
ا�ن گـــزارش با توجه به آخـــر�ن داد ههای دریافتـــی از 
اطالعات بانکی   معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری،

و صندو قهای پژوهش و فناوری تـهیه شده است.

گزارش سالـانه زیسـ ت�وم  

ـرک تهای دان شبن�ان   شـــ

 سال۱۳۹۹





ســـــــــــــــــامانه اعتبارسنجی
شـرکت های دانش بنیان و فناور
www.ietemad.ir 

- دارای تفاهم نامه تسهیم اطالعات با معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق های پژوهش و فناوری کشور
- امکان استعالم اطالعات وام، مضانت نامه و چک برگشىت از بانک مرکزی

- بروزترین داده های اعتباری (وام- مضانت نامه) و لیست سیاه اشخاص حقیقی و حقوىق در زیست بوم رشکت های دانش بنیان
- امکان ارایه گزارش رتبه و ظرفیت اعتباری رشکت های دانش بنیان جهت دریافت وام رسمایه در گردش و مضانت نامه های پیماىن



مقدمه

ـرکت اعت�ارســنج یارز شآفر� ناعتماد در مردادماه ســال ۱۳۹۷  با  شـ

ـرکت �ردازش اطالعات مالی پارت و تعدادی از صـــندو قهای  همت شـ

پژوهش و فناوری کشــور و با حمای تهای دلســـوزانه معاونت علمی و 

فناوری ریاســت جمهوری شــکل گرفت. در ا�ن مدت؛ با ۲۲ صـــندو ق 

پژوهش و فناوری کشــور تفاه منامه تســـهیم داده اجرا شده و ب هطور 

متوسط هر ماه اطالعات اعت�اری وام، ضمان تنامه و لیس تس�اه افراد و 

ـرک تهای دان شبن�ان و فناور �روزرسـانی شـده اسـت. همچنین؛ در  ش

حال حاضر �یش از ۳۰ نهادمالی از خدمات سامانه اعت�ارسـنجی اعتماد 

استفاده م یکنند.

ـرک تهای  در همان ســــال اول مدل اولیه رتبه و ظرفیت اعت�اری شــــ

دان شبن�ان با �ررسـی انواع مد لهای خارجی و داخلی و تجارب موجود 

در کشــــور شکل گرفت. ا�ن مدل در طی دو سال اخیر �یوسته در حال 

ارتقاء �وده و ه ماکنون صــــــندو قهای پژوهش و فناوری و بان کهای 

فعال در حوزه خدمات شرک تهای دان شبن�ان �رای ارائه ضمان تنامه و 

ـرک تهای دان شبن�ان از ا�ن گزار شها  وام ســــرمای هد رگردش به شـــ

استفاده م یکنند. 

از آنجاکه انواع داد هها �رای ارائه خدمات اعت�ارســــــنجی �روز و معتبر 

ـرک تهای  ضروری است؛ شرکت ارز شآفر�ن اعتماد پایگاه داده همه ش

دان شبن�ان را تجمیع، تمیز و دســت هبندی کرده اســت و �رای توســعه 

خدمات خود و کاهش عدم تقارن اطالعات در زیســ ت�وم دان شبن�ان 

بهره م یگیرد. ا�ن گزارش نیز خروجی همان داد ههای تجمیعی است که 

با همکاری معاونت علمی ریاســـت جمهوری و صـــندو قهای پژوهش 

فناوری کشـور  هر سال �رای استفاده بازیگران و نهادهای مرتبط منتشـر 

م یشـــود.  در انتها؛ الزم اســـت از همکاری معاونت علمی ریاســــت 

ـرکت �ردازش  جمهوری، همه صــــندو قهای پژوه ش وفناوری و شــــ

اطالعات مالی پارت تشکر و قدردانی کنیم.

هیئ تمد�ره



۱-۱۲

۱۳-۳۱

۳۲-۴۴

۴۵-۴۷

آمار

ضمان تنامه

وام

چک

فهرست





آمار

ـرک تهای دان شبن�ان با همکاری معاونت علمی و  گزارش آماری شـ

فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است. 
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 �یش از 65 درصد از شرکت های دانش بن�ان در گروه تولیـدی
 طبقه بندی شده اند و درآمد عمل�اتی آن ها از صــورت های مالی

مورد ارزیابی قرار گرفته است. ت
 شرکت های دسته فناوری نرم افزار و فناوری اطالعات همچنین؛
 ماشـین آالت و تجهیزات �یشرفته به تنها�ی حدود نیـــمی از
 شرکت های دانش بن�ان را تشکیل می دهند. �یشــتر�ن تعداد
 شــرکت های نوپا در دسته ی نرم افزار و فناوری اطالعات قرار

 دارد. ت
پارسالسی

تعداد شرکت های دانش بن�ان در دسته های فناوری

0 500 1,000 1,500

نرم افزار و فناوری اطالعات

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته

�رق و الکترونیک

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان

خدمات تجاری سازی

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی

تجهیزات �زشکی

75

180

214

88

50

972

851

594

364

140

185

73

113

95

65

94

82

44

49

374

253

318

258

141

81

104

59

تولیدی نوع 1 تولیدی نوع 2 تولیدی نوع 3 نوپا نوع 1 نوپا نوع 2 نوپا نوع 3

تعداد شرکت های دانش بن�ان به تفکیک نوع دانش بن�انی

10.9%

54.3%
0.4%

7.3%

26.2%

1.0%

تولیدی نوع 1

تولیدی نوع 2

تولیدی نوع 3

نوپا نوع 1

نوپا نوع 2

نوپا نوع 3

شرکت های دانش بن�ان �یشتر در چه دسته فناوری ها�ی فعالیت می کنند؟

 در سـال 1398 تعداد شرکت های دانش بن�ان حدود 5186 �وده است و در سال 1399 به عدد 6,064 شرکت رسیده است. ت
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

نرم افزار و فناوری اطالعات

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته

�رق و الکترونیک

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان

خدمات تجاری سازی

تجهیزات �زشکی

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی

5%

16%

21%

13%

16%

13%

15%

64%

61%

47%

42%

35%

67%

53%

34%

7%

6%

9%

12%

14%

7%

17%

24%

17%

23%

32%

35%

32%

25%

34%

تولیدی نوع 1 تولیدی نوع 2 تولیدی نوع 3 نوپا نوع 1 نوپا نوع 2 نوپا نوع 3

تفکیک نوع دانش بن�انی و دسته فناوری

 �یشتر�ن درصد شرکت های تولیدی در دسته فناوری ماشین آالت و تجهیزات قرار دارند. همچنین؛ دسته فناوری زیستی، کشاورزی، صنا�ع
 غذا�ی و دارو و فراورده های حوزه تشخیص،  درمان و مواد شیم�ا�ی �یشرفته �یشتر�ن شرکت های نوپا را نسبت به کل شـــــرکت های دسته
 فنــــــــاوری دارند. در دسته فناوری های نرم افزار و فناوری اطالعات و همچنین؛ �رق و دارو تعداد شرکت های تولیدی نسبت به سال 1398
 افزایش قابل توجهی داشته و البته تعداد شرکت های نوپا هم کاهش داشته است که احتماالً در سال های آینده شــــاهد ظهور شرکت های

 بالغ تر در ا�ن دسته فناوری ها خواهیم �ود. ت
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 با اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بن�ان؛ تعداد قابل توجهی از شـرکت های
 دانش بن�ان از سال 1392 به بعد راه اندازی شده اند. حدود 50 درصد از شرکت های

 دانش بن�ان طی هشت سال اخیر تأسیس شده اند. ت

1399

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

175

344

430

529

529

489

386

297

259

246

252

198

179

167

160

142

116

111

86

75

63

65

48

54

49

42

34

27

34

33

فراوانی شرکت های دانش بن�ان به تفکیک سال تأسیس
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 نمودار باال نشان می دهد که در هشت سـال اخیر؛ دسته نرم افزار و فناوری اطالعات �یشتر�ن تعداد شرکت های تازه 
تأسیس را داشته است.  ت

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

71 78

86
91

71

54
43

23

54

73

104
103

118

71

55
31

30

45

38
33 27

23
26

36
44

59
77

59

64
61

30

62

88

132

142
178

147

109

48

تجهیزات �زشکی 

خدمات تجاری سازی 

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی 

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته 

�رق و الکترونیک

دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

نرم افزار و فناوری اطالعات

روند تأسیس شرکت های دانش بن�ان به تفکیک دسته فناوری
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 �یش از ۵۰ درصد (از مجــموع 6,064 شرکت) شرکت های دانش بن�ان در استان تهران مستقر هستند. همچنین؛ اسـتان
 کهگیلویه و �و�راحمد با 10 شرکت، کمتر�ن تعداد شرکت های دانش بن�ان را دارد. (طی سال 1399 تنها سه شــــرکت جدید

 دانش بن�ان در کهگیلویه و �و�راحمد تأسیس شده است.) /ت
 اگر چه تعداد شرکت های دانش بن�ان در استان اصفهان و خراسان رضوی بس�ار کمتر از استان تهران است، اما درصد باالتری از
 ا�ن شرکت ها از معافیت مال�اتی �رخوردار هستند. نسبت به سال ۱۳۹۸، استان البرز جایگاه سومی خود را از دست داده و
 جای خود را به استان خراسان رضوی داده است. از ده استانی که �یشتر�ن تعداد شرکت های دانش بن�ان در آنها مســــتقر

 است؛ اســتان فارس، آذربایجان شرقی و مازندران �یشتر�ن تعداد شرکت های نوپا را دارا هستند. / ت 

فراوانی شرکت های دانش بن�ان به تفکیک شهر

تهران
اصفهان

خراسان رضوی البرز فارس

شرقی
ربایجان 

آذ قم �زد
مركزی

مازندران قزو�ن
ستان

خوز
زنجان

گیالن
سمنان

كرمان
شاه

رمان
ك
همدان

ستان
گل
مزگان

هر

ربایجان غربی
آذ

�وشهر

ت�اری
هارمحال وبخ

چ

خراسان جنوبی
ستان

كرد
رد�یل

ا
ستان

لر

خراسان شمالی

ستان
ستان وبلوچ

سی ایالم

و�راحمد
كهگیلویه و�

3205

547

315263 201 180 101 101 99 88 87 84 71 69 66 60 58 52 46 40 39 37 36 36 36 35 28 26 26 22 10
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 �ررسی حوزه  فناوری شرکت های تعیین صالحیت شده در 10 اســـــــــــتان کشور با �یشتر�ن تعداد شرکت های دانش بن�ان نشان
 می دهد که حدود 34٪ از شرکت های دانش بن�ان فعال در اسـتان تهران در حوزه نرم افزار و فناوری اطالعات فعالیت می کنند.
 ا�ن درحالی است که �یشتر�ن تعداد شرکت ها در عمده ی استان ها در حوزه ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته فعال هستند. سهم

 شرکت های فعال در حوزه دارو و فراورده های شیم�ا�ی و �یولوژیک در استان البرز، مرکزی و فارس قابل توجه است./ت

آمار شرکت های دانش بن�ان در ۱۰ شهر کشور به تفکیک دسته فناوری

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

تهران

اصفهان

خراسان رضوی

البرز

فارس

آذربایجان شرقی

قم

�زد

مركزی

مازندران

4%

4%

4%

8%

6%

4%

4%

7%

9%

4%

4%

10%

4%

7%

8%

15%

20%

32%

20%

30%

24%

30%

15%

14%

35%

25%

20%

21%

23%

16%

22%

20%

12%

22%

10%

22%

6%

6%

14%

11%

6%

7%

13%

7%

9%

21%

14%

17%

15%

22%

27%

22%

25%

14%

34%

14%

25%

19%

14%

22%

27%

7%

15%

تجهیزات �زشکی 

خدمات تجاری سازی 

صنا�ع خالق 

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی 

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته 

�رق و الکترونیک

دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

نرم افزار و فناوری اطالعات
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 حدود 60 درصد شرکت های دانش بن�ان ماهیت حقوقی ســـــهامی
 خـــاص دارند. حدودًا 3 درصد از شرکت ها تعاونی هستند که نسبت
 به ســــال گذشته یک درصد �یشتر شده است. همچنین؛ الزم به ذکر
 اســـت از 6,604 شرکت دانش بن�ان تنها 40 شرکت سهامی عام �وده
 و سهام آنها در �ورس معامله می شود. در سال 1399 تنها 6 شرکت به

 ا�ن دسته شرکت ها اضافه شده است. /ت

شرکت های دانش بن�ان به تفکیک ماهیت حقوقی

نوع شرکت ها به تفکیک دسته فناوری

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

نرم افزار و فناوری اطالعات

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته

�رق و الکترونیک

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی

خدمات تجاری سازی

تجهیزات �زشکی

صنا�ع خالق

6%

65%

62%

58%

66%

65%

66%

74%

51%

33%

34%

36%

40%

30%

31%

28%

24%

48%

67%

تعاونی سهامی خاص سهامی عام مسئولیت محدود

تعداد شرکت های دانش بن�ان به تفکیک نوع دانش بن�انی

3.2%

59.8%
0.7%

36.2%

تعاونی سهامی خاص سهامی عام مسئولیت محدود
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 تعداد 34 شرکت �ورســی تا انتهای سال 1398 دانش بن�ان �ودند و ارزش بازار ا�ن شرکت ها حدود 232 هزار میل�ارد تـومان �وده
 است. در ســــــــال 1399 شش شرکت نیز به ا�ن تعداد اضافه شد و همزمان با ر�زش قیمت سهام در مردادماه 1399؛ ارزش
 بازار مجموع 40 شــــرکت به 153 هزار میل�ارد تومان کاهش �یدا کرد. در ا�ن م�ان؛ نکته با اهمیت افزایش تقــــر��ًا دو �را�ری
 درآمدهای عمل�اتی و سودخالص و رشـد 35درصدی ارزش دارا�ی های شرکت های �ورسی دانش بن�ان است. عمده ا�ن شرکت ها در
 دســـته نرم افزار و فناوری و مواد شیم�ا�ی و پلیمری قرار دارند و همچــنین؛  شرکت های متعلق به ا�ن دســـته فناوری حـدود ٪43

 درآمد کل شرکت های �ورسی دانش بن�ان را به خود اختصاص دادند. /ت

اطالعات در تار�خ: 1400٫04٫19 از سازمان �ورس و اوراق بهادار استعالم شده است.
عملکرد شرکت های �ورسی دانش بن�ان

40
تعداد شرکت ها

153,466
ارزش بازار شرکت ها

دارا�ی ها
 

حقوق صاح�ان سهام بدهی ها سود خالص سود عمل�اتی درآمد عمل�اتی

46,342 22,367 23,975 9,586 9,823 41,874

مجموع عملکرد کل شرکت ها

 

11

11
8

3

6
1

مقایسه درآمد شرکت های �ورسی دانش بن�ان به تفکیک دسته فنــاوری

43%

27%

11%

6%

13%
0%

نرم افزار و فناوری اطالعات

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

…دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و در

�رق و الکترونیک

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته 

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی 

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

ارقام به میل�ارد تومان است.



/

گزارش زیست �وم شرکت های دانش بن�ان
سـال 1399  _  آمار

www.ietemad.ir
9

 استان تهران با 321 نفر �یشتر�ن مد�رعامل زن را در شـرکت های
 دانش بن�ان دارد که 76 نفر نسبت به سال 1398 افزایش نشـان
 می دهد و استان کهگیلویه و �و�راحمد با 1 نفر کمتر�ن مد�رعامل

 زن را دارد. /ت

نقش زنان در مد�ریت شرکت های دانش بن�ان

تعداد اعضای هیئت مد�ره و مد�رعامل زن به تفکیک استان

تهران
اصفهان

ن رضوی
خراسا فارس البرز

شرقی
ربایجان 

آذ

ستان
خوز

مازندران مركزی �زد قم
مزگان

هر گیالن
شاه

رمان
ك

كرمان سمنان
زنجان

قزو�ن
ستان

گل
همدان

ستان
لر

�وشهر

خراسان جنوبی

ستان
ستان وبلوچ

سی
ستان

كرد
رد�یل

ا

ربایجان غربی
آذ

ت�اری
هارمحال وبخ

چ

خراسان شمالی ایالم

و�راحمد
كهگیلویه و�

1464

298

181
115 97 93 57 53 53 51 46 42 41 36 34 33 32 32 31 26 25 24 24 23 22 20 19 16 16 15 5

8,250
عضو هیئت مد�ره

4,797
مد�رعامل

2,390
عضو هیئت مد�ره

634
مد�رعامل

زنانمردان
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 در حال حاضر؛ مد�رعامل 12 درصد از شــــــــرکت های دانش بن�ان
 زنـــــــان هستند و همچنین؛ 22 درصد اعضــــــــای هیئت مد�ره
 شرکت ها را زنان  تشـکیل دادند. بطور کـلی؛ تعداد 3٫024 نفر در
 تیم مد�ریت اجـــــــــرا�ی (عضو هیئت مد�ره و مد�رعــــــــامل)

  شرکت های دانش بن�ان فعال هستند./ /ت

نقش زنان در مد�ریت شرکت های دانش بن�ان

درصد زنان عضو هیئت مد�ره

78%

22%

مرد زن

درصد زنان مد�رعامل

88%

12%

مرد زن

میزان مالکیت زنان �ر شرکت های دانش بن�ان

84%

16%

مرد

زن

 تعداد 4٫106 نفر از سهامداران شـرکت های دانش بن�ان را
 زنـــــــــــــــان تشکیل می دهند. همچنین؛ زنان حدود 16

 درصد از سهام شرکت ها را در اخت�ار دارند. ت
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 بس�اری از شرکت های کوچک و متوسط به صورت خـانوادگی اداره
 می شوند. حدود 59 نفر از زنان، عضو هیئت مد�ره شـــرکت های
 دانش بن�ان تحـصیالتی کمتر از د�پلم دارند. تقر��ًا همین تعداد

 نفرات از زنان دارای مدرک دکــتری حرفه ای یا تخصصی هستند. /ت

میزان تحصیالت مد�ران زن در زیست �وم دانش بن�ان

مدارک تحصیلی مد�رعامل های زن شرکت های دانش بن�ان

32%

34%

3%
4%

6%

21%
کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

د�پلم

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

مدارک تحصیلی اعضای هیئت مد�ره زن شرکت های دانش بن�ان

25%

43%

4%

13%

5%
9%

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

د�پلم

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

 تقر��ًا 56٪ از مد�رعامل های زن در شـــرکت های دانش بن�ان
 دارای تحصیالت تکمیلی هستند. همچنین؛ حدود 4 درصد از

 آنها تحصیالت دانشگاهی ندارند. /ت
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نقش زنان در مد�ریت شرکت های دانش بن�ان به تفکیک دسته فناوری

 همه اعضای هیئت مد�ره و مد�رعامل های شرکت های 
 فعال در دسته فناوری صنا�ع خالق، مرد هستند. زنـان
 �یشتر در شرکت های نوپا و در دسـته فناوری های دارو،
 فراورده های شیم�ا�ی، زیستی و کشـــــاورزی به عنوان

 عضو هیئت مد�ره و مد�رعامل فعال هستند. /ت

تعداد اعضای هیئت مد�ره و مد�رعامل زن به تفکیک دسته فناوری

نرم افزار و فناوری اطالعات

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته

�رق و الکترونیک

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان

خدمات تجاری سازی

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی

تجهیزات �زشکی

صنا�ع خالق

10%

9%

8%

12%

24%

14%

23%

15%

90%

91%

92%

88%

76%

86%

77%

85%

100%

زن مرد

تعداد اعضای هیئت مد�ره و مد�رعامل زن به تفکیک دسته فناوری

تولیدی نوع 2 نوپا نوع 2 تولیدی نوع 1 نوپا نوع 1 نوپا نوع 3 تولیدی نوع 3
10% 14% 8%

18% 12% 9%

90% 86% 92%
82% 88% 91%

زن مرد



خدمات اصلی

مجوز دانـش بنـیان در حــوزه تجـاری سـازی خدمات مشاوره تامین مالی و جذب سرمایه

خدمات توانمـنـدســازی

خدمات توســعه بــازار

مجوز واحـد فنــاوری پـارک فـــناوری پــردیس

مجوز کـانون مشــاوران اعتـباری و سـرمایه گـذاری بانـکی

مجـوزاتسایر خـدمات

پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری چهارم، پالک ۴۳، واحد ۲۰۵ و ۲۰۶

۹۶ ۸۶ ۲۱ ۲۵۷۶ ۲۵ ۱۱ ۲۴info@Tavanmandsazan.ir

www.Tavanmandsazan.ir

ارزیابی طرح های سرمایه گذاری
صنـــدوق نـــــوآوری و شکـــوفایی

ارزیابی انواع خدمات مالی برای
صندوق های پژوهش و فناوری

ارزیـابی شرکت های 
متقــاضی جذب و پذیرش
در پـــارک فناوری پردیس

ارزیــابی طــــــــــرح های توجیــــهی
بـــرای ســـیـسـتـــم  بــــانــکی کشور

ارزیابی شـرکت هـای
دانـــش بنـــیان

دربــاره ما 
شـــرکت توانــمندسازان فناوری های نوین با بهره مندی از شبکه مشاوران خبره، و تجارب چندین ساله 
پرسنل خود در حوزه های مختلف ارزیابی، ارزش گذاری، اعتبارسنجی و سرمایه گذاری با هدف ارائه 

انواع خدمات تامین مالی تخصصی ، در دیماه ۱۳۹۴ در پارک فناوری پردیس تاسیس گردید.



ضمان تنامه

ا�ن بخش از گزارش با اســـتفاده از اطالعات ضـــمان تنامه فعال 

ـرک تها نزد  بانک مرکزی (دریافت در فرورد�ن ماه سـال۱۴۰۰ ) و  ش

همچنین؛ اطالعات دریافتی از صندو قهای پژوهش و فناری کشور 
تهیه شده است. ا�ن گزارش صرفا یک تصــــو�ر کلی نســــبت به ً

وضعیت شرک تهای دان شبن�ان در سال نود و نه را نشان م یدهد.



/

مرور کل�ات ضمانت نامه

ضمانت نامه صادره ــــــــــــ 2,112 ــــــــــــ 3,455
ضمانت نامه فعال ـــــــــــــ 1,617 ــــــــــــ ۲,۲5۵

ضمانت نامه سررسیدشده ـــ ۴۹۲ ـــــــــــــ ۱,۱۹5

فقرهمیل�اردتومان

دانش بن�ان ــــــــــــ 319 ـــــــــ ۸۶۵
سا�ر شرکت ها ــــــــ 172 ــــــــــ ۳۳۰

فقرهمیل�اردتومان

دانش بن�ان ــــــــــــ 1۴,۹3 ــــــ ۲,۶55
سا�ر شرکت ها ـــــــــ ۶۱۹ ــــــــــ ۸۰۰

فقرهمیل�اردتومان

دانش بن�ان ــــــــــــ 1,172 ـــــــــ 1,789
سا�ر شرکت ها ــــــــ 444 ــــــــــ 466

فقرهمیل�اردتومان

گزارش عملـــــکرد صندوق های پژوهش و فناوری کشور

گزارش عملکرد بانک های کشور - شرکت های دانش بن�ان

ضمانت نامه فعال ــــــــــ 29,040 ـــــــــ 32,۲878
فقرهمیل�اردتومان



گزارش عملکرد ضمان تنام ههای صادره

صـــــــــــندو قهای پژوه ش وفناوری
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رشد چشمگیر میزان ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های پژوهش و فناوری کشور

 ضمانت نامه های تعهد�رداخت کمتر از ســـــا�ر انواع ضمانت نامه ها توسط صندوق های پژوهش و فناوری صادر شده است. م�انگین مبلغ
 ضمانت نامه ها از حدود 400 میلیون به �یش از  611 میلیون تومان افزایش �یدا کرده است. همچنین؛ تعداد مشـــتریان صندوق ها از

482 شرکت در سال 1398 به 665 شرکت در سال 1399  افزایش �یدا کرده است.  ن

روند صدور ضمانت نامه توسط صندوق های پژوهش و فناوری

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

میزان ضمانت نامه صادره تعداد ضمانت نامه صادره

 صندوق های پژوهش و فناوری در ســــال 1399
 �یش از 2,120 میل�ارد تومان ضمانت نامه صادر
 کرده اند که نســبت به سال قبل 2٫6 �را�ر شده

 است. /ت
 تعداد 3٫455 فقره انواع ضمانت نامه در سـال 
 1399 صادر شده است که افزایش 67 درصدی

 نسبت به ســـال قبل داشته است. /ت

نوع ضمانت نامه های صادره

8%

14%

21%
57%

شرکت در مناقصه تعهد �رداخت حسن انجام تعهدات �یش �رداخت

میلیون ریال

665

3,455

میلیون ریال 

میزان کل ضمانت نامه های صادره

21,120,439
میلیون ریال 

متوسط ضمانت نامه های صادره

6,113

 تعداد کــــــل شرکت ها
که از صندوق های پژوهش و فناوری ضمانت نامه دریافت کرده اند.

 تعداد ضمانت نامه های صادره
 هر شـرکت یک یا �یش از یک ضمانت نامه دریافت کرده  است.

جزئ�ات عملکرد صندوق های پژوهش و فناوری در سال 1399

تعداد
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سهم انواع ضمانت نامه ها در سبد خدمات صندوق ها

 طی سالهای 1392 تا 1399 میــزان ضمانت نامه  
 حسن انجام تعهدات سهم �یشــــتری از خدمات
 صندوق ها را پس از ضمانت  نامه �یش �رداخت به

 خود اختصاص دادند. /ت 

 روند صدور انواع ضمانت نامه طی سال های 1392
 تا 1399 در نمودار رو�رو قابل تحلیل است. /ت

روند صدور ضمانت نامه به تفکیک نوع

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

�یش �رداخت تعهد �رداخت حسن انجام تعهدات شرکت در مناقصه

سهم انواع ضمانت نامه ها (مبلغی) در سبد خدمات صندوق ها به تفکیک سال

0%

50%

100%

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

�یش �رداخت تعهد �رداخت حسن انجام تعهدات شرکت در مناقصه

 صدور ضمانت نامه های تعهد�رداخت که معموالً �یشتر�ن ریسـک
 نکول را دارد در طی سال های 1392 تا 1398 کاهـش یافته است
 و در سال 1399 صندوق ها (بدلیل همـکاری صندوق های پژوهش
 و فناوری با بانک ها) �یشتر از سال قبل ضمانت نامه تعهد�رداخت
 صادر کرده اند. حجم ضمانت نامه های �یش �رداخت در مقایسـه
 با مجـموع ضمانت نامه صـــادره در سال 1399 مقداری کاهش

�یدا کرده است. ت

میلیون ریال
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فراوانی نوع ضمانت نامه های صادره به تفکیک سال

 در سال 1399؛ صدور ضمانت نامه �یش �رداخت از ضمانت نامه های شرکت در مناقصه به لحاظ تعداد �یشی گرفته است و همچنان در
 دو سال اخیر �یشتر�ن ضمانت نامه  صادره متعلق به حسن انجام تعهدات است. /ت

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

270

339
511

729

1178

297 193 335
449

744

1367

300 343 455
685

�یش �رداخت تعهد �رداخت حسن انجام تعهدات سا�ر شرکت در مناقصه



/

میزان ضمانت نامه های فعال صندوق های پژوهش و فناوری

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000
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میزان ضمانت نامه های سررسیدشده کل ضمانت نامه  صادره
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حدود 26 درصد ضمانت نا مه های صادره (در سال 1399) تا انتهای اسفند سال 1399 سررسید شدند

 تعداد کــــــل شرکت ها
  که ضمانت نامه فعال دارند 

 تعداد ضمانت نامه های فعال
2,255  شاید هر شـرکت �یش از یک ضمانت نامه دریافت کرده  است

میلیون ریال 

میزان کل ضمانت نامه های سررسید

4,921,734

میلیون ریال 

میلیون ریال 

متوسط ضمانت نامه های سررسید

4,119

میزان کل ضمانت نامه های فعال

16,173,054

 �یش از 74 درصد ضمانت نامه های صادره در سال
 1399 (انتهای سال 1399) در وضعیت فعال قرار

داشتند. ت
 همچنین؛ هر کدام از مشتریان صندوق های پژوهش
 و فناوری به صورت متوسط 4 فقـــــره ضمانت نامه

 فعال دارند. /ت

میلیون ریال

میلیون ریال 

متوسط ضمانت نامه های فعال

7,172

580

جزئ�ات عملکرد صندوق های پژوهش و فناوری در سال 1399

 تعداد ضمانت نامه سررسیدشده
1,195 تار�خ اعت�ار ضمانت نامه تمام شده است   
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از سال 1392 تا 1399
تعداد 46 فقره از ضمانت نامه های صادره نکول شده است

 با وجود اینکه حدودًا 14 درصد از ضمانت نامه  های صادره به شــــرکت ها 
 از نوع تعهد �رداخت �وده ؛ اما 69 درصد از ضمانت نامه های نکول شده

مر�وط به ا�ن نوع ضمانت نامه است./ت
 همچنین؛ با وجود اینکه �یشتر�ن ضمانت نامه های دریافتی شرکت ها مر�وط
 به نــوع �یش �رداخت �وده است؛ کمتر�ن واخواســــتی را در مقـــایسه با
 ضـــمانت نامه های تعهد�رداخت داشته است. بطور کلی؛ ضــمانت نامه های

 تعهد�رداخت �یشتر�ن ریسک نکول را دارند. /ت ا

وضعیت ضمانت نامه های واخواست شده - مبلغی

54%
34%

13%

واخواست حقوقی واخواست �رخطر واخواست عادی

 تعداد 41 ضمانت نامه صادره �ین ســـــال های 1392 تا 1398 در وضعیت نکول
 قرار داشتند که در سال 1399 به 46 فقره افزایش �یدا کرده است که با توجه
 به افزایش حجم ضمانت نامه های صادره طی دو سال اخیر قــابل �یش �ینی �وده
 است. وضعیت 30 درصــد ضمانت نامه های نکـــول شده در وضعیت واخواست

 �رخطر گزارش  شده است./ت

ضمانت نامه های واخواستی در کل شرکت ها به تفکیک نوع ضمانت نامه - مبلغی

1%

69%

30%

1%

�یش �رداخت

تعهد �رداخت

حسن انجام تعهدات

شرکت در مناقصه

 تعداد ضمانت نامه نکول شده 
46 کارفرما ضمانت نامه را واخواست کرده است.
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ارائه خدمات صندوق های پژوهش و فناوری به شرکت های دانش بن�ان

 صندوق های پژوهش و فنـاوری  ٪71 ضمانت نامه ها
 را �رای شرکت های دانش بن�ان صادر کرده اند و تنها 1
 فقره از ضمانت نامه ها (45 فقره سا�ر شـرکت ها) در
 انتــهای سـال 1399 در وضعیت واخواســـــت قرار

 نداشته اند. /ت
 در ســال 1399؛ تنها 446 شـــرکت دانش بن�ان از

 صندوق های پژوهش و فنـاوری ضمانت نامه دریافت
 کرده اند. در واقع؛ کمتر از ٪۸ شرکت های دانش بن�ان
 از خدمات تضمین صندوق های پژوهش و فنـــاوری
 کشــــور استفاده کرده اند. ا�ن درحالی است که در
 همین ســـال �یش از 1900 شرکت دانش بن�ان نزد

 بانک های کشور ضمانت نامه فعال داشتند. /ت
2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

دانش بن�ان فناور

میزان ضمانت نامه های صادره به تفکیک نوع شرکت

71%

29%

دانش بن�ان

219فناور
دارای محصوالت فناورانه

ت�داد شرکت های فنـــــــــــاور

میلیون ریال 

میزان ضمانت نامه های صادره

میلیون ریال 

متوسط ضمانت نامه های صادره

 مورد تائید معاونت علمی
446

ت�داد شرکت های دانش بنیان

14,926,3905,622

 وضعیت دانش بن�انی شرکت ها با توجه به آخر�ن لیست اعالمی توسط
 معاونت علمی ریاست جمهوری �روزرسانی شده است. /ت

 از سال 1399؛ صندوق های پژوهش و فناوری با صدور ضمانت نامه های �یش �رداخت و حسن انجام تعهدات �یش از 8,000
 میل�ارد تومان قراردادهای �یمان شرکت های دانش بن�ان تضمین کرده اند./ ت

میلیون ریال

 تداوم حمایت صندوق های پژوهش و فناوری از
شرکتهای دانش بن�ان در سال 1399
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در سال 1399
دسته فناوری ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته �یشتر�ن میزان ضمانت نامه را دریافت کرده است

میزان صدور ضمانت نامه به  تفکیک دسته فناوری

0% 10% 20% 30% 40%

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته

�رق و الکترونیک

نرم افزار و فناوری اطالعات

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

تجهیزات �زشکی

دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان

خدمات تجاری سازی

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی

38%

27%

12%

10%

7%

3%

2%

1%

22%

21%

25%

13%

4%

6%

4%

4%

مبلغ ضمانت نامه ها تعداد شرکت ها

 دسـته فناوری ماشـین آالت و تجهیزات �یشرفته �یشتر�ن 
 میــــزان ضمانت نامه (37٪) را از صندوق  های پژوهش و
 فناوری دریافت کرده است. همچنین؛ دسته فناوری مواد
 شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته کاهش حدود 50 درصـدی

 نسبت به سال قبل داشته است. ت

دسته های مختلف فناوری شرکت های دانش بن�ان چه نوع ضمانت نامه ها�ی دریافت می کنند؟

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

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته

�رق و الکترونیک

نرم افزار و فناوری اطالعات

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

تجهیزات �زشکی

دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان

خدمات تجاری سازی

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی

�یش �رداخت تعهد �رداخت حسن انجام تعهدات سا�ر شرکت در مناقصه
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در سال 1399
ترکیب ضمانت نامه های صادره �رای انواع شرکت های دانش بن�ان

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

تولیدی نوع 2

تولیدی نوع 1

نوپا نوع 2

نوپا نوع 1

51%

64%

28%

23%

25%

10%

50%

4%

14%

21%

15%

74%

9%

5%

7%

�یش �رداخت تعهد �رداخت حسن انجام تعهدات شرکت در مناقصه

 شرکت های نوپا به دلیل اینکه در مرحله شروع چرخه کسب و کار خود قرار دارند و ن�از به تامین مالی دارند؛ �یشتر از شرکت های تولیدی در
 ترکیب دریافت انواع ضمانت نامه از ضمانت نامه ی حسن انحام تعهدات استفاده کرده اند. /ت
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در سال 1399
تنوع پذ�رنده های (کارفرماها) ضمانت نامه ها / تعدادی

 �یشتر�ن ضمانت  نامه ها �رای کارفرماهای هوافضا و امور دفاعی (28٪) صادر شده است. و پس از آن کارفرماهای نفت، گاز، پتروشیمی
 و شیم�ا�ی جزو فعالتر�ن پذ�رنده های ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های پژوهش و فناوری �وده اند. /ت

4%
4%

4%

6%

6%

7%

7%

8%
8%

17%

28%
الکترونیک، مخا�رات و فناوری اطالعات
صنعت آب و فاضالب
سیمانی، معدنی و فلزی
دانشگاه و مراکز تحقیقاتی
موسسات مالی، �یمه و لیزینگ
حمل و نقل و امور شهری
نهاد های حاکمیتی
شرکت های �یمان کاری
صنعت �رق و انرژی
نفت، گاز، پتروشیمی و شیم�ا�ی
امور دفاعی و هوافضا
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از سال 1392 تا 1399
تنوع پذ�رنده های (کارفرماها) ضمانت نامه ها / مبلغی

 رشد میزان ضمانت نامه های صادره مؤید ا�ن موضوع است که پذ�رش ضمانت نامه های صادره از طرف صندوق های پژوهش و فناوری توسـط
 کارفرماها در حــــــوزه امور دفــاعی، نفت، گاز و پتروشیمی با جدیت �یگیری شده است. همچنین؛ افزایش میزان ضمانت نامه های صادره در

 حوزه موسسات مالی، �یمه و لیزینگ در سال 1399 قابل توجه است./ت

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

الکترونیک، مخا�رات و فناوری اطالعات

امور دفاعی و هوافضا

حمل و نقل و امور شهری

دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

سیمانی، معدنی و فلزی

شرکت های �یمان کاری

صنعت آب و فاضالب

صنعت �رق و انرژی

موسسات مالی، �یمه و لیزینگ

نفت، گاز، پتروشیمی و شیم�ا�ی

نهاد های حاکمیتی
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در سال 1399
سهم انواع ضمانت نامه به تفکیک پذ�رندهای ضمانت نامه های صندوق های پژوهش و فناوری

 پذ�رش ضمانت نامه های �یش �رداخت و حسن انجام تعهدات توسط تمامی کارفرماها نشانگر میزان پذ�رش ضمانت نامه های صادره
 توسط صندوق های پژوهش و فناوری و حمایت ا�ن صندوق ها از اجرای قرادادهای �یمانی شرکت ها است. /ت

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

امور دفاعی و هوافضا

نفت، گاز، پتروشیمی و شیم�ا�ی

موسسات مالی، �یمه و لیزینگ

شرکت های �یمان کاری

صنعت �رق و انرژی

حمل و نقل و امور شهری

نهاد های حاکمیتی

سیمانی، معدنی و فلزی

الکترونیک، مخا�رات و فناوری اطالعات

دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

صنعت آب و فاضالب

78%

70%

4%

67%

64%

73%

62%

65%

71%

56%

61%

5%

94%

9%

6%

13%

16%

11%

29%

23%

23%

31%

20%

29%

26%

4%

13%

22%

8%

4%

6%

4%

9%

9%

13%

�یش �رداخت تعهد �رداخت حسن انجام تعهدات شرکت در مناقصه
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در سال 1399
پذ�رنده های ضمانت نامه ها به تفکیک نوع دانش بن�انی

 صنا�ع فعال در امور دفاعی و هوافضا با توجه به ن�ازهای فناورانه، �یش از سا�ر�ن مشتری خدمات �یمانی شرکت های دانش بن�ان نوع ۱
 هستند. شرکت های نوپا تعامل مناسبی با کارفرماهای حوزه نفت و گاز و موسسات مالی داشته اند. /ت

پذ�رنده های ضمانت نامه ها به تفکیک نوع دانش بن�انی

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

امور دفاعی و هوافضا

نفت، گاز، پتروشیمی و شیم�ا�ی

موسسات مالی، �یمه و لیزینگ

شرکت های �یمان کاری

صنعت �رق و انرژی

حمل و نقل و امور شهری

نهاد های حاکمیتی

سیمانی، معدنی و فلزی

الکترونیک، مخا�رات و فناوری اطالعات

دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

صنعت آب و فاضالب

81%

47%

26%

25%

13%

48%

35%

21%

20%

32%

32%

18%

49%

68%

73%

87%

50%

60%

74%

77%

65%

68%

7%

4%

5%

تولیدی نوع 1 تولیدی نوع 2 نوپا نوع 1 نوپا نوع 2
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در سال 1399
شرکت های مستقر در استان البرز {پس از تهران} �یشتر�ن ضمانت نامه رادریافت کرده اند

 علی رغم اینکه 50٪ شرکت های دانش بن�ان در استان تهران مستقر هستند، اما حدود 53٪ خدمات مر�وط به صدور انواع ضمانت نامه
 به ا�ن شرکت ها �وده است. الزم به توضیح است که ا�ن نقشه باید با توجه به  تعداد شرکت های دانش بن�ان تحلیل شود.  ت /ت

11,332,189تــهران

838,696 میلیون ریالالبـــرز

میلیون ریال

مبلغ ضمانت نامه صــادره
میل�ارد تومـــان

+100
50 - 100

20- 50
10- 20
5- 10
0 - 5



گزارش ضمان تنام ههای فعال شرک تهای

دان شبن�ان در بان کهای کشـــــــــــــور
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داده ها مر�وط به انتهای سال 1399 است.
وضعیت ضمانت نامه های (بانکی) دریافتی شرکت های دانش بن�ان

 مطابق داده های مر�وط به انتهای سال 1399؛ مجموع م�الغ ضمانت نامه های فعال شرکت های دانش بن�ان نزد سیستم بانکی حدود
 29 هزار میل�ارد تومان است که در مقایسه با تیرماه سال 1399 حدود 54 درصد افزایش داشته است. همچنین؛ به طور م�انگین
 هر شرکت دانش بن�ان 16 فقره ضمانت نامه فعال نزد بانک های کشور دارد. حدود 1900 شرکت در بانک های کشور دارای ضمانت نامه

 فعال هستند.ت

29,040
مجموع م�الغ ضمانت نامه های فعال

16.52
م�انگین تعداد ضمانت نامه های فعال شرکت ها�ی که ضمانت نامه فعال دارند

0.88
م�انگین م�الغ ضمانت نامه های فعال

میل�ارد تومان

میل�ارد تومان

فقره
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بانکی
دسته بندی تعدادی ضمانت نامه های فعال شرکت ها

 مطابق نمودار باال؛ م�الغ ضمانت نامه های دریافتی شرکت های دانش بن�ان قابل تحلیل است. سهم هر یک از دسته م�الغ تقر��ًا
 مشابه سال قبل است. /ت

ال
فع

ی 
ها

مه 
ت نا

مان
ض

غ 
�ال

 م
وع

جم
 م

ه ی
باز

0-100

100-500

500-1000

1000-2500

2500-5000

5000-15000

15000-25000

25000-50000

50000-100000

100000+

27.2%

22.0%

9.7%

11.2%

6.9%

9.1%

3.9%

3.9%

2.7%

3.3%

میلیون تومــان
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بانکی
مبلغ ضمانت نامه های فعال به تفکیک محل استقرار شرکت ها

 شرکت های مستقر در استان های تهران، البرز، فارس و اصفهان �یشتر�ن ضمانت نامه  را از بانک ها دریافت کرده اند که البته ا�ن استان ها
 �یشتر�ن تعداد شرکت های دانش بن�ان را در اخت�ار دارند. ا�ن نقشه باید با توجه به  تعداد شرکت های دانش بن�ان تحلیل شود.  ت /ت

مبلغ ضمانت نامه فعال
میل�ارد تومــان

+2٫000
1٫000- 2٫000

500- 1٫000
200- 500
100- 200

0 - 100
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بانکی
تعداد و میزان ضمانت نامه های فعال به تفکیک دسته فناوری

 شرکت های مســتقر در دسته فناوری ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته �یشتر�ن میزان و تعداد ضمانت نامه های بـــــانکی را دریافت
 کرده اند. در واقع؛ �یش از 56 درصد میزان ضمانت نامه های بانکی را ا�ن دسته فناوری از سیستم بانکی دریافت کرده است و در حال

 حاضر نیز ا�ن ضمانت نامه ها در وضعیت فعال هستند. /ت

نرم افزار و فناوری اطالعات

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته

�رق و الکترونیک

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان

خدمات تجاری سازی

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی

تجهیزات �زشکی

25.2%

22.4%

20.5%

13.3%

6.2%

4.5%

4.4%

3.5%

10.9%

56.4%

15.5%

15.0%

0.4%

0.8%

0.1%

0.9%

تعداد شرکت ها میزان ضمانت نامه
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بانکی
جایگاه بانک های کشور در صدور ضمانت نامه به شرکت های دانش بن�ان

 در حال حاضر بانک های تجارت، پاسارگاد، ملت و اقتصادنو�ن �یشتر�ن میزان ضمانت نامه را �رای شرکت های دانش بن�ان صادر
 کرده اند و ا�ن ضمانت نامه ها در وضعیت فعال قرار دارند. از لحـاظ تعداد ضمانت نامه های فعال نیز بانک تجــارت در رتبه اول قرار

 دارد و بانک های ملت و صادرات هم به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. /ت

میزان ضمانت نامه های فعال به تفکیک بانک 

تجارت پاسارگاد

ملت

اقتصادنو�ن

پارس�ان صادرات ا�ران ملی ا�ران

صنعت و معدن

سینا

رفاه کارگران

کارآفر�ن سپه خاورم�انه

شهر

ا�ران زمین

سامان

انصار

… پست

تعداد ضمانت نامه های فعال به تفکیک بانک 

تجارت
ملت

صادرات ا�ران
پاسارگاد

ملی ا�ران
پارس�ان

سپه
سینا

اقتصادنو�ن
رفاه کارگران

کارآفر�ن
صنعت و معدن

انصار
شهر

سامان
پست ا�ران

توسعه تعاون
ا�ران زمین

آینده
خاورم�انه

مسکن
مؤسسه اعت�اری غیربانکی كوثر مرکزی

توسعه صادرات ا�ران
گردشگری

دی
کشاورزی

سرمایه
حکمت ا�ران�ان

قوامین
مهر اقتصاد
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بانکی
�راکندگی تعداد و میزان ضمانت نامه های فعال شرکت ها

 نمودار باال �راکندگی شرکت های دانش بن�ان که دارای ضمانت نامه فعال از بانک های کشور دارند را نشــان می دهد. هر کدام از مـــر�ع ها
 نماینده یک شرکت هستند. همانطـور که مشخص است عموم شرکت های دانش بن�ان کمتر از 10 فقره ضمانت نامه فعال دارند و مجموع
 مبـــالغ ضمانت نامه های فعال ا�ن شرکت ها کمتر از 50 میل�ارد تومان است. البته؛ معدود شـرکت ها�ی هم هستند که �یشتر�ن م�الغ و

 تعداد ضمانت نامه های بانکی را دارند.  /ت

0.01

1.00

100.00

تعداد ضمانت نامه

مه
ت نا

مان
ض

ن 
یزا

م

0 100 200 300 400 500 600

میل�ارد تومان





وام

ـرک تها نزد   ا�ن بخش از گزارش با اســتفاده از اطالعات وا مهای فعال شـ

بانک مرکزی (دریافت در فرورد�ن ماه ســـال۱۴۰۰ ) و همچنین؛ اطالعات 

دریافتی از صندو قهای پژوهش و فناری کشــــــور تهیه شده است. ا�ن 
گزارش صرفا یک تصو�ر کلی نسبت به وضعیت شرک تهای دان شبن�ان در ً

سال نود و نه را نشان م یدهد.



/

مرور کل�ات وام

وام های �رداختی ــــــــــ ۴۲۵ ـــــــــــــ 722
وام های فعال ــــــــــــــ ۳۶۹ ــــــــــــــ 657
مانده بدهی ــــــــــــــــ ۳۱۰ ـــــــــــــــ 657

فقرهمیل�اردتومان

دانش بن�ان ــــــــــــ 218 ـــــــــ 401
سا�ر شرکت ها ــــــــ 91 ـــــــــــ 256

فقرهمیل�اردتومان

دانش بن�ان ــــــــــــ 302 ــــــــــ 448
سا�ر شرکت ها ـــــــــ 123 ــــــــــ 274

فقرهمیل�اردتومان

دانش بن�ان ــــــــــــ 258 ـــــــــ 401
سا�ر شرکت ها ــــــــ 110 ــــــــــــ 256

فقرهمیل�اردتومان

گزارش عملـــکرد صندوق های پژوهش و فناوری کشور

گزارش عملکرد بانک های کشور - شرکت های دانش بن�ان

وام های فعال ــــــــــــــ ۴9,0۹0 ـــــــــ 11,365
مانده بدهی ــــــــــــــــ 39,807 ــــــــ 11,365

د�رکرد ـــــــــــــــــــــــ 1,827ــــــــــــ 445

فقرهمیل�اردتومان



گزارش عملکرد وا مهای �رداختی

صـــندو قهای پژوه ش وفناوری
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رشد 60درصدی �رداخت وام به شرکت ها توسط صندوق های پژوهش و فناوری

روند صدور وام  توسط صندوق های پژوهش و فناوری

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

0

100

200

300

400

500

600

700

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

میزان وام تعداد وام

 میزان وام �رداختی توسط صندوق های پژوهش
 و فناوری از سال 1395 تا 1399 تغییر قــــابل

 توجهی کرده است. بطوریکه میـــزان وام های
 �رداختی در سال 1399 نسبت به سال 1396

 تقر��ًا 3,8 �را�ر شده و به 425 میل�ارد تومان
 افزایش �یدا کرده است. عملــکرد صندوق های
 پژوهش و فنــاوری نسبت به سال قبل نیز بهتر
 شده و شــاهد افزایش 95درصدی �رداخت وام

به شــــرکت های دانش بن�ان هستیم.  ت

516
 تعداد کــــــل شرکت ها

 که از صندوق های پژوهش و فناوری وام دریافت کرده اند.

722

نوع وام های دریافتی

2.4%

27.3%

3.7%66.6%

لیزینگ و فروش اقساطی قرض الحسنه سرمایه گذاری جعاله

میلیون ریال

میلیون ریال 

میزان کل وام های پرداخت�

4,257,080
میلیون ریال 

متوسط وام های پرداخت�

5,896

 تعداد وام های �رداختی
 شاید هر شـرکت �یش از یک وام دریافت کرده  است.

جزئ�ات عملکرد صندوق های پژوهش و فناوری در سال 1399

 داده های مر�وط به وام های �رداختی از صندوق های

پژوهش و فناوری طرف تفاهـــم دریافت شده است. ت



/

گزارش زیست �وم شرکت های دانش بن�ان
سـال 1399  _  وام

www.ietemad.ir
33

حدود 80درصد وام های �رداختی هنوز سررسید نشده اند

 تعداد 480 شرکت در طی سال 1399 از صندوق های پژوهش و فناوری وام دریافت
 کرده اند و میزان مانده بدهی ا�ن شـرکت ها حدود 310 میل�ارد تومان است.

 همچنین؛ حدود 115 میلیـارد تومان از وام های �رداختی در سال 1399 تصــفیه
 شده است. /ت

 حدود 80 درصد وام های �رداختی به شـرکت ها
 در انتهای سال1399 در وضعیت فعال قرار دارد
 و هنوز سررســید نشده است. همچنین؛ در نظام
 بــانکی (�رای شرکت های دانش بن�ان) نیز نسبت
 مانده بدهی وام ها به وام های فعال حـدود ٪81
 است. همچنین؛ شایان توجه است که در انتهای
 سال 1399؛ نزدیک به 1300 شرکت در بانک های
 کشـــور حدود 49 هزار میل�ارد تومان وام فعـال

 دارند. / ت

480
 تعداد کــــــل شرکت ها

  که وام فعال دارند 

657
میلیون ریال 

میزان کل وام های فعال

3,690,887

میلیون ریال 

میزان کل بده� های فعال

3,104,435

میلیون ریال

میلیون ریال 

متوسط وام های فعال

5,618

 تعداد وام های فعال
  شاید هر شـرکت �یش از یک وام دریافت کرده  است

روند صدور وام  توسط صندوق های پژوهش و فناوری

0

2,000,000

4,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

وام تصفیه شده میزان وام

جزئ�ات عملکرد صندوق های پژوهش و فناوری در سال 1399

 داده های مر�وط به وام های �رداختی از صندوق های

پژوهش و فناوری طرف تفاهـــم دریافت شده است. ت
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مقایسه وام های �رداختی با د�رکرد و مانده وام ها

 بخش قابل توجهی از وام های �رداختی در سال های 1399
 و 1398 در وضعیت فعال باقی مانده است. �ررســی روند
 میزان مانده مطال�ات صندوق ها نشان می دهد که �رداخت
 وام جدید توسط صــندوق ها کمتر (نسبت به سالهای قبل)
 به تصــــــفیه حسـاب های قبلی بستگی داشته و منـــا�ع
 صندوق ها �رای �رداخت وام طی سال های اخیر تغییر قابل

 توجهی داشته است./ت

مقایسه وضعیت وام های �رداختی

83%

13%
3%

جاری تصفیه غیر جاری

مقایسه میزان وام �رداخت شده با وضعیت مانده مطال�ات

0

2,000,000

4,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

میزان وام �رداخت شده میزان مانده مطال�ات

میلیون ریال

97
تعداد وام های تصفیه شده

 همه اقساط �رداخت شده است.

میلیون ریال 

میزان کل وام های تصفیه شده

613,208
میلیون ریال 

متوسط وام های تصفیه شده

6,322

جزئ�ات عملکرد صندوق های پژوهش و فناوری در سال 1399

 تنها 3درصد وام های �رداختی در سال 1399 در وضعیت غیرجاری قرار
 دارند که باید در طی سال های آیــنده وضعیت نکول یا عدم نکول آنها
 �ررسی شود. همچنین؛ حــــدود 13درصد از وام های دریافتی توسط

 شرکت ها تصفیه شده است./ت

 داده های مر�وط به وام های �رداختی از صندوق های

پژوهش و فناوری طرف تفاهـــم دریافت شده است. ت
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از سال 1392 تا 1399
صندوق های پژوهش و فناوری 7درصد مطال�ات غبرجاری دارند

وضعیت وام های دارای د�رکرد

63%

22%

14%

مشکوک الوصول معوق سررسید گذشته

 از سال 1392 تا انتهای 1399؛ تعداد 194 فقره وام �رداختی حدودًا  57 میل�اردتومان دیــرکرد داشته اند و هنوز هم توسط 
 شرکت ها تصفیه نشده است. اما؛ در سال 1399؛ حدود 3درصد از مطال�ات صندوق های پژوهش و فناوری کشور از شرکت ها در
 وضعیت غیرجاری قرار دارد که میزان وام های آنها حدود 15٫5 میل�ارد تومان است و حدود 3٫4 میل�اردتومان در وضعیت معوق

 یا سررسیدگذشته قرار دارند.    /ت

 تعداد وام های نکول شده
194 شرکت ها�ی که تعهدات مالی خود را ایفا نکردند.

میلیون ریال 

میزان کل وام های دارای دیرکرد

960,995

میلیون ریال 

متوسط وام های دارای دیرکرد

4,903

میلیون ریال 

میزان کل دیرکرد وام های فعال

573,925

 داده های مر�وط به وام های �رداختی از صندوق های

پژوهش و فناوری طرف تفاهـــم دریافت شده است. ت
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ارائه خدمات صندوق های پژوهش و فناوری به شرکت های دانش بن�ان

 �ررسی روند �رداخت وام به شــرکت های دانش بن�ان طی
 سال های 1398 و 1399 نشان از توجه ویژه صندوق هـای
 پژوهش و فناوری به ا�ن شرکت ها دارد و �یش از 66٪ از

 وام های �رداختی صندوق های پژوهش و فناوری کشور به
 شرکت های دانش بن�ان �وده است. همچنین؛ متوســــط
 وام  �رداختی به شــرکت های دانش بن�ان در مقـایسه با
 متوسط وام  �رداختی به سا�ر شــرکت ها  تقر��ا 3 �را�ر

 �وده است. /ت

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

دانش بن�ان فناور

میزان وام های �رداختی به تفکیک نوع شرکت

66%

34%

دانش بن�ان فناور

561
دارای محصوالت فناورانه

ت�داد شرکت های فنـــــــــــاور

میلیون ریال 

میزان وام های پرداخت�

میلیون ریال 

متوسط وام های پرداخت�

 مورد تائید معاونت علمی
307

ت�داد شرکت های دانش بنیان

3,023,5486,749

 وضعیت دانش بن�انی شرکت ها با توجه به آخر�ن لیست اعالمی توسط
 معاونت علمی ریاست جمهوری �روزرسانی شده است. /ت

میلیون ریال

 تداوم حمایت صندوق های پژوهش و فناوری از
شرکت های دانش بن�ان در سال 1399

 داده های مر�وط به وام های �رداختی از صندوق های

پژوهش و فناوری طرف تفاهـــم دریافت شده است. ت
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در سال 1399
میزان �رداخت وام صندوق های پژوهش و فناوری به تفکیک دسته فناوری

 اگرچه تعداد شرکت های دسته نرم افزار و فناوری اطالعات (حدود 26٪) از شرکت های سا�ر دسته های فناوری به صورت قابل توجهی 
 �یشتر است اما درصد وام دریافتی توسـط ا�ن دسته فناوری در سال 1399 بس�ار پائين (9٪) است. حدود یک ســوم از وام �رداختی
 توسط صندوق های پژوهش و فناوری به دسته فناوری ماشین آالت و تجهیزات �یشــرفته �وده و دسته کشاورزی و صنا�ع غذائی کمتر�ن

 میزان استفاده از تسهیالت را داشته اند. /ت

نرم افزار و فناوری اطالعات

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته

�رق و الکترونیک

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان

خدمات تجاری سازی

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی

تجهیزات �زشکی

25%

22%

21%

13%

6%

4%

4%

4%

12%

33%

11%

9%

18%

12%

2%

3%

تعداد شرکت ها مبلغ وام ها

 داده های مر�وط به وام های �رداختی از صندوق های

پژوهش و فناوری طرف تفاهـــم دریافت شده است. ت
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در سال 1399
مقایسه میزان وام دریافتی و باز�رداخت ها در شرکت های دانش بن�ان و سا�ر شرکت ها 

 با وجود اینکه شرکت های دانش بن�ان در مجموع 5 سال اخیر در باز�رداخت وام های دریافتی بهتر از سا�ر شرکت ها عمل کردند؛
 اما در سال های 1398 و 1399 لزومًا دانش بن�ان �ودن شرکت ها تاثیری در توانا�ی و یا تما�ل شــرکت ها به باز�رداخت وام های

دریافتی نداشته است.  ت

د�رکرد وام ها

29%

71%

31%

69%

29%

71%

وام های �رداختی

مانده مطال�ات

دانش بن�ان
فنـــــاور

 داده های مر�وط به وام های �رداختی از صندوق های

پژوهش و فناوری طرف تفاهـــم دریافت شده است. ت
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در سال 1399
شرکت های مستقر در استان البرز {پس از استان تهران} �یشتر�ن وام را از صندوق ها دریافت کرده اند

 حدود 50٪ خدمات مر�وط به �رداخت انواع وام به شرکت های مستقر در استان تهران و البرز �وده است. الزم به توضیح است که
ا�ن نقشه باید با توجه به  تعداد شرکت های دانش بن�ان تحلیل شود.  ت /ت

2,198,677تــهران

318,716 میلیون ریالالبــــــرز

میلیون ریال

میزان وام های �رداختی
میل�ارد تومـــــــان

+50
30 - 50
20- 30

5- 20
2- 5
0 - 2

 داده های مر�وط به وام های �رداختی از صندوق های

پژوهش و فناوری طرف تفاهـــم دریافت شده است. ت



    ۱۰۰۰ ��� ������ ا�����
���� ��� ����� و ����� ���ی 

۸ �����ن ����� ����
��� �� ��� �����ن ��� از ��دم ����� ��ای ����ن 

��� ����� �����ی ا����ت و ��ش ������ 

��� ���� �� د����� ����� ��ر آ��
��ر آ���� ���� ��� ��ل ۹۹ 

ا��از ����
��� ۶،۰۰۰،۰۰۰

 ��ای ا����ده از ����ت ��زار ������ و ����ت ����� 

���ر از ��ز ۳،۷۵۰۰،۰۰۰ ��ر ا����ر���� 
ا���ی ��� از ۳۰،۰۰۰ �����رد ����ن �� ا��س ا�� ا����ر���� 

خ �����ت ۰٫۲ در�� ��ای �����ت د������ در ��� ۳۱ ا���ن ���ر  ��
��ارداد �����ی �� ��� از ۵۰۰ ��ز��ن و ���� 

 

۷،۰۰۰،۰۰۰ ��� ���ل 
۴۰۰،۰۰۰ ��زد�� ��زا�� 

۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ��زد�� از  ۲۰۰ ����� آ��ز��
 ۱۲۰۰ ����� ������ ���ی 

 د����ر ������ ا����دی

و ��و�� ��ی ����� �� �� ش ������

۷ ��ل ��ش

��ا�� و ���ده ���ی
۱۴۵ ����� ��ش ������

در ������ ���ب

ا����ر
��� ۶۰،۰۰۰

 ����� ����� در ��زۀ ��ش ������، در ���� �����

آ��زش
���� ��� ۶،۰۰۰

 در ���� �����ی ا����ت و ���� ��ش ������



گزارش وا مهای فعال شرک تهای

دان شبن�ان در بان کهای کشــور
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داده ها مر�وط به انتهای سال 1399 است.
وضعیت دریافت وام شرکت های دانش بن�ان در بانک ها

 منظور از مجموع د�رکرد وام های فعال، مجموع اقساط سررسید
گذشته، معوق و مشکوک الوصول وام های فعال شرکت ها است. ا�ن

39807
مجموع مانده بدهی وام های فعال

49,090
مجموع م�الغ وام های فعال

1,827
مجموع د�رکرد وام های فعال

445
تعداد وام های دارای د�رکرد

میل�ارد تومان

میل�ارد تومان

میل�ارد تومان

 همانطور که در باال آمده است؛ مجموع مانده بدهی وام های فعال شرکت های دانش بن�ان در بانک های کشور حدود 40 هزار میل�ارد تومــان
 است که نسبت به تیرماه 1399 حدودًا دو �را�ر شده است و در واقع بدهی های ا�ن شرکت ها به نظام بانکی 100 درصد رشد داشـته است.
 شایان ذکر است �یش از 4,500 شرکت دانش بن�ان هیچ گـــــــونه وامی از بانک ها دریافت نکرده اند و حدود 1300 شرکت وجود دارد که
 حداقل یک فقره �رونده باز وام در نظام بانکی دارند. نهایتًا اینکه حدود 150 شرکت دارای د�رکرد در باز�رداخت وام های دریافتی هستند.

ت
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وضعیت مطال�ات غیرجاری شرکت های دانش بن�ان در بانک ها

0%

20%

40%

60%

80%

100%

معوق سررسید گذشته مشکوک الوصول جاری

1.5% 1.9% 3.3%

93.2%

0.8% 1.6% 3.2%

94.4%

مقدار

تعداد

 حدود 93درصد وام های شرکت های دانش بن�ان در وضعیت جاری قرار دارد و نسبت به تیرماه 1399 حدود 6درصد �یشتر شده است.
 کمتر از 7درصد وام های �رداخت شده به شـرکت های دانش بن�ان در وضعیت غیرجاری قرار دارد. البته باید توجه کرد که حدود 50
 درصد وام ها در یکسال اخیر به شرکت های دانش بن�ان �رداخت شده است و طبیعتًا وضعیت نکول یا عدم نکول بخش زیادی از وام ها

 در سال های آینده مشخص خواهد شد. ش
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بانکی
شرکت های مستقر در استان تهران و البرز �یشتر�ن وام های فعال را در کشور دارند

الزم به توضیح است که ا�ن نقشه باید با توجه به  تعداد شرکت های دانش بن�ان تحلیل شود.  ت

میــزان وام های دریافتی
میل�ارد تومــان

+5٫000
3٫000- 5٫000
1٫000- 3٫000

500- 1٫000
200- 500

0 - 200
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جایگاه بانک های کشور در �رداخت وام به شرکت های دانش بن�ان

 بانک های تجارت، ملت و اقتصادنــــو�ن �یشتر نسبت به بقیه بانک ها به شرکت های دانش بن�ان وام �رداخت کردند و درحال حاضر
 �یشتر�ن میزان وام های فعال در ا�ن بانک ها وجود دارد. از لحاظ تعداد؛ بانک های ملت، ملی و صادرات بهتر عمل کردند و به شرکت های

 �یشتر یا دفعات �یشتر وام دادند. ت

میزان وام �رداختی به تفکیک بانک ها

تجارت

ملت

اقتصادنو�ن

صادرات ا�ران

ملی ا�ران

کارآفر�ن

صنعت و معدن شهر سامان

آینده

پارس�ان

پاسارگاد

خاورم�انه سپه … رفاه

… توسعه

سینا

…کشا …

…پ

تعداد وام �رداختی به تفکیک بانک ها

ملت
ملی ا�ران

صادرات ا�ران
سپه

تجارت
صنعت و معدن

رفاه کارگران
سینا

اقتصادنو�ن
پارس�ان
کارآفر�ن

توسعه صادرات ا�ران
توسعه تعاون

پاسارگاد
آینده

خاورم�انه
سامان

کشاورزی
شهر

انصار
دی

پست ا�ران
گردشگری

ا�ران زمین
مسکن

قوامین
حکمت ا�ران�ان

سرمایه
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�راکندگی تعداد و میزان وام های دریافتی شرکت ها از بانک ها

 هر مر�ع در شکل باال نماینده یک شرکت دانش بن�ان است که دارای وام فعال است. مر�ع های قرمز رنگ نماینده شرکت ها�ی است که
 مجموع د�رکرد وام های آنها �یشتر از 10 میل�ارد تومان است. و همچنین؛ مر�ع های نارنجی رنگ نماینده شـرکت ها�ی است که مجموع

 د�رکرد وام های آنها ز�ر 10 میل�ارد تومان است. مر�ع آبی د�رکرد وام ندارند. ت

0.01

1.00

100.00

10,000.00

تعداد وام

ام
 و

ان
یز

م

0 20 40 60 80 100

میل�ارد تومانبدون د�رکرددارای د�رکرددارای مجموع د�رکرد باالی 10 میل�ارد تومان



چک

کلیه اطالعات مورد اســــــــتفاده در ا�ن بخش؛ از بانک مرکزی در 
فرورد�ن ماه سال ۱۴۰۰ استعالم شده است. ا�ن گزارش صـرفا یک ً

تصـــو�ر کلی نســـبت به وضعیت شرک تهای دان شبن�ان در زمان 

استعالم را نشان م یدهد.
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داده ها مر�وط به فرورد�ن 1400 است.
وضعیت چک های �رگشتی شرکت های دانش بن�ان

 تعداد شرکت های دانش بن�انی استعالمی حدود 5٫755 است. با وجود اینکه تعداد شرکت های استعالمی نسبت به
 تیرمــاه 1399 حدودًا 600 شرکت افزایش داشته است؛ اما تعداد چک های �رگشتی نسبت به تیرماه 1399 حدود
 400 فقره کمتر شده است. مجموع م�الغ چــک های �رگشتی شــرکت های دانش بن�ان نیز حدود 20 درصد افزایش

 داشته  است.تت

426
تعداد شرکت های دارای چک �رگشتی

2101
تعداد چک های �رگشتی

890
مجموع م�الغ چک های �رگشتی

میل�ارد تومان

5,755
تعداد شرکت های استعالم شده
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چک �رگشتی در دسته های فناوری به تفکیک نوع دانش بن�ان 

 مطابق نمودار باال؛ شرکت های دسته فناوری �رق، الکترونیک با وجود اینکه 20٪ شرکت های دانش بن�ان را تشــــکیل
 می دهند؛ امـّــــا ۴3٪ میزان چک های �رگشتی متعلق به ا�ن دسته است. شایان ذکر است با وجـــــود اینکه ٪۲۵
 شرکت های دانش بن�ان در دسته فناوری نرم افزار، فناوری اطالعات قرار دارند اما تنها 3٪ میزان چک های �رگشتی

 مر�وط به ا�ن شرکت ها است./ت

نرم افزار و فناوری اطالعات

ماشین آالت و تجهیزات �یشرفته

�رق و الکترونیک

مواد شیم�ا�ی و پلیمری �یشرفته

دارو و فرآورده های حوزه تشخیص و درمان

خدمات تجاری سازی

فناوری زیستی، کشاورزی و صنا�ع غذا�ی

تجهیزات �زشکی

25.2%

22.4%

20.5%

13.3%

6.2%

4.5%

4.4%

3.5%

3.1%

43.0%

44.8%

5.1%

1.7%

0.3%

1.8%

0.1%

تعداد شرکت ها

میزان چک �رگشتی
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�راکندگی تعداد و میزان چک های �رگشتی

 در شکل باال هر مر�ع نماینده یک شـرکت است. مطابق نمودار �راکندگی باال؛ مجموع م�الغ چـــک های �رگشتی عموم شـرکت های دانش بن�ان
 (دارای چک �رگشتی) کمتر از یک میل�ارد تومان است و از منظر تعداد نیز مجموع تعداد چک های �رگشتی کمتر از 5 فقره است. البته تعدادی

 شرکت هم وجود دارد که مجموع چک های �رگشتی آنها نزدیک 100 میل�ارد تومان است. /ت

0.01

1.00

100.00

تعداد چک �رگشتی

تی
ش

رگ
ک �

 چ
ان

یز
م

0 50 100 150 200

میل�ارد تومان



تهران، اتوبان شهید همت غرب، کندرو شهید باکری، خروجی شهران، کوچه الله، پالک ۲۷
info@irtechfund.com ir techfund.com ir techfund۰۲۱ ۴۵ ۷۱ ۲۰۰۰



تهیه شده توسط

ـرکت اعت�ارسنجی ارز شآفر�ن اعتماد   ش

خرداد - تیرماه ۱۴۰۰
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