
  صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك    فرم شناسه خدمت 

در حوزه  و غيراعتباري اعتباري نامهانواع ضمانتصدور  عنوان خدمت: -١
  صنايع كوچك

  شناسه خدمت -٢
  ( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.) 

٣- 
ارائه دهنده 

ت
خدم

  صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك  دستگاه اجرايي:نام   

  وزارت صنعت ، معدن و تجارت نام دستگاه مادر:

٤- 
ت

مشخصات خدم
  

 متقاضيان ضمانت نامه در حوزه صنايع كوچك با مراجعه به سامانه صدور ضمانت نامه به آدرس . ١  شرح خدمت
http://zemanat.sif.ir   اينداطالعات مورد نياز در سامانه ثبت مي نمدرخواست  خود را به همراه.  

مه را تعيين ري، مبلغ ضمانت ناو تخصيص رتبه اعتبا اعتبار سنجي متقاضيهاي الزم،  بررسي پس ازصندوق  . ٢
  نمايد.مي

  ادر مي گردد.ص در وجه ذينفعمتقاضي  براي نامهضمانتتصويب توسط هيأت مديره و اخذ وثايق الزم،  پس از  . ٣
در مدت مشخص  نامهضمانتدر صورتي كه متقاضي به صورت كامل اقساط وام و يا ديون خود را پرداخت نمايد،  . ٤

  منقضي مي شود.  ،نامهضمانتشده در 
 نامهدرج شده در ضمانتلغ مبسقف تا   ذينفعكه متقاضي به هر دليلي نتواند ديون مربوطه را پرداخت نمايد،  يدر صورت . ٥

  خود را از صندوق درخواست نمايد.تواند وجه مي
  نمايد.جه ذينفع مياقدام به پرداخت مبلغ خسارتي در و نامهمطابق با مفاد ضمانتصندوق پس از بررسي درخواست  . ٦
 ايد.صندوق نسبت به دريافت مبلغ پرداخت شده از متقاضي بر اساس مقتضيات حقوقي ، اقدام مي نم . ٧

  
   ) G2Cخدمت به شهروندان (      نوع خدمت 

   )G2B( خدمت به كسب و كار    
  )G2Gخدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(    

نوع مخاطبين
ه  حوزكه در  حقوقي) –(حقيقي  توليدكنندگان و صنعتگرانكليه   

 گيرند.صنايع كوچك قرار مي

  تصدي گري      حاكميتي     ماهيت خدمت 
  روستايي      شهري      استاني     منطقه اي      ملي      سطح خدمت

  ثبت مالكيت     تامين اجتماعي      كسب و كار    ماليات     سالمت    آموزش     تولد       رويداد مرتبط با:
  ساير    وفات    هامدارك و گواهينامه       بازنشستگي     ازدواج     بيمه     تاسيسات شهري     

  رخداد رويدادي مشخص    فرارسيدن زماني مشخص     تقاضاي گيرنده خدمت           نحوه آغاز خدمت
  ساير:  ...      تشخيص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

ضامنين  -مدارك مربوط به وثيقه شركت - مدارك هويتي –مدارك  صيلي  -صورتهاي مالي  شركت مدار –مدارك تح -ك 
  طرح توجيهي و ساير فرمهاي تخصصي در صورت نياز

 -ارتقاي نظام مالي كشور وقانون رفع موانع توليد رقابت پذير  - يمعامالت دولت نينامه تضم نييآ -قانون تاسيس صندوق  قوانين و مقررات باالدستي
  قانون بودجه سنواتي  – يو فرهنگ ياجتماع ،اقتصادي توسعه پنج ساله ن برنامه وانيق

٥- 
ت

جزييات خدم
  

  فقره در سال ٢٠٠ميانگين  آمار تعداد خدمت گيرندگان    
  ماه  ١  خدمت: ارايه زمان متوسط مدت

  و كفايت سرمايه صندوق نامحدود با توجه به شرايط اعتباري متقاضي      تواتر
  بار  ٢الي ١ كثرحدا  تعداد بار مراجعه حضوري

خدمت(ريال) به هزينه ارايه 
  خدمت گيرندگان

  صورت الكترونيكه پرداخت ب  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)
مصوبه مجمع به استناد كارمزد 
و براي هر  شده محاسبه صندوق
به تناسب مبلغ  نامهضمانت
متغير  و وثايق ماخوذه نامهضمانت

  . است

٤٠٠١٠٥٦٩٠٤٠١٩٧٥٢  
  مركزي ج.ا.ايرانبانك 

  

   



  صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك    فرم شناسه خدمت 
٦- 

ت
نحوه دسترسي به خدم

  

  آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن
http://zemanat.sif.ir 

  سامانه صدور ضمانت نامه خشي از آن:بنام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا 
  رسانه ارتباطي خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

ت
در مرحله اطالع رساني خدم

  الكترونيكي      
  

  اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)    
  ارسال پستي        پست الكترونيك                     
  پيام كوتاه     تلفن گويا يا مركز تماس              
  ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

ذكر ضرورت   غيرالكترونيكي    
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
  ساير:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملي   
  استاني   
  شهرستاني   

ت
ت خدم

در مرحله درخواس
  

  الكترونيكي    
  

  اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)    
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
  تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
  دفاتر پيشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   

  ساير(باذكرنحوه دسترسي)    
ذكر ضرورت   غيرالكترونيكي    

مراجعه حضوري
  جهت احراز اصالت فرد      

  جهت احراز اصالت مدرك    
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
  : ساير   

  مراجعه به دستگاه:
  ملي   
  استاني   
  شهرستاني   

مرحله 
ت

توليد خدم
(فرايند داخل دستگاه يا   
ارتباط با ديگر دستگاه 

ها )
  

  الكترونيكي    
  

  )ERP اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا    
  ساير (باذكرنحوه دسترسي)پست الكترونيك                              

ذكر ضرورت   غيرالكترونيكي    
مراجعه 
حضوري

    

ت
درمرحله ارائه خدم

  

  الكترونيكي     
  

  اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)   
  ارسال پستي           پست الكترونيك              

  تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
  دفاتر پيشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   

  ساير(باذكرنحوه دسترسي)    
ذكر ضرورت   غيرالكترونيكي    

مراجعه حضوري
  جهت احراز اصالت فرد      

  احراز اصالت مدرك جهت   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
  يارائه مدارك مال ساير:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملي   
  استاني   
  شهرستاني   

  استعالم الكترونيكي  فيلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي ديگرار -٧



  صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك    فرم شناسه خدمت 

 

  
  

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch
غير استعالم   )

  الكترونيكي

        پيگيري  ثبت درخواست، صدور، تمديد، ابطال انواع ضمانت نامه و  صدور ضمانت نامهسامانه 
داخت خسارت از سوي ذينفعان و پيگيري پرثبت درخواست   سامانه واخواست خسارت

  نامهضمانت
      

٨-
ارتباط
 

ت
خدم

 با 
ساير

 
دستگاههاي 

ديگر

مبلغ (درصورت  فيلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دستگاه ديگر  نام دستگاه ديگر
پرداخت 
 هزينه)

  :سطاست، استعالم تو غيرالكترونيكي استعالم اگر  استعالم الكترونيكي

برخط
  onli

ne
دسته  
(اي - 
Batc

  دستگاه               
  كننده مراجعه    

٩- 
عناوين 

ت
فرايندهاي خدم

  
  

  متقاضي ضمانت نامه  ثبت در خواست-١
  اعتبار سنجي و رتبه بندي متقاضي-٢
  شرح در كميته فني و جلسه هيئت مديره -٣
  در صورت تصويب نامهضمانتصدور  -٤

  ي مسترد مي گردد.صورت پرداخت به موقع ديون و يا اتمام اعتبار ضمانت نامه، ضمانت نامه منقضي مي گردد و وثايق به متقاضدر  ٥-١  

  ه به ايشان پرداخت مي گردد.در صورت عدم پرداخت به موقع ديون توسط متقاضي، طي اعالم كتبي بهره بردار مبلغ ضمانت نامه در زماني كوتا ٥-٢  

  فرايند هاي حقوقي جهت وصول مطالبات مربوط به ضمانت نامه از متقاضي ٥-٣  
  نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت -١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :فرم كننده تكميل خانوادگي نام و نام

  شادبخت -سارا 
  :تلفن

٨٨٥٥٣٣٦٣  
  : الكترونيك پست

Sara.shadbakht@gmail.com 
و  , برنامه ريزي مديريت  :مربوط واحد

  هاي اطالعاتسيستم

ثبت نامه -١

 مقاضي

بررسي اوليه -٢

 استان

بررسي اوليه -٣

 تضامين

 اعتبارسنجي-٤

ارزيابي -٨

 تضامين

تكميل -٧

تضامين 

توسط 

 كميته فني-٥ هيات مديره-٦

 - تحويل مدارك-٩

 توسط استان

بررسي اصل -١٠

 مدارك

پرداخت -١١

 كارمزد 

چاپ و -صدور-١٢

 امضا 


