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معرفی صندوق:
یک ساختار منعطف و پویا برای حمایت از اقتصاد دانشبنیان و شرکتهای فناور

صــندوق پژوهشوفنــاوری غیردولتــی توســعهفناوری ایرانیــان (ســهامی خــا

) پــس از اخــذ مجوزهــای الزم

در ســا  ،1389از ابتــدای ســا  1390بــا ســهام  %49بخــش دولتــی (مرکــز همکاریهــای فنــاوری و نــوروری
ریاســتجمهوری) و  %51بخــش خصوصــی ،فعالیــت خــود را رغــاز کــرده اســت .ســرمایه ثبتــی ایــن صــندوق
معــاد  650میلیــارد ریــا اســت .مأموریــت صــندوق ارائــه خــدمات مــالی و مشــاورهای بــه شــرکتهای
دانشبنیـــان ،فنـــاور و نهادهـــای کارفرمـــایی مـــرتب

اســـت .ایـــن خـــدمات شـــامل صـــدور انـــوا

ضــمانتنامههای مــورد نیــاز ،کــارگزاری منــاب مــالی و وجــوه ادارهشــده ،ارائــه تســهیالت در قالــ

عقــود

اســالمی ،مشــارکت خطرپــذیر در طرحهــای دانشبنیــان و ارائــه انــوا خــدمات مشــاورهای مــرتب

بــوده

است.

مــا فراینــد دریافــت خــدمات مــالی و
صدور ضــمانتنامــه را بــرای شــرکتهــای
دانشبنیــان و فنـاور تســهیل و در طــرح-
های نورورانــه مشــارکت و ســرمایهگــذاری
میکنیم.

چشمانداز:
صندوق توسعه فناوری ایرانیــان دســتیابی بــه جایتــاه برتــرین نهــاد مــالی تخصصــی در حــوزه دانــشبنیــان و
همچنــین رفــ عمــده مشــکالت تــأمین مــالی شــرکتهای دانــشبنیــان را در چــارچوو اصــو اقتصــاد
اسالمی ،چشـم انداز خود میداند.

ما باور داریم:
ما باور داریــم کــه حمایــت از شــرکتهــای دانــشبنیــان و فنــاور داخلــی تنهــا راهحــل تققــد اهــداا اقتصــاد
مقاومتی است.
ما رویههــای شــواا و کــامالا مشخصــی بــرای حمایــت از کسـ وکارهــا تعریــف مــیکنــیم و معتقــد هســتیم
که باید در ارتباطات و فعالیتهایمان تسـهیل فرایندهای ارائه خدمات را اولویت خود قرار دهیم.
ما به حوظ اســرار و اطالعات مقـرمانه شرکتها و مشتریان خود متعهد هستیم.
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چارت سازمانی صندوق توسعهفناوری ایرانیان

مشاورین

واحد توسعه و سرمایهگذاری

امور نمایندگیها

واحد مالی /اداری
مدیریت حسابداری

واحد اعتبارات

واحد ارزیابی و اعتبارسنجی

مشاورین حقوقی

مشاورین فنی

2

واحد حقوقی و وصو مطالبات

1

مستندات قانونی تأسیس و فعالیت:
 ماده  100قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنتی جمهوریاسالمیایرانبمنظـــور ایجـــاد زمینـــههـــای مشـــارکت و
ســرمایهگــذاری بخــش غیردولتــی و حمایــت
کمــی و کیوــی از فعالیــتهــای پــژوهش و
فنــاوری ،دولــت مجــاز اســت در تأســیس
صــندوقهــای غیردولتــی مشــارکت نمایــد و
همچنــین موظــف بــه تقوی ـت صــندوقهــای
دولتــی موجــود شــده اســت .همچنــین بایــد
تدبیری اتخاذ نماید کــه امکــان اســتواده ایــن
صندوق از یارانــه ســود تســهیالت مــالی طــی
سا های اجرا فراهم گردد.
 ماده  45قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنتی جمهوری اسالمی ایراندولــت موظــف اســت بمنظــور گســترش بــازار مقصــوالت دانــشبنیــان و فنــاور ،تجار یس ـازی دســتاوردهای
پژوهشــی ،نــوروری و همچنــین گســترش نقــش بخــش خصوصــی و تعــاونی در ایــن حــوزه ،بــه تاســیس و
توسعه صندوقهای پژوهش و فناوری کمک نماید.
 رئین نامه اجرایی ماده  100قانون سوم توسعهرئــیننامــه اجرایــی مــاده  100بشــماره  /35675ت24721ه در تــاری  1381/12/25بــه تصــوی

هیحــت مقتــرم

وزیران رسید که بر این اساس صندوق مجاز به انجام فعالیتهای ذیل است:
.1

اعطای وام و تسـهیالت به شرکتهای دانشبنیان

.2

مشــارکت و سرمایهگذاری خطرپذیر در طرحهای دانشبنیان

 .3صدور ضـمانتنامههای مورد نیاز متقاضیان برای اجرای طرحهای فناور
 رئین نامه اجرایی ماده  ۴۴قانون رف موان تولید رقابت پذیر و اصالح نظام مالی کشورایــن قــانون بــه پیشــنهاد مشــترو وزارت علــوم ،تققیقــات و فنــاوری و ســازمان مــدیریت و برنامــه ریــزی
کشور در تاری  1394/۰۵/11در جلسه هیحت دولت به تصوی
 -اساسنامه مصوو هیحت وزیران در خصو

رسیده است.

صندوقهای پژوهش و فناوری

هیحــت وزیــران در جلســه  1399/۱۰/21بــه پیشــنهاد مشــترو وزارت علــوم ،تققیقــات و فنــاوری و ســازمان
برنامه و بودجــه کشــور و بــه اســتناد مــاده  ۴۴قــانون رفـ موانـ تولیــد رقابــت پــذیر و ارتقــای نظــام مــالی
کشــور – مصــوو  – ۱۳۹۴اساســنامه نمونــه صــندوقهای پــژوهش و فنــاوری غیــر دولتــی را تقــت شــماره
/۱۲۵۱۸۶ت  ۵۴۴۲۱ه ،در تاری  1399/۱۱/01تصوی

کرد.
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 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیانمطابد تبصــره یــک مــاده  5قــانون حمایــت از شــرکتهــا و موسســات دانــشبنیــان (مصــوو  )1389حــداقل
 5%از سرمایه صــندوق نــوروری و شــکوفایی جهــت اعطــاه تســهیالت بــه صــندوقهــای غیردولتــی پــژوهش و
فناوری موضو ماده  45قانون برنامه چهارم توسعه کشور تخصیص مییابد.

مجوزهای قانونی تأسیس صندوق توسعهفناوری ایرانیان
 مصــوبه کــارگروه همــاهنتی مــاده  100برنامــه ســوم توســعه بشــماره  3/91552بــه تــاری  1389/11/23مبنــیبر موافقت کارگروه با ثبت صندوق توسعهفناوری ایرانیان
 تائیدیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بشماره  91726مورخ 1391/04/11 -تائیدیه ثبتی سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره  121/188733به مورخ 1391/05/10

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور
 بخشـــنامه شـــماره  99/527518مـــورخ  1399/10/06ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور بـــا موضـــودستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده « »4رئیننامه تضمین معامالت دولتی
*تمامی مستندات در پیوست گزارش ،ضمیمه گردیده است.
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خدمات صندوق:
صدور انواع ضمانتنامه
اســتواده از ضــمانتنامــههــا بــه منظــور اطمینــان از ســالمت و امنیــت تبــادالت و همکــاریهــای اقتصــادی
برای فعاالن اقتصــادی یــک ضــرورت اســت و ماهیــت نسـ ا
ـبتا پیچیــده و تخصصــی حــوزههــای دانــشبنیــان،
ضرورت استواده از ضمانتنامــههــا را بیشــتر مــینمایــد .از طرفــی بانــکهــا بــه دلیــل عــدم رشــنایی کــافی و
ناتوانی در ارزیــابی فعالیــتهــای دانــش بنیــان ،تمــایلی بــه ارائــه ضــمانت نامــه بــا شــرای

تســهیلشــده بــه

شرکتهای دانشبنیان و فناور ندارند.
صندوق توســعه فنــاوری ایرانیــان مطــابد بــا مجــوز مــاده  100برنامــه ســوم توســعه کشــور ،بــا ســهامداری 49
درصــد مرکــز همکاریهــای فنــاوری و نــوروری ریاســت جمهــوری و  51درصــد بخــش خصوصــی تأســیس
شده است .در همین راســتا صــندوق توســعه فنــاوری ایرانیــان بمنظــور حمایــت از شــرکتهــای دانــشبنیــان
و فناور اقدام به ارزیــابی دقیــد و موشــکافانهای از شــرکتهــای متقاضــی کــرده و نســبت بــه صــدور ضــمانت-
نامه تا سقف اعتباری ایشان اقدام مینماید.
شــایان توجــه اســت کــه مطــابد بخشــنامه شــماره  99/527518مــورخ  1399/10/06ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور بــا موضــو دســتورالعمل اجرایــی بنــد «خ» مــاده « »4رئــیننامــه تضــمین معــامالت دولتــی،
ضمانتنامههــای صــادره توسـ

ایــن صــندوق مــورد پــذیرش تمــام ســازمانهــای دولتــی ،نیروهــای مســل و

نهادهای عمومی غیردولتی میباشد.
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پذیرندهگان ضمانتنامههای صندوق:

نمونهای از سازمانها و نهادهای مهم دولتی و خصوصی

صنعت نوت ،گاز و پتروشیمی

صنعت الکترونیک ،مخابرات و فناوری اطالعات
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حوزه هوافضا و امور دفاعی

حوزهها ،دانشتاهها و مراکز تققیقاتی
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صنعت رو و برق

حملو نقل و امور شــهری
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سایر سازمان ،ارگانها و شرکتها
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لیست کامل پذیرندهگان ضمانتنامه:
صنعت نوت ،گاز و پتروشیمی
پتروشیمی خراسان

پتروشیمی فنروران

صنای پتروشمی خلیج فارس

پتروشیمی پارس

سازمان پژوهش و فناوری پتروشیمی

پتروشیمی مارون

پاالیش نوت تهران

پاالیش نوت بیدبلند

توربو کمپرسور نوت رسیا

شرکت ملی انتقا گاز ایران

حطوط لوله و مخابرات نوت ایران

نوت مناطد مرکزی ایران

نوت فالت قاره ایران

بهرهبرداری نوت و گاز غرو

بهرهبرداری نوت و گاز گچساران

شرکت ملی مناطد نوتخیز جنوو

توسعه صنای نوت و انرژی قشم

پاالیش نوت شیراز

پژوهشتاه صنعت نوت

شرکت گاز استان فارس

پاالیش گاز پارسیان

پاالیش گاز فجرجم

شرکت ملی حواری ایران

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

پتروشیمی کارون

پتروشیمی اروند

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی تبریز

پتروشیمی خوزستان

پتروشیمی شهید تندگویان

پتروشیمی الوین گچساران

پاالیشتاه گاز ایالم

صنای شیمیایی پارچین

پتروشیمی نوری

پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی بوعلی سینا

فجر انرژی خلیج فارس

پتروشیمی ارومیه

مبین انرژی خلیج فارس

صنعت الکترونیک ،مخابرات و فناوری اطالعات
سازمان ایز ایران

صنای الکترونیک زعیم

صنای الکترونیک شیراز

صنای قطعات الکترونیک ایران

فناوری اطالعات و ارتباطات ناجا

ارتباطات سیار ایران (همراه او )

مخابرات ایالم

مخابرات استان اصوهان

ارتباطات مبیننت

پژوهشتاه فناوری اطالعات

فناوری اطالعات شهرداری مشهد

فناوری اطالعات شهرداری تهران

مخابرات هرمزگان

مخابرات خوزستان

مخابرات استان فارس

شرکت مخابرات ایران

صنای الکترونیک دفاعی ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه او )

شرکت ایرانسل

حوزه هوافضا و امور دفاعی
گروه صنای شهید باکری

سازمان پشتیبانی ایثار

هسای اصوهان

صنای دریایی شهید درویشی

صنای شهید رحیمیطاری

صنای شهید رضوان

صنای شهید شوشتری

گروه صنعتی شهید درخشان

صنای حدید

صنای شهید شیرودی

پشتیبانی و نوسازی بالتردهای ایران

مرکز تققیقات پدافند هوایی سپاه

پشتیبان پرواز گبید

هواپیماسازی ایران

صنای هوا و فضای شهید شیرودی

هلیکوپتری شود با ایرانیان

صنای هواپیمایی ایران

صنای دریایی جواداالئمه

قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاه

صنای امنیت تباد اطالعات صاایران

طراحی و ساخت موتورهای هوایی

صنای شهید جاننثاری

صنای جنگافزارسازی

گروه فضایی صاایران

گروه تققیقات و خودکوایی ندسا

صنای جنگافزارسازی

صنای شهید توحیدی

صنای شهید چمران

صنی شهید کشوری

صنای شهید جانثاری

صنای شهید کشوری

صنی شهید کالهدوز

صنی شهید مسلمی

صنای شهید ربانی
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حوزهها ،دانشتاهها و مراکز تققیقاتی
گسترش کاررفرینی ایران

دانشتاه رزاد اسالمی واحد مهاباد

دانشتاه پیامنور

دانشتاه امیرکبیر

دانشتاه علوم پزشکی مشهد

دانشتاه فنیوحرفهای

پارو علموفناوری دانشتاه تهران

شورای برنامهریزی علوم اهل سنت

اسناد و کتابخانه ملی ایران

موسسه توسعه فناوری نخبتان

صندوق پژوهش و فناوری فارس

صندوق فناوری دانشتاه تهران

صندوق توسعه صادرات شریف

صندوق توسعه فناوری نانو

پژوهشکده مکانیک پژوهشتاه فضایی

پژوهشکده نوح( )

دانشتاه رزاد-واحد مهاباد

دانشتاه شهید رجایی

دانشتاه شاهد

دانشتاه پزشکی بقیه الل

دانشتاه علوم پزشکی تبریز

دانشتاه هنر

سازمان تامین اجتماعی

بیمارستان شهید معیری

صنعت رو و برق
شرکت فاضالو تهران

رو و فاضالو شهری استان اردبیل

شرکت رو و فاضالو کرمان

رو منطقهای رذربایجانشرقی

ساخت توربین مپنا

بهرهبرداری و تعمیرات نیروگاه صبا

توربین توانگستر ایرانیان

بهرهبرداری نیروگاه طرشت

توزی برق خراسان رضوی

توزی برق استان اصوهان

سهامی برق منطقهای فارس

نیروی برق استان البرز

حملو نقل و امور شــهری
اداره کل حملونقل استان البرز

اداره کل راهوشهرسازی استان کرمان

راهداری و حملونقل جادهای کشور

اتوبوسرانی شیراز و حومه

پایانههای شهرداری شیراز

حملونقل و ترافیک مشهد

حملونقل و ترافیک شیراز

عمران شهر جدید پردیس

عمران شهرداری تهران

مترو تهران

شهرداری صدرا-شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری منطقه-دو شیراز

شهرداری منطقه-سه تهران

شهرداری منطقه-چهار شیراز

شهرداری منطقه-پنج شیراز

شهرداری منطقه-ده شیراز

مدیریت پسماند شهرداری تهران

حملونقل ریلی رجاه

شرکت خدمات هوایی منطقه قشم

سایر سازمان ،ارگانها و شرکتها
جهادکشاورزی رذربایجانشرقی

جهاد کشاورزی استان اردبیل

سازمان دامپزشکی کشور

صداوسیمای جمهوری اسالمی

سازمان ملی استاندارد ایران

مجلس شورای اسالمی

موسسه عمران نورگســتر

هپکو اراو

ماشینسازی اراو

گمرو بندر امامخمینی(ره)

استخراج کانیمعدنی نوین خارا

خدمات بازرگانی فلزات غیررهنی

مجتم سنگ رهن سنتان

سوخت راکتورهای هستهای

بانگ گردشتری

بانک مسکن

بانک اقتصادنوین

پست بانک جمهوری اسالمی ایران

سازمان میراث فرهنتی

سازمان هواشناسی

سازمان بنادر و دریانوردی
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کارگزاری مالی:
بخــش قابــل تــوجهی از منــاب مــالی هزینــهشــده در حــوزه فنــاوری و نــوروری را منــاب دولتــی تشــکیل
میدهنـد .از رنجــا کــه دســتتاههــای دولتــی عمـ ا
ـدتا وظیوــه سیاســتتذاری و هــدایت ایــن منــاب را بــه عهــده
دارنــد ،لــذا واگــذاری عاملیــت اجرایــی تخصــیص منــاب طــرحهــای دانــشبنیــان بــه نهادهــای کــارگزاری (از
جمله صندوقهای پژوهش و فناوری) فرصت رسیدگی به امور کالن را برای رنها فراهم می رورد.
بــر ایــن اســاس ،صــندوق توســعه فنــاوری ایرانیــان بــا توجــه بــه جایتــاه قــانونی خــود (مــاده  6رییــن نامــه
اجرایــی مــاده  )100میتوانــد بســته خــدمات تخصصــی خــود را در راســتای اجــرای سیاســتهــا و خواســته
هــای کارفرمایــان مــذکور و بــا توجــه بــه ضــواب

ایشــان بــه عهــده بتیــرد .تهیــه گزارشــات ارزیــابی و

اعتبارســنجی ،عاملیــت اعطــای انــوا تســهیالت ،کمکهــای بالعــو

 ،مــدیریت وجــوه اداره شــده ،ارزیــابی

طرحهــا ،نظــارت بــر حســن اجــرای طرحهــا و غیــره از جملــه خــدماتی اســت کــه صــندوق توســعه فنــاوری
ایرانیان برای سیاستتذاران ،بخشهای دولتی و حتی بخشهای غیردولتی پیشبینی کرده است.

برخی از نهادها ،دستتاهها و شرکت هایی که تاکنون از خدمات کارگزاری صندوق استواده کردهاند:

ارائه انواع تسهیالت:
صندوق توسعه فنــاوری ایرانیــان بــه منظــور توســعه شــرکتهــای دانــشبنیــان و رفـ مســاله نقــدینتی رنهــا،
عالوه بر مشارکت در طــرحهــا ،رمــادگی دارد در قالـ

عقــود مبادلــهای اقــدام بــه ارائــه تســهیالت بــه ایشــان

نمایــد .از انــوا خــدمات مــالی صــندوق در ایــن حــوزه میتــوان بــه تســهیالت قــر

القســنه ،فــروش

اقساطی ،اجاره بــه شــرط تملیــک ،جعالــه و خریــد دیــن و پــیش خریــد و غیــره اشــاره نمــود .همچنــین ایــن
صندوق رمادگی دارد در قال

عقود مشارکتی اقدام به تأمین مالی طرحهای دانشبنیان نماید.

سایر خدمات:
-

ارزیــابی طــرحهــای دانــشبنیــان ،ارزشــتذاری دانــش فنــی و ارزشــتذاری شــرکتها و مالکیــتهــای
معنوی

-

مشـاوره اعتبارسـنجی طرحها و شرکتها

-

ســرمایهگــذاری مخــاطرهپــذیر و مشــارکت در طرحهــای دانــشبنیــان :در قالــ
اسالمی شامل مشارکت حقوقی ،مشارکت مدنی و مضاربه
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عقــود مشــارکتی

-

مشـاوره بازاریابی و بازارسازی مقصوالت و خدمات دانشبنیان

-

مشـاوره تأمین مالی و توسعه طرحهای سرمایهگذاری دانشبنیان

سرمایهگذاری خطرپذیر:
صندوق توسعه فنــاوری ایرانیــان همــواره بمنظــور حمایــت از کسـ وکارهــای فنــاور قصــد دارد در طــرحهــای
فناورانــه و نــورور ســرمایهگــذاری نمایــد .مــا شــرکتهــایی را کــه ســط نــوروری نسـ ا
ـبتا بــاالیی دارنــد کمــک
میکنیم تــا بــا رمــادگی بیشــتر در بازارهــای جدیــد حضــور داشــته باشــند .همچنــین صــندوق توســعهفنــاوری
ایرانیان تمایل دارد در فرایند توسعه مقصوالت جدید سرمایهگذاری نماید.

صــندوق توســعهفنــاوری ایرانیــان تــاکنون بــیش از  5طــرح
دانشبنیان را بــه صــورت ســرمایهگــذاری خطرپــذیر ،تــأمین
مالی نموده است.
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عملکرد صندوق
صــندوق توســعه فنــاوری ایرانیــان از ســا  1390تــا پایــان ســا  1400مجموعـ ا
ـا بــیش از  1400طرح/متقاضــی
را مــورد ارزیــابی و اعتبارســنجی قــرارداده اســت کــه از ایــن میــان بــه حــدود  1150طرح/متقاضــی خــدمات
مالی ارائه نمــوده اســت و حجــم کــل خــدمات ارائــه شــده از بــدو تأســیس بــه متقاضــیان نزدیــک بــه 20،000
میلیارد ریا بوده است .این خدمات شامل ارائه انوا تسهیالت و صدور ضمانتنامه بوده است.

تسهیالت اعطائی:
از سا  1393تا پایان سا  1400بمنظور حمایت از طرحهای نورورانه و تأمین سرمایه در گردش شرکتهای تولیدی،
فناور و دانشبنیان بیش از  4،800میلیارد ریا از مقل مناب مشترو صندوق و دستتاههای کارفرمایی به شرکتها
تسهیالت پرداخت شده است.

صدور ضمانتنامه:
صــندوق توســعه فنــاوری ایرانیــان از ابتــدای تأســیس ،رســالت اصــلی خــود را صــدور ضــمانتنامــه بــرای
شــرکتهای دانــشبنیــان قــرار داده اســت .حجــم ضــمانتنامــههــای صــادره ایــن صــندوق از ابتــدای ســا
 1393تــا پایــان ســا  ،1400بــالب بــر  14,000میلیــارد ریــا بــوده اســت کــه ســهم هــر یــک از انــوا ضــمانت-
نامههای صادره این صندوق ،در نمودار ذیل قابل مشاهده است.
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9%
10%
2%

58%

21%

سایر

مناقصه/مزایده

پیش پرداخت

تعهد پرداخت

حسن انجام تعهدات

ضمانتنامههای صادره به توکیک نو ضمانتنامه

 -حجم ضمانتنامه های صادره در سالهای مختلف

15

1

سرمایه گذاری:
صــندوق توســعه فنــاوری ایرانیــان از ابتــدای تأســیس ،بــرای توســعه فعالیــت هــای نورورانــه شــرکت هــای
دانــش بنیــان ،در حــد تــوان خــود و در چــارچوو اهــداا خــود ،اقــدام بــه ســرمایه گــذاری خطرپــذیر کــرده
اســت .حجــم ســرمایه گــذاری انجــام شــده از ابتــدای ســا  1393تــا پایــان ســا  ،1400بــالب بــر  180میلیــارد
ریا بوده است.
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حجم کل خدمات:
ا
مجموعا بیش از  1400پرونده متقاضــی
صــندوق توســعه فناوری ایرانیان از ابتدای تأســیس تا پایان ســا 1400
دریافت خدمات مالی را مورد ارزیابی و اعتبارسـنجی قرار داده اسـت .به این تعداد از متقاضـیان بیش از 20،000
میلیارد ریا انوا خدمات مالی (تسهیالت و ضمانتنامه) ارائه شده است.

افزایش سرمایه ثبتی:
بر اساس پیشنهاد هیحتمدیره و به استناد صورتجلسه مجم عمومی فوقالعاده مورخ  1399/12/05سرمایه ثبتی
صندوق توسعه فناوری ایرانیان از مقل مطالبات حا شده به  650میلیارد ریا افزایش یافت.
همچنین فرایند افزایش سرمایه صندوق ایرانیان به حداقل  1000میلیارد ریا در سا  1401در حا انجام می باشد.
 -ارقام به میلیارد ریا
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پیوستها
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مجوزها و قوانین:
 -مصوبه کارگروه هماهنتی ماده  100برنامه سوم توسعه
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 بخشنامه سازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــا موضــو دســتورالعمل اجرایــی بنــد «خ» مــاده « »4رئــیننامــه تضــمینمعامالت دولتی
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 -تائیدیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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 -تائیدیه ثبتی سازمان بورس و اوراق بهادار
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 -رگهی روزنامه رسمی افزایش سرمایه
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 -دامنه شمو ضمانتنامه صندوق های پژوهش و فناور ی

26

1

 -اساسنامه صندوق
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نمونه نامه های پذیرش ضمانتنامه های صندوق
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نمونه ضمانتنامههای صادره
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