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فصل اول

کلیات 



۷

1- 1- مقدمه
صنایع کوچک، یکی از مؤثرترین راه های اشتغال زایی و از کارآمدترین شیوه ها جهت کاهش وابستگی به درآمد 
نفت می باشد. هر چند فعالیت های بازرگانی و خدماتی برای کارکرد موفقیت آمیز اقتصاد حائز اهمیت هستند، 
اما بخش تولیدات صنعتی و صنایع کوچک و متوسط نیز جهت افزایش ارزش افزوده صنعتی و صادرات بسیار 
اهمیت دارند. مطالعات انجام شده روشن می سازد که بخش صنایع کوچک و متوسط، می تواند محوریت اساسی 

در رشد اقتصادی ایران داشته باشد و در پی آن توانایی بالقوه زیادی برای ایجاد اشتغال نیز دارد. 
اشتغال زایی یکی از مسائل بسیار مهم در ایران است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که »سازمان 
توسعه صنعتی ملل متحد« در آنها فعالیت می کند، ثابت شده است که بخش صنایع کوچک می تواند 
نقش کلیدی در اشتغال زایی ایفا کند و نه تنها می تواند نیروی کار ناشــی از رشد طبیعی را جذب کند، 
بلکه نیروی کار مازاد شرکت های دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی یا خصوصی سازی را نیز مشغول به 

کار خواهد کرد. 
با توجه به نقش صنایع کوچک در ابعاد اجتماعی از جمله اشتغال زایی و توسعه کشور و سهم 9۲ درصدی صنایع 
کوچک از کل صنایع موجود کشــور )از لحاظ تعدادی( و مشــکالت ویژه این صنایع در برخورداری از تسهیالت 
اعطایی بانک ها به ویژه توان مالی و اعتباری محدود نزد بانک ها و عدم توان تامین وثایق برای ایشان، جایگاه 
»صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک« به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... مطرح 
شد تا به عنوان یک نهاد تخصصی و مالی با فراهم آوردن ابزارهای تضمینی و برقراری تعامل با کلیه بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری بتواند گام های موثری در زمینه تضمین و تسهیل در توثیق تسهیالت اعطایی بانک ها 

به صنایع کوچک بردارد.

1- 2- تاریخچه صندوق
قانون تاســیس صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک به منظــور »فراهم آوردن موجبات توســعه 
ســرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغالزا و دارای 
توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توســعه یافته و تضمین و تســهیل در توثیق تســهیالت اعطایی به 
طرح های مذکور« زیر نظر وزارت صنایع و معادن وقت در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد 
و سه به تصویب مجلس محترم شورای اسالمی رسید؛ سرمایه اولیه صندوق در قانون مبلغ 5۰۰ میلیارد ریال 

بوده است.
در این قانون صنایع کوچک به صنایعی اطالق می شود که شاغلین در آن صنعت کمتر از 5۰ نفر نیروی انسانی 

باشند.
اساسنامه صندوق نیز در ســال 1۳۸۴ به تصویب هیأت محترم دولت رسیده و صندوق پس از شروع به کار در 

سال 1۳۸5، اولین ضمانت نامه خود را در سال 1۳۸۶ صادر نمود.

1- 3- موضوع فعالیت صندوق
مطابق با قانون تاسیس و اساسنامه صندوق، موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق 
تضمین حداکثر هفتاد درصد )در مناطق کمتر توســعه یافته تا هشــتاد و پنج درصد( اصل و سود تسهیالت 



۸

اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب 
سیاست های صنعتی و برنامه های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، به سازی و نوسازی، سرمایه در گردش، 
توسعه پیمانکاری های فرعی، تحقیق و توســعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه 
منابع انسانی می باشد. همچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است امکان پذیر می باشد.

انواع ضمانت نامه هاعبارت اند از:
1. ضمانت نامه های اعتباری برای اخذ  وام از بانک ها، موسسات اعتباری و....  )سرمایه در گردش، ایجادی، 

توسعه ای(
۲. ضمانت نامه های پیمانکاری )ضمانتنامه های شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانت نامه حسن 

انجام کار تعهدات، ضمانتنامه پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان(
۳. ضمانتنامه خرید اعتباری )برای خرید مواد اولیه و تجهیزات بصورت اعتباری(

1- 4- اولویت ها در صدور ضمانت نامه
در صدور ضمانت نامه های اعتباری و پیمانکاری، بنگاه های دارای ویژگی های ذیل از اولویت برخواردار هستند:

  طرح های دانش بنیان )دارای مجوز دانش بنیان(؛
  واحدهای صادراتی )دارای سوابق صادراتی در ۳ سال گذشته(؛

  طرح های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد؛
  تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید برای واحدها؛

  طرح های توسعه ای که با ظرفیت کامل در حال حاضر فعالیت می نمایند؛
  طرح های اشتغال زا )طرح هایی که نسبت سرمایه گذاری به اشتغال پایین داشته باشند(.

1- 5- همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان ها با صندوق
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به طور توافقی دارای نمایندگی در تمام استان های کشور است 
و متقاضیان دریافت ضمانت نامه می توانند جهت بهره مندی از خدمات، به نمایندگان صندوق مســتقر در 
شرکت شهرک های صنعتی استان ها که معاونین صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استانی می باشند، 

مراجعه نمایند.

1- 6- اسامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای تفاهم نامه با صندوق
اسامی بانکها و موسسات مالی داری تفاهم نامه با صندوق در انتهای سال 1۳99 عبارتند از: ملی، سپه، رفاه 
کارگران، کشاورزی، ملت، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پارسیان، پست بانک، سینا، پاسارگاد، ایران زمین، 

آینده، اقتصاد نوین، انصار، موسسه اعتباری كوثر، صندوق كارآفرینی امید. 



فصل دوم

عملکرد کیفی
صندوق



1۰

2- عملکرد کیفی صندوق سال 1399
صندوق در سال 1۳99 در راستای بهبود ارائه خدمت تضمینی به صنایع کوچک، اقدامات مختلفی انجام داده است 

که اهم آن به شرح ذیل می باشد: 

2-1- اعتبارسنجی
 بهبود سیستم ترکیبی از مدل های امتیاز دهی و مدل های هوشمند جهت تعیین گروه اعتباری مشتریان صندوق 

بر اساس ترکیبی از دو مدل زیر:
  مدل نمره دهی وزنی 

  مدل شبکه های عصبی

2-2-گسترش حمایت
 عقد قرارداد با معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و تعامل با صندوق های زیرمجموعه جهت حمایت 

ویژه از شرکت های دانش بنیان

2-3- گسترش شبکه توزیع
بهبود تعامل و مذاکره با نمایندگان استانی جهت حمایت بیشتر از صنایع و بررسی موانع و مشکالت موجود 

2-4- بهبود فرآیندها
اصالح فرآیندها و فرم ها در سامانه آنالین صدور ضمانت نامه 

2-5- پایش طرح های تحت پوشش
 تعامل با نمایندگان استانی برای نظارت بر طرح ها بویژه بواسطه وجود کرونا و محدودیت امکان اعزام نماینده 

از صندوق 

2-6- مدیریت ریسک
تعیین تکلیف ۳۰۰ مورد ضمانت نامه  منقضی شده که وضعیت آنها در سامانه فعال است.

2-۷- حمایت از صنایع کوچک
برگزاری جلسات مشــترک با صاحبان صنایع کوچک و ذینفعان و نمایندگان استانی صندوق و سایر مدیران 
متولی استانی عنداللزوم با هدف امهال بدهی صاحبان صنایع کوچک و ادامه روند تولید و به تبع آن جلوگیری 

از اقدامات حقوقی صندوق 

2-۸- پایش ریسک
تهیه گزارش علت بروز خسارت از سوی صنایع و ارسال برای ذینفعان
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 2-9- بهبود منابع انسانی
 اصالح ساختار سازمانی 

2-1۰-بهبود عملکرد
)OKR( »آموزش و زمینه سازی پیاده سازی سیستم »برنامه ریزی استراتژیک چابک 

2-11- بهبود سیستم فناوری اطالعات
 بهبود مستمر سامانه صدور ضمانت نامه

 
2-12-تعامل در مدیریت ریسک 

به روز رسانی دوره ای اطالعات بدهکاران صندوق در سامانه شرکت اعتبارسنجی ایرانیان

2-13- آموزش
برقراری دوره های مختلف برای مدیران و کارشناسان صندوق 

2-14- روابط بین الملل
برقراری ارتباط کاری و تحقیقاتی با »انجمن اروپایی موسسات تضمین« )AECM( به عنوان مهمترین اتحادیه 
صندوق های ضمانت بنگاه های کوچک و متوســط در دنیا و شــبکه زیرمجموعه آن »شبکه جهانی موسسات 

 )GNGI( »تضمین

2-15-اطالع رسانی بین الملل
تهیه و چاپ بروشور صندوق به زبان انگلیسی برای اولین بار 

2-16- اطالع رسانی حرفه ای
 انتشار سه شماره »خبرنامه ابزارهای تامین مالی تجاری« پوشش دهنده اخبار جهان در حوزه اقدمات دولت ها 

و صندوق ها در شرایط همه گیری کرونا 

2-1۷- تحقیقات
طرح های تحقیقاتی مختلف در خصوص شرایط صدور ضمانت نامه اعتباری در ایران و در دنیا 

2-1۸- روابط عمومی
به روز رسانی وب سایت صندوق، شــرکت در رسانه های مختلف، حضور در سه نمایشــگاه بین المللی»ایران 

جابکس«، »بانک و بیمه و بورس« و نمایشگاه مجازی »کیش اینوکس«
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3- 1- عملکرد صندوق در حوزه اعتبارسنجی و صدور ضمانت نامه

۳-1-1- تعداد پرونده های وارده به صندوق جهت اخذ ضمانت نامه

رشد)درصد(سال 139۸سال 1399شرح

۴۸-۶51۲۶تعداد

با توجه به راه اندازی سامانه صدور الکترونیکی ضمانت نامه از ابتدای سال 1۳9۶ و بهبود فرآیند تشکیل 
پرونده، خوشبختانه تعداد ورودی پرونده های ناقص کاهش یافته است. ضمن اینکه اطالع رسانی های 
مناســب در خصوص خدمات صندوق منجر به ورود صحیح متقاضیــان ضمانت نامه در حوزه صنایع 

کوچک شده است.  

۳-1-2- مصوبات هیات مدیره در سال 1399
در مجموع ۳۰ جلسه هیأت مدیره طی سال 1۳99  برگزار شده است.

۳-1-3- ضمانت نامه های صادره و تمدیدی

رشد)درصد(سال 139۸سال 1399شرح

11-140157تعداد کل

 مبلغ کل 
)میلیون ریال(

1,147,۲141,1۲0,5۲۶۲

۲۸۲۴1۷تعداد صادره

 مبلغ صادره
 )میلیون ریال(

۳۰5,۳۸91۸۸,5۶9۶۲

1۶-11۲1۳۳تعداد تمدیدی

 مبلغ تمدیدی
 )میلیون ریال(

۸۴1,۸۲59۳1,95۶-1۰
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۳-1-4- تعداد و مبلغ ضمانت نامه های صادره و تمدیدی از ابتدا تا پایان سال 1399
بر اساس صورت های مالی منتهی ۳۰ اسفند سال 1۳99، مبلغ ضمانت های فعال )تعهدات باز( صندوق 
۴,۸5۸ میلیارد ریال تا پایان ســال 1۳99می باشــد. شــایان ذکر اســت در این گزارش عملکرد صدور 

ضمانت نامه مبنای محاسبات قرار گرفته است.

 سال
 صدور

تعداد
رشد تعداد 

)درصد(
مبلغ

)میلیون ریال(
رشد مبلغ )درصد(

ـ1۸,9۴۰ـ1۳۸۶۶

1۳۸۷1۴1۳۳۳۶,۰۴59۰

1۳۸۸۲۲5۷91,۲۲۴15۳

1۳۸919۸۸۰۰۸99,۶1۰۸۸۶

1۳9۰115-۴۲۴۶۰,۳۸5-۴9

1۳915۷-5۰۳۰۲,۳1۷-۳۴

1۳9۲۴9-1۴۲5۴,۴91-1۶

1۳9۳۷۴51۳۰۲,1۰۴19

1۳9۴۲۷9۲۷۷1,۰9۴,۷1۳۲۶۲

1۳95۳۴۴۲۳1,۸۲۸,۸۰۲۶۷

1۳9۶۳۴91۲,۶۰۷,۰۳۴۴۳

1۳9۷۲9۳-1۶۲,1۳۳,۰۸۰-1۸

1۳9۸15۷-۴۶1,1۲۰,5۲۶-۴۷

1۳991۴۰-111,1۴۷,۲1۴۲

ـ1۲,۲9۶,4۸۶ـ۲,097جمع کل
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۳-1-5- ضمانت نامه های صادره و تمدیدی به تفکیک نوع ضمانت نامه

نوع ضمانت نامه
سال 139۸سال 1399

مبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

۲۳۲9۶,۴۸۶۲۲۲۸۴,۸۳۸ایجادی

۶۳۶۰9,۸۶۳۷۳۶۷۶,۴۷۶سرمایه در گردش

5۴۴,1۷۰۶۳۳,۲5۳توسعه ای

۴919۶,۶955۶1۲5,959غیر بانکی

1401,147,۲141571,1۲0,5۲۶جمع كل

ضمانت نامه هــای غیراعتبــاری عبارت اســت از انــواع ضمانت نامه شــرکت در مناقصه و مزایده، حســن انجــام کار، 
پیش پرداخت و ضمانت نامه اعتبار خریدار که از تابستان سال 1۳9۴ صدور این نوع ضمانت ها در صندوق آغاز شده است.

نوع ضمانت نامه
سال 139۸سال 1399

مبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

۳۳۰,۰۰۰۳۲۰,۲۰۰اعتبار خریدار

1۸۸۸,۴۷۷1۴۳۳,۸5۶پیش پرداخت

۲۴۷۳,۲9۴۳۴۶۳,۳۲۴حسن انجام تعهدات

۴۴,9۲55۸,5۷9شرکت در مناقصه

4919۶,۶955۶1۲5,959جمع کل

 

                                                                11 

 درصد رشد مبلغ مبلغ )میلیون ریال( درصد رشد تعداد تعداد سال صدور

42% 

1311 57 -
50% 302,317 -34% 

1312 49 -
14% 254,491 -16% 

1313 74 51% 302,104 19% 

1314 279 277
% 1,094,713 262% 

1315 344 23% 1,828,802 67% 
1316 349 1% 2,607,034 43% 

1311 293 -
16% 2,133,080 -18% 

1313 157 -
46% 1,120,526 -47% 

1311 140 -
11% 1,147,214 2% 

12,296,48 ـ 2,097 جمع کل
6 

 ـ

 
 نامه ضمانتنوع  یکبه تفکو تمدیدی صادره  یها نامه ضمانت -2-1-5

 9999سال  9999سال  نامه ضمانتنوع 

 مبلغ )میلیون ریال( تعداد )میلیون ریال(مبلغ  تعداد
 284,838 22 296,486 23 ایجادی

 676,476 73 609,863 63 سرمایه در گردش
 33,253 6 44,170 5 توسعه ای

 125,959 56 196,695 49 بانکیغیر 
 1,120,526 157 1,147,214 140 جمع کل

 

  

ایجادی
18%

سرمایهدر
گردش
23%

توسعه
2%

غیربانکی
53%

ایجادی نسبت تعداد
88%

سرمایهدر
گردش
35%

توسعه
2%

غیربانکی
17%

 نسبت مبلغ



1۶

۳-1-6- ضمانت نامه های صادره و تمدیدی به تفکیک نوع صنعت )سال 1399( 

ISICنوع صنعت بر حسب کد
مبلغ

)میلیون ریال(
تعداد 

1۸۸,۶۴115سایر فعالیت های كسب و كار

1۳9,1۶11۶ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

1۳۸,9۸119ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها

1۲۰,۴۸51۶ساخت محصوالت از الستیك و پالستیك

1۰۰,۰5۸۸ساخت فلزات اساسی

9۷,9۴۳1۷ساخت محصوالت فلزی فابریكی به جز ماشین آالت و تجهیزات

۸۷,1۰۶15ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر

۶۰,۰۰۰۲تأمین برق، گاز، بخار و آب گرم

ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه، به استثنای مبلمان، ساخت كاال از نی 
و مواد حصیر بافی

۳۲,۸۸۷۲

۳1,9۸۲۳جمع آوری، تصفیه و توزیع آب

۳۰,۳19۳ساخت كاغذ و محصوالت كاغذی

استخراج نفت خام و گاز طبیعی؛ فعالیت های خدماتی جنبی استخراج نفت و گاز، 
به استثنای بررسی های اكتشافی

۳۰,۰۰۰1

۲۴,۷۸۰1بازیافت

1۷,۸۷1۳ساخت سایر محصوالت كانی غیر فلزی

1۲,5۷9۷ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر

11,۸5۳۴ساخت ابزار پزشكی، ابزار اپتیكی و ابزار دقیق، ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت

9,۰۰۰۲استخراج زغال سنگ و لینیت؛ زغال سنگ نارس )تورب(



1۷

ISICنوع صنعت بر حسب کد
مبلغ

)میلیون ریال(
تعداد 

۴,5۲۸1ساخت سایر تجهیزات جابجایی طبقه بندی نشده در جای دیگر

۴,5۰۰1ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست

۲,۷۷۰۲ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

1,۰۰۰1رایانه و فعالیت های مربوط به آن

۷۷۰1ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

1,147,۲14140جمع کل

۳-1-7- ضمانت نامه های صادره و تمدیدی به تفکیک ذینفعان بانکی )سال 1399( 

نام ذینفع
مبلغ ضمانت نامه

)میلیون ریال(
نسبت مبلغ به کل

  )درصد( 
تعداد 

ضمانت نامه
 نسبت تعداد

 به کل )درصد(

1۶۶,51۰1۷/5۲1۸19/۷۸بانک صنعت و معدن

1۶۶,۳5۸1۷/5۰99/۸9بانک سینا

1۴۲,۸۸۲15/۰۳111۲/۰9بانک ملت

11۷,1۴۶1۲/۳۲1۲1۳/19بانک کشاورزی

۶۰,۰۰۰۶/۳1۲۲/۲۰بانک انصار

5۸,۲۲5۶/1۳۳۳/۳۰بانک آینده

5۴,۸۷95/۷۷۴۴/۴۰بانک رفاه کارگران

۴۷,1۶۲۴/9۶۶۶/59بانک تجارت

۲۶,1۸۴۲/۷5۷۷/۶9بانک  ملی ایران



1۸

نام ذینفع
مبلغ ضمانت نامه

)میلیون ریال(
نسبت مبلغ به کل

  )درصد( 
تعداد 

ضمانت نامه
 نسبت تعداد

 به کل )درصد(

۲۴,۷۸۰۲/۶111/1۰بانک سپه

۲۰,۶۲۸۲/1۷۳۳/۳۰پست بانک

1۷,۳1۶1/۸۲۲۲/۲۰بانک صادرات ایران

1۶,9۸۷1/۷9۸۸/۷9صندوق کارآفرینی امید

۸,5۴۰۰/9۰11/1۰بانک اقتصاد نوین

۸,5۳5۰/9۰11/1۰بانک توسعه تعاون

۸,۳۸۷۰/۸۸11/1۰بانک پاسارگاد

5,۰۰۰۰/5۳11/1۰بانک پارسیان

صندوق غیر دولتی پژوهش و 
فناوری فارس

1,۰۰۰۰/1111/1۰

950,51910091100جمع کل
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۳-1-8- ضمانت نامه های صادره و تمدیدی صندوق به تفکیک استان )سال ۱۳۹۹( 

استان
مبلغ ضمانت نامه 

سال 1399
)میلیون ریال(

تعداد سال 
1399

مبلغ ضمانت نامه 
سال139۸

)میلیون ریال(

تعداد 
سال 
139۸

رشد مبلغ 

)درصد(
رشد تعداد 

)درصد(

آذربایجان 
شرقی

۳5,9۸۴۲۰۰--

آذربایجان 
غربی

۲۸,۷۴۸۶۴,۷۳۲۳ 5۰۷ 1۰۰

1۰۰ ۳1۲ ۳1,5۲۶۲۷,۶5۰1اردبیل

9۲1۰۰ ۲9,۲95۲15,۲۶۰1اصفهان

1۳-1۸ ۷۲,۸۰۰۷۶1,۷۰9۸البرز

۸-5۴ 1۲۲,9۶۳1۲۷9,۶۳11۳ایالم

۰۰۰۰۰۰بوشهر

۲۴-1۳۳ 1۴1,۶5۰۲۶۶۰,۸۳۲۳۴تهران

چهارمحال و 
بختیاری

1۸,5۳5۲15,1۰1۳ ۲۳-۳۳

59-۶۳- ۴۶,۸۸9۷1۲۸,۳۴۳1۷خراسان جنوبی

۷۲۰- 1۰,۲51۷۳۶,1۰۶۷خراسان رضوی

5۰51۰۰ ۳۶,۲۷۳۴۶,۰۰۰۲خراسان شمالی

۲۰- ۷۴,۳۸۸۳۷۶,۰۰۰۳خوزستان

۳۰۳۰۰ 1۰,۷۸۰۴۸,۲۶91زنجان

۳۳-۴۲- ۳1,۸9۴۴55,۲۳۰۶سمنان

سیستان و 
بلوچستان

۶,۰1۸115,۶۳۶۳ -۶۲-۶۷



۲۰

استان
مبلغ ضمانت نامه 

سال 1399
)میلیون ریال(

تعداد سال 
1399

مبلغ ضمانت نامه 
سال139۸

)میلیون ریال(

تعداد 
سال 
139۸

رشد مبلغ 

)درصد(
رشد تعداد 

)درصد(

۳۳-۴۲-9,۷5۰۲1۶,۸۲5۳فارس

۳۳,۶۳۷۴1۳,۷۷1۳1۴۴۳۳قزوین

۳۰,۰۰۰115,۰۰۰11۰۰۰قم

5۰-۴,51۳1۳,۰۶۰۲۴۷كردستان

1۸,۳9۰۳۸,۷۲۰1111۲۰۰كرمان

۳۲۲9-۴۳,۲۲۴9۶۳,۸۸۶۷كرمانشاه

كهگیلویه و بویر 
احمد

9,۸59۲۳,۰۲91۲۲51۰۰

1,۰۳۳11,۰۳۳1۰۰گلستان

۲۰-۲۴-1۲۳,۶۴۳1۲1۶۲,۷9۸15گیالن

1۷-۳9-۶۶,95۷511۰,۶۳۰۶لرستان

۴۷,۸1۸۴۲۲,۸9۰11۰9۳۰۰مازندران

۲۰-۳۴-۳۰,۰۲۸۴۴5,۶۴۲5مركزی

1۰۰-1۰۰-۰۰۴۴,۸۰۰۳هرمزگان

5۰-۲۰-۳۰,۳۶۸۳۳۷,9۴۳۶همدان

۰۰۰۰۰۰یزد

10/۸3 –            1,147,۲141401,1۲0,5۲۶157۲/3۸جمع کل

 شــایان ذکر اســت در ســال 1۳99، تعداد ۸ فقره ضمانت نامه به مبلغ ۲۶۳,۸۸۳ میلیــون ریال برای 
طرح های مستقر در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته صادر شده است.



۲1

3- 2- عملکرد صندوق در حوزه خسارت

۳-2-1- خسارت های پرداخت شده صندوق تا پایان سال 1399

مبلغ پرداختی )میلیون ریال(سال پرداخت خسارت

1۳9۰1۰,151

1۳91۸۸,۶۲۶

1۳9۲1۲۶,۴۷۳

1۳9۳1۰۴,11۷

1۳9۴11۶,۴۳9

1۳95151,9۴۲

1۳9۶1۷1,11۶

1۳9۷۳۶۳,۰5۸

1۳9۸1۸۸,۸۷۰

1۳99119,۴۷۴

1,440,۲۶۶جمع کل

ذکر این نکته ضروری است که از تابستان سال 9۴ بر اساس مجوز مجمع، سقف ضمانت نامههای صندوق 
از ده میلیارد ریال به سی میلیارد ریال افزایش یافته است که قطعا موجب افزایش رشد میزان خسارت در 

.سال های آتی خواهد شد
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های  نامهبر اساس مجوز مجمع، سقف ضمانت 14این نکته ضروری است که از تابستان سال  ذکر

صندوق از ده میلیارد ریال به سی میلیارد ریال افزایش یافته است که قطعا موجب افزایش رشد میزان خسارت 
  های آتی خواهد شد. در سال

 
 (1311سال رد)های پرداخت شده صندوق به تفکیک ذینفعان  خسارت -2-2-2

مبلغپرداختشدهتوسطصندوق ذینفع
)میلیونریال(

هایهایطرحتعدادپرداخت
خسارتی

 1 25,791 بانكانصار

 1 20,468بانكرفاهكارگران

 2 18,120بانككشاورزی

 16 15,915بانكسینا

 10 10,346بانكصنعتومعدن

 5 9,747بانكسپه

 2 9,236بانكملیایران

 2 5,334بانكتجارت

 7 1,736صندوقكارآفرینیامید

 1 1,521بانكملت

 3 1,043بانكاقتصادنوین

 1 216بانكتوسعهتعاون

 59 119,474 جمع

 

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
خسارت های پرداخت شده از ابتدا تا پایان 

99 10,151 88,626 126,473104,117116,439151,942167,116363,058188,870119,474
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۲۲

۳-2-2- خسارت های پرداخت شده صندوق به تفکیک ذینفعان )درسال 1399(

ذینفع
مبلغ پرداخت شده توسط صندوق

)میلیون ریال(
تعداد پرداخت های طرح های 

خسارتی

۲5,۷911بانک انصار

۲۰,۴۶۸1بانک رفاه کارگران

1۸,1۲۰۲بانک کشاورزی

15,9151۶بانک سینا

1۰,۳۴۶1۰بانک صنعت و معدن

9,۷۴۷5بانک سپه

9,۲۳۶۲بانک  ملی ایران

5,۳۳۴۲بانک تجارت

1,۷۳۶۷صندوق کارآفرینی امید

1,5۲11بانک ملت

1,۰۴۳۳بانک اقتصاد نوین

۲1۶1بانک توسعه تعاون

119,47451جمع



۲۳

۳-2-3- خسارت های پرداخت شده صندوق به تفکیک استان )در سال 1399( 

تعدادمبلغ پرداختی )میلیون ریال(استان

1,۰۴۳۳آذربایجان شرقی

۲,9۲۸1اردبیل

۴۰,۸9۳۷البرز

5,۷۴۲9ایالم

۳۶۴۲تهران

5۰۳1چهارمحال و بختیاری

۲1۶1خراسان جنوبی

۲۷,9۲۴۳خراسان رضوی

1,۶۸11خراسان شمالی

۲۳۳1خوزستان

۲۸۴۲زنجان

۴۲۳1قزوین

11,1۲۸۲كردستان

11,۸۷15كرمانشاه

۳,۳۴۰۳كهگیلویه و بویر احمد

۳,۶۸۶۳گیالن

۷,۲1۴۶لرستان

119,47451جمع کل



۲۴

۳-2-4- خسارت پرداختی به تفکیک نوع ضمانت نامه )در سال 1399( 

نسبت پرداختی به کل )درصد(مبلغ پرداختی)میلیون ریال(نوع ضمانت نامه

1۲,۷511۰/۶۷توسعه

55,9۲1۴۶/۸1سرمایه در گردش

5۰,۸۰۲۴۲/5۲ایجادی

119,474100مجموع

۳-2- 5- ارزش ریالی طرح های استمهال شده از سوی بانک
 

با درنظر گرفتن آمار سال های 9۴ و 95 و 9۶ در مجموع از خسارتی شدن طرح ها به ارزش شصت میلیارد 
تومان جلوگیری به عمل آمده است.

 تعداد ورودی سال
طرح خسارتی

تعداد طرح های امهال 
شده

مجموع بدهی طرح های امهال 
شده )میلیون ریال(

1۳9۸1۲9۴1۲۶1,۳۳۷

1۳99۸۸۴۷۳۷1,۰5۴

۳- 2- 6- محاسن امهال بدهی صاحبان صنایع کوچک:
  ممانعت از مضاعف شدن مشکالت واحدهای تولیدی با پیشــگیری از هرگونه اقدام حقوقی از سوی 

صندوق و ذینفعان در راستای وصول مطالبات .
  فرصت دادن جهت احیای مجدد تولید 

  حفظ منابع سرمایه ای صندوق 
  حصول سود سپرده از محل سپرده گذاری صندوق ناشی از عدم پرداخت خسارت 

  جلوگیری از صــرف وقت و انــرژی و هزینه های مضاعف صنــدوق علی الخصــوص در حوزه وصول 
مطالبات امور حقوقی 

  تعیین تکلیف مطالبات بانک ها .



۲5

3- 3- عملکرد صندوق در حوزه وصول مطالبات
۳- ۳- 1- وصول مطالبات )اصل، خسارت تاخیر تادیه و ....( تا پایان سال 1۳99

رشد )درصد(وصول نقدی)میلیون ریال(سال وصول

1۳911,9۲۲۰

1۳9۲11,15۳ ۴۸۰

1۳9۳۲9,95۴ 1۶9

1۳9۴۳۴,۴19 15

1۳95۳۲,۲5۶-۶ 

1۳9۶۶۰,۳99 ۸۷

1۳9۷15۰,۰۳5 1۴۸

1۳9۸۲۲۳,۷1۷ ۴9

1۳99۲۶۷,5۲۰ ۲۰

۸11,375جمع کل

 درســال 1۳99: ارزش حدودی اموال توقیفی )خودرو-ملک و حســاب های بانکی ( ۴۶۰ میلیارد ریال 
می باشد.
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فصل چهارم

گزارش اثربخشی
فعالیت های صندوق
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 4- 1- مقدمه و کلیات
یکی از مهمترین دالیل عدم دسترســی و عدم توانایی صنایع کوچک جهت اخذ تســهیالت از بانک ها و 
موسســات مالی واعتباری که می توان به عنوان تاثیر گذارترین عامل در رشــد و توسعه صنایع کوچک 
تلقی نمود، مشکل تامین وثایق مناسب می باشد. لذا این صندوق با صدور ضمانت نامه های اعتباری 
و تضمین تسهیالت تاثیر چشمگیری در تسهیل تامین منابع مالی صنایع کوچک و افزایش توانائی آنان 
در عرصه اقتصادی دارد. از طرف دیگر با تسهیم ریسک نکول تســهیالت، بانک ها را مجاب به پرداخت 
تسهیالت به صنایع کوچک می نماید و بدین ترتیب چالش اساسی تامین مالی صنایع کوچک را از پیش 
رو برداشته و نقش موثری در رونق تولید از طریق تسهیل در سرمایه گذاری، حفظ و ایجاد اشتغال و در 

نهایت رشد اقتصادی کشور ایفاء می نماید.

 4- 2- نحوه بررسی اثر بخشی ضمانت نامه های صادره 
گزارش اثر بخشی ضمانت نامه صادره صندوق بر مبنای بازدیدهای مدیران و کارشناسان واحد نظارت و 
پایش طرح ها و نمایندگان استانی صندوق از واحد های صنعتی  طی سال های 1۳9۶-1۳99  تهیه گردیده 
که مجموعاً ۳۲9 واحد صنعتی در ۳۰ استان کشور را شامل می شود. در انتهای سال 1۳9۸ با شیوع ویروس 
کرونا برنامه بازدید میدانی واحد نظارت و پایش طرح ها متوقف گردید و ادامه این روند موجب شد در 
سال 1۳99 از همکاری نمایندگان صندوق در شرکت شهرک های صنعتی استان ها جهت تکمیل فرم های 
نظارت استفاده گردد. تعداد 5 استان در سال 1۳99 نسبت به تهیه پاسخ اقدام و فرم های مربوط را تکمیل 
و به صندوق ارسال نموده اند. اطالعات ارائه شده توسط ایشان به آمار سال های گذشته اضافه و گزارش 

تجمیعی اثر بخشی ضمانت نامه های صندوق استخراج گردید.
در چند ســال اخیر واحد نظارت و پایش طرح ها در ابتدا به منظور ارائه گزارش اثربخشــی در صندوق 
تشکیل و در ادامه کار، رسیدن به اهداف دیگری نیز در برنامه فعالیت این واحد گنجانده شد. در همین 
راستا در ســال 1۳9۸ دســتورالعمل نظارت و پایش طرح ها در صندوق تهیه و تدوین و در حال انجام 
فعالیت به صورت آزمایشی می باشد. بررسی اثر بخشی ضمانت نامه صادره با تعیین میزان سرمایه گذاری 
و اشتغال بوجود آمده پس از دریافت ضمانت نامه و اخذ تسهیالت از سوی صاحبان صنایع کوچک صورت 
می گیرد. برای این منظور طی بازدید از واحد صنعتی، فرم نظــارت پس از صدور ضمانت نامه تکمیل و 
بر مبنای آن اطالعات مربوط به اشتغال و ســرمایه گذاری و نحوه فعالیت واحد صنعتی بررسی و نهایتاً 
اثربخشی ضمانت نامه های صادره صندوق با دو شاخص کلی میزان اشتغال و میزان سرمایه گذاری به 

شرح ذیل برآورد می گردد:
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4- 3- جدول اطالعات ارسالی استان ها
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4- 4- تحلیل داده ها
 بررسی بر حسب استان و تعداد:

از نظر پراکندگی، ۳۰ استان کشــور با تعداد ۳۲9 واحد صنعتی کوچک جامعه هدف را تشکیل می دهند. از نظر 
تعداد واحدهای بازدید شده استان های مازندران با ۲۸ وآذربایجان شرقی با ۲۴ و اصفهان با ۲1 واحد در رتبه های 

اول تا سوم قرار دارند و استان های چهار محال و بختیاری، کرمان  و قم با ۳ واحد کمترین تعداد را داشته اند.

  بررسی بر حسب استان و میزان سرمایه گذاری قبل از صدور ضمانت نامه:

بررسی با نظارت مســتقیم از واحدهایی که از خدمات صندوق استفاده نموده اند نشــان می دهد که قبل از صدور 
ضمانت نامه و حمایت و پشتیبانی این صندوق و اخذ تسهیالت، میزان سرمایه گذاری مجموع ۳۲9 واحد به ارزش 
9،۴۴9،۰1۸ میلیون ریال بوده است که بیشترین میزان سرمایه گذاری قبل از صدور ضمانت نامه مربوط به استان های 

گیالن، تهران و مازندران و کمترین میزان سرمایه گذاری مربوط به استان های کرمان، قم و هرمزگان بوده است.

  بررسی بر حسب استان و میزان سرمایه گذاری بعد از صدور ضمانت نامه :

پس از اخذ ضمانت نامه و استفاده واحدهای صنعتی از تسهیالت بانکی، مجموع سرمایه گذاری جامعه هدف )۳۲9 
واحد تولیدی( به مبلغ 1۳،۶51،۸۷۲ میلیون ریال افزایش یافته است. که استان های گیالن، مازندران و تهران بیشترین 

و استان های کرمان، قم و چهار محال و بختیاری کمترین میزان سرمایه گذاری را بعد از صدور ضمانت نامه داشته اند.

  مقایسه سرمایه گذاری قبل و بعد از صدور ضمانت نامه :

با مقایسه میزان سرمایه گذاری صنایع کوچک قبل از صدور ضمانت نامه )9،۴۴9،۰1۸ میلیون ریال( و پس از 
صدور ضمانت نامه )1۳،۶51،۸۷۲ میلیون ریال( ، میزان افزایش سرمایه گذاری به ارزش ۴،۲۰۲،۸5۴ میلیون 
ریال خواهد بود. یعنی معادل ۴۴ درصد ســرمایه گذاری رشد داشته اســت که بیشترین رشد سرمایه گذاری 
مربوط به استان های اردبیل، خوزستان، اصفهان و کمترین مربوط به استان های بوشهر، زنجان و قم می باشد.

 الزم به ذکر است در برآورد میزان سرمایه گذاری بوجود آمده،  افزایش شاخص قیمت ها در زمان بازدید 
نیز لحاظ شده است.

 بررسی بر حسب استان و میزان اشتغال قبل از صدور ضمانت نامه:

بدون شــک یکی از اهداف اصلی در اســتفاده از خدمات حمایتی این صندوق، بسترسازی جهت حفظ 
و ایجاد اشتغال در واحد صنعتی می باشد. لذا با نگاهی به میزان اشــتغال زایی واحدهای مورد نظارت 
و اســتفاده کننده از خدمات صندوق، قبل و بعد از صدور ضمانت نامه و ســپس مقایســه آن، به میزان 

اثربخشی خدمات ارائه شده دست می یابیم. 
قبل از اخذ ضمانت نامه توسط جامعه هدف، میزان اشتغال زایی آنان ۳1۷5 نفر بوده است که استان های 
تهران، گیالن و مازندران بیشترین و استان های اردبیل، قم و کرمان کمترین میزان اشتغال موجود قبل از 

صدور ضمانت نامه را به خود اختصاص داده بودند.
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 بررسی بر حسب استان و میزان اشتغال بعد از صدور ضمانت نامه:

پس از اســتفاده از خدمات صندوق، اشــتغال زایی واحدهای صنعتی مجموعاً به ۶۷1۷ نفر رســیده که 
استان های تهران، مازندران و فارس بیشــترین و کرمان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد 

کمترین میزان اشتغال را پس از صدور ضمانت نامه داشته اند.

 مقایسه اشتغال قبل و بعد از صدور ضمانت نامه :

همانطور که اشاره گردید میزان اشتغال قبل از صدور ضمانت نامه  ۳،1۷5 نفر )به طور متوسط هر واحد 
صنعتی 11/۲ نفر با احتساب تعداد کارکنان طبق جواز تاسیس و یا لیست بیمه کارکنان( و پس از صدور 
به میزان ۶،۷1۷  نفر  )به طور متوسط هر واحد صنعتی ۲۰/۴ نفر با احتساب ایجاد اشتغال به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم( بوده اســت که بدین ترتیب تعداد ۳5۴۲ نفر به پشتوانه ضمانت نامه های 
صادره صندوق که موجب افزایش سرمایه گذاری صنایع کوچک گردیده، در چرخه تولید کشور به کار 
مشغول شده اند که این میزان اشتغال طی ۴ سال گذشته معادل 11۲ درصد رشد داشته و این بیانگر 
اثربخشی خدمات صندوق در بخش اشتغال زایی بوده است. استان های اردبیل، خراسان رضوی و البرز 
بیشترین اشتغال زایی و اســتان های چهارمحال و بختیاری، کرمان و همدان کمترین رشد را در تعداد 

اشتغال داشته اند.

4- 5- نتایج و پیشنهادات
صندوق در پیشــبرد اهداف خود در زمینه رونق تولید، افزایش ســرمایه گذاری، جلوگیری از تعطیلی و 
بازفعالسازی صنایع کوچک و حفظ و افزایش اشتغال موفق بوده که آمار عملکرد ارائه شده طی ۴ سال 
گذشته موید این واقعیت است. قطعاً در صورت بررســی دقیق میزان اثربخشی کل ضمانت نامه های 
صادره در طول بیش از 1۴ سال، میزان رشد ســرمایه گذاری و اشتغال زایی صنایع کوچک مورد حمایت 

این صندوق چندین برابر آمار ارائه شده در این گزارش خواهد بود. 

  بطور کلی در 4 سال گذشته: 
در زمینه افزایش سرمایه گذاری در صنایع کوچک، جامعه هدف رشد ۴۴ درصدی را تجربه کرده که این 

نشان دهنده اثربخشی خدمات صندوق بوده است.
در زمینه اشتغال زایی نیز استفاده از خدمات صندوق باعث رشــد 11۲ درصدی اشتغال در جامعه هدف 

شده که موید اثربخشی خدمات صندوق است.
بدون شک برای رونق و جهش تولید در صنایع کوچک، همکاری همه دستگاه های اجرایی و بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری خصوصاً در میزان تخصیص و اعطای تسهیالت به صنایع کوچک حائز اهمیت 
می باشد. نکته مهم تر اینکه درصورت افزایش سرمایه صندوق و اصالح قوانین جاری صندوق در راستای 
افزایش سقف مبلغ ضمانت نامه های صادره و افزایش میزان پوشش ریسک تسهیالت اعطایی به صنایع 
کوچک همچنین توسعه خدمات صندوق به صنایع متوسط، میزان اثربخشی صندوق نیز به نسبت میزان 

 .افزایش حمایت از واحدهای تولیدی ارتقاء خواهد یافت
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