضعیت زمان� چک های برگشت�

72%

8%

8%

12%

0-6
6-12
12-24
24+

1,180
ت�داد است�الم

805
ت�داد شرکت ها

118
ت�داد شرکت دارای چک برگشت�

ت�داد چک های برگشت�
 

ت�داد شرکت ها

1
2
3
4

5+

58
8
8
7

37
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وضعیت است�الم های اشخاص حق�ق� در سامانه است�الم رفتار اعتباری اعتماد

 حدود 35٪ از است�الم های ص�رت گرفته برای اشخاص حق�ق� از سامانه اعتماد دارای ضمانت نامه فعال بانک� بوده اند. عمدتاً؛ میزان ضمانت نامه های فعال 
 متقاضیان دریافت خدمات مال� از م�سسات مال� و اعتباری کمتر از 100میلیون ت�مان بوده است./ت

ضمانت نامه بانک�

0-100
100-500

500-1000
1000-2500

2500-5000
5000-15000

15000-25000
25000-50000
50000-100000

100000+

109
94

36
42

47
57

13
20

3
5

1,180
ت�داد است�الم

805
ت�داد شرکت ها

426
ت�داد است�الم دارای ضمانت نامه فعال

ارقام به میلیون ت�مان است.
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ظرفیت اعتاری؛ حـداکثر بدهی است که شرکت می تواند 
با دریافت وام و ضمانت نامه رای خــود ایجاد نماید. 

گـزارش رتبه و ظرفیت اعتاری 
ما رفتار اعتاری، عملکرد فروش و سودآوری، توان بازرداخت، بازار و محیط کسب و کار همچنین؛ توان فنی 

و عملاتی شــرکت را ارزیابی کرده و رتبه و ظرفیت اعتـاری شرکت را گزارش می کنیم. 

http://ietemad.ir دریافت اطالعات یشتر از
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