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الف) جزب سشمايٍ دس صيست بًم وًآيسي ي كاسآفشيىي فىايساوٍ
كشايٌذ خزة ػشهبيِ دس صيؼت ثَم ًَآٍسي ٍ كبسآكشيٌي كٌبٍساًِ ،ؿبهل ػِ هشحلِ اكلي «تبهيي هبلي ثذزسي»« ،تذبهيي هذبلي
اٍليِ» ٍ «تبهيي هبلي ثبًَيِ» هي ثبؿذ .تذبهيي هذبلي ثذزسي ) (Seed Stageؿذبهل دٍ هشحلذِ پذيؾ ثذزسي ٍ ثذزسي اػذت.
دس هشحلِ پيؾ ثزسي كؼت ٍ كبس دس حذ ايذُ اػت ٍ خزة ػشهبيِ ثب حدن كن ٍ ثشاي اثجبت ٍ پشٍسؽ ايذُ اًدذبم هذيؿذَد
ٍ دس هشحلذذذِ ثذ ذزسي ،كؼذذذت ٍكذذذبس ًَپذذذب اػذذذت ٍ خذذذزة ػذذذشهبيِ خْذذذت تَػذذذؼِ هحلذذذَ ٍ ثبصاسيذذذبثي اًدذذذبم
هي ؿَد .تبهيي هبلي اٍليِ )ّ (Early Stageن ثشاي ػشهبيِ گزاسي خْت ػبخت ٍ تَليذ هحلَ ٍ تبهيي ثَدخِ اٍليِ كشٍؽ
ٍ ّن ثشاي ػشهبيِ گزاسي ػوليبتي ٍيظُ ؿشكتّبيي كِ دس هشحلِ كشٍؽ هحلَ هشاس داسًذ اهب ٌّذَص ثذِ ػذَددّي ًشػذيذُ
اًذ ،اًدبم هي ؿَد .تبهيي هبلي ثبًَيِ )ً (Late Stageيض ثِ هٌظَس تَػؼِ يک ؿشكت تبصُ تبػيغ ػَد دُ ٍ يب ػشهبيِ گزاسي
الصم خْت ػوَهي ؿذى ٍ ػشضِ ػْبم اًدبم هي پزيشد.
ب) اوًاع سشمايٍ گزاسن دس صيست بًم َاي وًآيسي ي كاسآفشيىي فىايساوٍ
اًَاع هختلق ػشهبيِگزاساى دس حَصُ ًَآٍسي ٍ كبسآكشيٌي كٌبٍساًِ ػجبتٌذ اص:
 -1شتابذَىذٌَا ()Accelerators

ؿتبثذٌّذُّب يکي اص ػشهبيِگزاساى ايي حَصُ ّؼتٌذ كِ دس هشاحل پيؾ ثزسي ٍ ثزسي ثِ ػٌَاى اٍليي ػذشهبيِگذزاس دس دٍسُ
سؿذ ؿشكت ّبي ًَپب ٍاسد ؿذُ ٍ دس يک دٍسُ صهبًي  3-6هبِّ هيتَاًٌذ اص اهکبًذبت ٍ خذذهبت ؿذتبثذٌّذُ اػذتلبدُ كٌٌذذ.
ؿتبثذٌّذُّب هؼوَالً هجلـي سا ثِ ػٌَاى تبهيي هبلي ثِ طَس هؼذتوين يذب ؿيذش هؼذتوين دس اختيذبس اػذتبستبح هذشاس هذيدٌّذذ
ٍ دس اصاي خذهبت ٍ كوک هبلي اسائِ ؿذُ 5 ،تب  55دسكذ ػْبم اػتبستبح سا دس اختيبس هيگيشًذ.
 -2سشمايٍگزاسان فششتٍ ( )Angel Investors

ػشهبيِگزاساى كشؿتِ اكشاد يذب ػذبصهبىّذبيي ثذب هٌذبثغ ؿخلذي ّؼذتٌذ كذِ دس هشاحذل ثذزسي سٍي كؼذت ٍكبسّذبي ًَپذب
ػشهبيِگزاسي كشدُ ٍ ثب تبهيي هذبلي اػذتبستبحّذبي كَچذک ثذب هجذبلؾ پذبييي ،آىّذب سا ثذشاي خذزة ػذشهبيِّذبي ثضسگتذش
اص ػشهبيِگزاساى هشاحل ثؼذي آهبدُ كٌٌذ .ػشهبيِگزاساى كشؿذتِ هؼوذَالً دس اداسُ اهذَس ؿذشكت دخذبلتي ًوذيكٌٌذذ ٍ كوذ
دس هَاسدي كِ ثٌيبًگزاساى اص آىّب دسخَاػت كٌٌذ ثِ تلوين گيشي ٍاسد هيؿًَذ.
 -3ششكتَاي سشمايٍگزاسي خطشپزيش يا )Venture Capitalists) VCs

ّVCب اكلي تشيي ٍ تخللي تشيي دػتِ ػشهبيِ گزاساى حَصُ ًَآٍسي ٍ كبسآكشيٌي كٌبٍساًِ ّؼتٌذ ٍ هؼوذَالً ثؼذذ اص هشحلذِ
ثزسي ػشهبيِگذزاسي هذيكٌٌذذ .ايذي هدوَػذِّذب هؼوذَالً ؿذشكتّذبيي ّؼذتٌذ كذِ هٌذبثغ ػذشهبيِؿذبى اص طشيذن اكذشاد
يب ؿشكتّبي ديگش تبهيي ؿذُ ٍ ثؼذ اص تبهيي ػشهبيِ ،اهذام ثِ ػذشهبيِ گذزاسي دس اػذتبستبحّذب هذيًوبيذذ .خذزة ػذشهبيِ
اص ؿشكتّبي ػشهبيِ گزاسي خطشپزيش هؼوَالً اص ًگبُ كبسآكشيٌبى خزاثيت ثيـتشي داسد ،چشا كِ ايي ؿشكتّب هحذٍديتّبي
ثبًک ّب ٍ هَػؼبت هبلي سا ًذاؿتِ ٍ هؼوَالً ًگبُ ثلٌذهذتتشي ثذِ ػذشهبيِ گذزاسي ّبيـذبى داسًذذ .ػذهٍُ ثذش ايذي ،داًذؾ
ٍ تخللي ّVCب هيتَاًذ كوک ثضسگي ثشاي كبسآكشيٌبى كن تدشثِ ثبؿذ.
-4صىذيقَاي سشمايٍگزاسي جسًساوٍ ()Venture Capital Funds

هجذذل اص ثَخذذَد آهذذذى كذذٌذٍمّذذبي خؼذذَساًِ ،تٌْذذب ّVCذذبي خجذذشُ تَاًذذبيي ٍسٍد ثذذِ حذذَصُ ػذذشهبيِگذذزاسي خطشپذذزيش
سا داؿتٌذ .اهب ثب تـکيل ايي كٌذٍمّب ،ػشهبيِگزاساًي كِ آؿٌبيي چٌذاًي ثب كضبي ػشهبيِگزاسي خطشپزيش ًذاسًذ ،هيتَاًٌذذ
صفحه  2از 6

ثب ػضَيت دس كٌذٍمّبي خؼَساًِ ٍ ثب اػتلبدُ اص داًؾ هذيشاى ايي كذٌذٍمّذب ثذِ كذَست ؿيشهؼذتوين سٍي اػذتبستبحّذب
ػشهبيِگزاسي كٌٌذ .كٌذٍمّبي خؼَساًِ هؼوَالً ثؼذ اص هشحلِ ثذزسي ػذشهبيِگذزاسي هذيكٌٌذذ ،دس ّيئذت هذذيشُ ؿذشكت
اػتبستبپي كشػي داسًذ ٍ دس تلوين گيشيّب دخبلت داسًذ .ثؼذ اص خزة ػشهبيِ ،هذيشاى كذٌذٍم خؼذَساًِ ،كؼذتٍكبسّذبيي
كِ پتبًؼيل سؿذ ثباليي داسًذ سا ثشسػي هيكٌٌذ ٍ ثب دس ًظش گشكتي اًتظبسات اػضبي كٌذٍم ،تلوين ًْبيي سا دسهذَسد ًحذَُ
ػشهبيِگزاسي اتخبر هيكٌٌذ .هؼوَالً دس كٌذٍمّبي خؼَساًِ دسكذ كَچکي اص ػذشهبيِگذزاسيّذبي اًدذبم ؿذذُ ،دس هبلذت
«حن هذيشيت» كؼش ؿذُ ٍ كشف پشداخت حوَم ٍ دػتوضد هذيشاى ٍ ّضيٌِّبي كٌذٍم هيؿَدً .کتِ هْن ديگش ايي اػذت
كِ كٌذٍمّبي خؼَساًِ هؼوَالً دٍسُ ػشهبيِ گزاسي هحذٍدي ثيي  7تذب  51ػذب داسًذذ ٍ دس پبيذبى دٍسُ ػذشهبيِ گذزاسي،
هذيشاى كٌذٍم ثبيذ تحت ّش ؿشايطي ػشهبيِ گزاسي اًدبم ؿذُ سا ثِ ًوذيٌگي تجذيل كٌٌذ .دس پبيبى ،ػشهبيِگزاساى كٌذٍم
ثؼذ اص سػيذى ؿشكت اػتبستبپي ثِ پٌدشُ خشٍجٍ( ،سٍد ثِ ثَسع يب ادؿبم ثب ؿشكت ثضسگتش) ػَد خَد سا اص ػشهبيِگزاسيّذبي
اًدبم ؿذُ دسيبكت هيكٌٌذ .دس ايي هشحلِ دس كَستي كِ ػَد ػشهبيِگزاسي هثجت ثبؿذذ ،دسكذذي اص ػذَد (هؼوذَالً حذذٍد
01دسكذ) ثِ ػٌَاى حن هذيشيت ثِ هذيشاى كٌذٍم اختلبف هييبثذ ٍ هبثوي ثيي ػشهبيِگزاساى توؼين هيؿَد.
 -5سشمايٍگزاس خطشپزيش ششكتي يا (Corporate Venture Capital) CVC

ػذذشهبيِگذذزاساى خطشپذذزيش ؿذذشكتي يذذب ّCVCذذب ؿذذشكتّذذبي ثضسگذذي ّؼذذتٌذ كذذِ دس اصاي دسيبكذذت ػذذْبم اهذذذام
ثِ ػشهبيِگذزاسيّذبي اػذتشاتظيک ٍ ػيؼذتوبتيک دس اػذتبستبحّذب هذيًوبيٌذذً .کتذِ هْذن دس هذَسد ّCVCذب ايذي اػذت
كِ توبم ػشهبيِگزاسيّبي ايي ؿشكتّب هشتج ثب كؼت ٍكبس اكذلي ؿذشكت اػذت .ثذشاي ؿذشكتّذب ،ػذشهبيِگذزاسي سٍي
اػتبستبحّبي كَچک ،دسٍاصُاي اػت ثِ ػوت تولک احتوبلي آىّب .ثب ايي ًگبُ ،خيلي اص ؿشكتّذب ،اػذتبستبحّذبيي سا ثذشاي
ػشهبيِگزاسي اًتخبة هيكٌٌذ كِ حذع هيصًٌذ دس آيٌذُ تْذيذي ثشاي كؼت ٍكبسؿبى خَاٌّذ ثَد.
َ -6لذيىگ سشمايٍگزاسي ((Investment Holding

هْوتشيي ٍيظگي ّلذيٌگ ّب ايي اػت كِ ػهٍُ ثذش دسيبكذت ػذْبم ؿذشكت ،دس اداسُ اػذتبستبح ًيذض دخبلذت هؼذتوين داسًذذ
ٍ تلوين گيشًذُ اكلي ّؼتٌذً .کتِ هْن ديگش ايي اػت كِ ّلذيٌگّب هؼوَالً دس كؼت ٍكبسّبي ّوؼَ ثب ّن ػشهبيِگزاسي
هيكٌٌذ ٍ دس ايي صهيٌِ ًگبُ ػيؼتوي داسًذ .ثِ داليلي كِ هطشح ؿذ خزة ػشهبيِ اص ّلذيٌگّبي ػذشهبيِگذزاسي ؿذشاي
خبكي داسد ٍ هؼوَالً هحذٍديتّبي صيبدي ثشاي كؼت ٍكبسّب ايدبد هيكٌذ.
ج) مفًُم ي ييژگي َاي سشمايٍ گزاسي خطش پزيش يا )Venture Capital( VC

ػشهبيِ گزاسي خطش پزيش ػجبست اػت اص تأهيي ػشهبيِ الصم ثشاي ؿشكت ّب ٍ كؼذت ٍكبسّذبي ًَپذب ٍ كذبسآكشيي كذِ هؼذتؼذ
خْؾ ٍ سؿذ اسصؽ هي ثبؿٌذ .ػشهبيِ گزاساى خطشپزيش يک ػجذ اص اًَاع ػشهبيِ گذزاسي ثذش سٍي كؼذت ٍ كبسّذبي ًَپذبي
هختلق داسد كِ هذام دس حب هذيشيت آى ّب هي ثبؿذ .هبًٌذ ّوبى كبسي كِ كٌذٍم ّذبي ػذشهبيِ گذزاسي كؼذب دس ثذَسع
اًدبم هي دٌّذ ،ثب ايي تلبٍت كِ آى ّب ػجذ ػْبم ؿشكت ّذبي ثذضس

سا داسًذذ اهذب ػذشهبيِ گذزاساى خطشپذزيش يذک ػذجذ

اص كؼت ٍ كبسّبي ًَپب ٍ آيٌذُ داس سا داسًذ .ػشهبيِ گزاساى خطشپزيش ثِ ؿشكت ّب كوک هي كٌذ تب ثِ هشحلِ ػشضذِ ػوذَهي
ثشػٌذ .تـييذشات دس دًيذبي ػذشهبيِ گذزاسي ،ايذي ًذَع اص ػذشهبيِ گذزاسي سا دس هيذبى اًجذَّي اص ػذشهبيِ گذزاساى هـذشٍع
هبثل دػتشعتش ٍ اهکبىپزيشتش كشدُ اػت .ثٌگبُّبي ػشهبيِگزاسي خطشپزيش ػوَهبً ًوؾ كؼبلي سا دس ػشهبيِگزاسي خَد ايلذب
هيكٌٌذ ٍ دس هوبثل ًيض هؼوَالً خَاّبى خبيگبُ دس ّيئت هذيشُ ًيض ّؼذتٌذ ،ثٌذبثشايي ثذِ ايذي ؿذکل هذيتذَاى اص تدشثيذبت
ٍ ساٌّوبييّبي آىّب ًيض ثْشُ گشكت.
صفحه  3از 6

يک  VCداساي خلَكيبت اكلي صيش اػت:
  VCيک ٍاػطِ هبلي اػذت ،ثذِ ايذي هؼٌذب كذِ ػذشهبيِ ي ػذبيش ػذشهبيِ گذزاساى كذَچکتش سا خوذغ آٍسي كذشدٍُ ثِ طَس هؼتوين ثش سٍي گشٍّي (ػجذي) اص ثٌگبّْبي اهتلبدي ػشهبيِ گزاسي هي كٌذ.
-

 VCتٌْب دس ؿشكتْبي خلَكي ػذشهبيِ گذزاسي هيکٌذذ .ثذِ ايذي هؼٌذب كذِ تذب هذذتي پذغ اص ػذشهبيِ گذزاسي،
ايي ؿشكتْبي خلَكي هبثليت هجبدالت ػبم سا ًخَاٌّذ داؿت.

 ً VCوؾ كؼبلي سا دس ًظبست ٍ هؼبػذت ؿشكتْب دس تؼييي ػجذ داساييْب ايلب هي كٌذ.-

ّذف اكلي يک  VCحذاكثش كشدى ثبصگـت هبلي اص طشين ػشهبيِ گزاسي خشٍخي دس ٌّگبم كشٍؽ ػذْبم ؿذشكتْب
ٍ يب ػشضِ اٍليِ ػوَهي ػْبم ( )IPOهي ثبؿذ.

-

 VCثش سٍي سؿذ داخلي ؿشكتْب ػشهبيِ گزاسي هي ًوبيذ.

د) فشآيىذ سشمايٍ گزاسي خطش پزيش
هشاحل كشايٌذ ػشهبيِ گزاسي خطش پزيش ػجبستٌذ اص:
 -5دسيبكت طشحّب ٍ ؿشثبلگشي
دس ايي هشحلِ طشح پيـٌْبدي تَػ كبسآكشيي ثِ ػشهبيِ گزاس اسائِ هيؿَد .دس ايذي هشحلذِ هوکذي اػذت ػذشهبيِ گذزاساى
اص هتوبضيبى خْت هلبحجِ حضَسي ٍ ساػتي آصهبيي دػَت ثذِ ػوذل آٍسًذذ .ػذشهبيِ گذزاساى دس ايذي هشحلذِ هذيخَاٌّذذ
اص ؿبخق ّبي ثٌيبدي هبًٌذ هذ كؼت ٍكبس ،اًذاصُ ثبصاس ،تين هذيشيتي ،دسآهذ ،خشيبى ٍخَُ ًوذيً ،ذش چبًذِ صًذي ٍ اسصؽ
ػوش هـتشي هطلغ ؿًَذ.
 -0اسصيبثي طشح اًتخبثي
دس كَستي كِ طشحي اص هشحلِ ؿشثبلگشي ثب هَكويت ػجَس كٌذ ٍاسد هشحلِ اسصيبثي هيؿذَد .دس ايذي هشحلذِ ػذشهبيِ گذزاساى
ثِ ثشسػي دهين ٍ ّوِ خبًجِ كؼت ٍكبسٍ ،يظگيّبي هحلَ  ،هحبػجِ ػشهبيِ هَسد ًيبص ،خطشّبي ثبصاس ،كشآيٌذّذبي هذبًًَي
ٍ هبليبتي ،ثَدخِ ثٌذي ٍ صهبى ثٌذي اختلبف آىً ،ش ثبصگـت ػشهبيِ ٍ تين كؼلي ٍ پيـٌْبدي كبسآكشيي هيپشداصًذ.
 -3هزاكشات هؼبهلِ ٍ ًْبيي كشدى هشاسداد
دس كَستي كِ ػشهبيِ گزاس دس پبيبى هشحلِي اسصيبثي خبهغ  ،پشٍطُ سا ػذَدهٌذ ثذاًذذٍ ،اسد كذبص هذزاكشُ ثذشاي اًؼوذبد هذشاسداد
ٍ تؼييي ػبختبس آى هي ؿَد .دس ايي هشحلِ طشكيي ثش ػش هؼبئلي هبًٌذ هيضاى ػشهبيِ گذزاسي ٍ صهذبى ثٌذذي اختلذبف آى،
اسصؿگزاسي اػتبستبح ،هيضاى ػْبم ٍاگزاس ؿذُ ٍ اختيبسات طشكيي هزاكشُ هيكٌٌذ.
 -4هذيشيت ٍ تَػؼِ
پغ اص اًؼوبد هشاسداد ٍ ثب تَخِ ثِ هَاسد هـخق ؿذُ دس هشاسداد ،ػذشهبيِ گذزاس ثذب اػذتلبدُ اص اختيذبسات خذَد دس هذذيشيت
ؿشكت اػتبستبپي هـبسكت هيكٌذ .ػشهبيِ گزاساى هؼوَالً ثب ًظبست ثش ػولکذشد ؿذشكت ،اص پيـذشكت كذبس هطذبثن ثذب ثشًبهذِ
اطويٌبى حبكل كشدُ ٍ دس تلويوبت اػتشاتظيک كبحت حن ساي ّؼتٌذ .الجتِ كبسآكشيٌبى ثبيذ ًؼجت ثِ دخبلت ثيؾ اص حذذ
ػشهبيِگزاساى ًيض َّؿيبس ثبؿٌذ.
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 -5ثلَؽ ٍ خشٍج
آخشيي هشحلِ ػشهبيِ گزاسي خطش پزيش ،ايدبد طشح «خشٍج» ثب تَخِ ثِ هبّيت ػشهبيِ گزاسي ،هيضاى ٍ ًَع ػشهبيِ گذزاسي
اػت .ػشهبيِ گزاس خطشپزيش هي تَاًذ اص طشين يکي اص ساُ ّبي صيش ػشهبيِ گزاسي خَد سا ثِ پبيبى ثشػبًذ.
• ػشضِ اٍليِ ػْبم ( :)IPOدس كَستي كِ كؼت ٍ كبس ػولکشد هٌبػجي داؿتِ ثبؿذذ ،پذغ اص طذي هشاحذل هذبًًَي ،ػذْبم
ؿشكت ثِ طَس ػوَهي دس ثبصاس ّبي ػْبم ػشضِ هذي ؿذَد .ثذذيي تشتيذت ػذشهبيِ گذزاساى اٍليذِ هذي تَاًٌذذ داسايذي خذَد
سا ثِ ػْبهذاساى ػوَهي ٍاگزاس كشدُ ٍ خبسج ؿًَذ.
• ادؿبم ٍ توليک :دس ايي حبلت كؼت ٍ كبس تَػ ؿشكتي هؼوَالً ثضس تش خشيذاسي ؿذُ يذب ثذب ؿذشكتي ديگذش ادؿذبم هذي
گشدد .هوکي اػت اػتبستبح ثب ثشًذ خَد يب تحت ثشًذ خشيذاس ٍ يب ثب ثشًذي كبههً خذيذ كِ حبكل اص ادؿذبم دٍ ؿذشكت اػذت
ثِ كؼبليت خَد اداهِ دّذ.
• خشٍج اخجبسي :ايي اػذتشاتظي ثذب دٍ حبلذت ّوذشاُ اػذت .يذب كؼذت ٍ كذبس ٍ هجلذؾ ػذشهبيِ گذزاسي اص دػذت هذي سٍد
(ٍسؿکؼتگي) كِ دس ايي كَست اص كشٍؽ داسايي ّب ٍ … ػؼي ثش خجشاى خؼبست هي ؿَد ٍ يب ثذب ٍخذَد ػذَدّي اػذتبستبح
سؿذ آى هحذٍد ؿذُ ٍ ػَددّي آى كوتش اص حذ اًتظبس ػشهبيِ گزاس اػت .دس ايي كذَست هؼوذَالً ثذش اػذبع حذن ثبصخشيذذ
ػْبم ،كبسآكشيي ػْبم ػشهبيِ گزاس سا ثب هجلـي تَاكوي ثبصخشيذ هي كٌذ.
• كشٍؽ ػْبم ثِ ػشهبيِگزاساى ديگش :دس ايي سٍؽ ػشهبيِ گزاس هي تَاًذ ػْبم خَد سا ثذِ ػذشهبيِ گذزاساى خذيذذ ٍاگذزاس
كٌذ.
ٌ) اوًاع قشاسدادَاي سشمايٍ گزاسي خطش پزيش
ػِ ًَع هذ هشاسدادي سايح ٍ هتؼبسف دس ػشهبيِ گزاسي خطشپزيش ثِ ؿشح صيش ٍخَد داسد:
 -5هذ هشاسدادّبي ػْبهي؛ كِ سايح تشيي ًوًَِ هشاسدادّبي ػشهبيِ گزاسي خطشپزيش ّؼذت .دس ايذي هذذ  ،يذک اػذتبستبح
ػشهبيِاي سا اص ؿشكت ػشهبيِگزاس هيگيشد ٍ هب ثِ اصاي آى ،ػْبهي سا ثِ ػشهبيِ گزاس ٍاگزاس هيكٌذ.
 -0هذ هشاسداد هشم هبثل تجذيل ثِ ػْبم؛ دس ايي هذ ػذشهبيِگذزاس هجلـذي سا ثذِ كذَست ٍام ثذِ آىّذب ٍاگذزاس هذيكٌذذ
ٍ دس هوبثل ثِ خبي پغ گشكتي ايي پَ ثِ ّوشاُ ػَد آى ،ثخـي اص ػْبم آى كؼذت ٍ كذبس سا ثؼذتِ ثذِ ؿذشاي هَخذَد
دس ايي هشاسداد دس هبلت ػْبم هوتبص دس اختيبس هيگيشد.
 -3هذذذ هذذشاسداد حذذن االهتيذذبص يذذب سٍيذذبلتي؛ ايذذي هذذذ هذذشاسداد ثذذشاي اػذذتبستبحّذذبيي كذذبسثشد داسد كذذِ دس صهذذبى كَتذذبُ
ٍ ػذذشيؼي ثذذِ كذذشٍؽ ثشػذذذ ،دس ايذذي سٍؽ ،ػذذشهبيِگذذزاس ،هذذب ثذذِ اصاي پذذَ سا ػذذْبم هذذيگيذذشد ٍ ايذذي حذذن سا داسد
كِ اص كشٍؽ هحلَ ثشداؿت كٌذ ٍ هب ثِ اصاي آى ،ػْبم سا ثب هيوتي اص پيؾ تؼيييؿذُ كِ ًش هَسد اًتظبس ػشهبيِ گزاس
اص ػَد سا ثشآٍسدُ كٌذ ،ثِ اػتبستبح ثبصگشداًذ.
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ي) ساختاس ي اسكان صىذيق سشمايٍ گزاسي خطشپزيش
كٌذٍم ّبي ػشهوبيِ گزاسي خطشپزيش ،هؼوَالً اص يک ؿذشيک ػوذَهي( ٍ )GP:General Partnerتؼذذادي ؿذشكبي هحذذٍد
( )LP : Limited Partnerتـکيل هي ؿَد« .ؿشيک ػوَهي (هذيشيتي)» هؼئَليت هذيشيت ػشهبيِ ّب ٍ «ؿذشكبي هحذذٍد»
هؼئَليت ػشهبيِ گزاسي دس كٌذٍم سا ثش ػْذُ داسًذ .ثِ ػجبست ديگش دس يک كٌذٍم  ،VCؿشكبي ػذبم دس حويوذت ػذشهبيِ
گزاساى ػبصهبًي ثب هٌبثغ داًـي ٍ ؿشكبي هحذٍد ،ػشهبيِ گزاساى ػبصهبًي ثب هٌبثغ هبلي ثِ ؿذوبس هذي سًٍذذ .ثذش ايذي اػذبع
اسكبى كٌذٍم ػشهبيِ گزاسي خطشپزيش هي تَاًذ ؿبهل هَػؼيي ،ػشهبيِ گزاساى ،هدوذغ ػوذَهيّ ،ئيذت هذذيشُ ،هذذيشيت
كٌذٍم ،كويتِ ّبي تخللي ٍ ًْبدّبي ًظبستي ٍ حؼبثشػي ثبؿذ.
ص) اقتصاد سشمايٍ گزاسي خطشپزيش
تبػيغ ٍ ّذايت يک كٌذٍم ػشهبيِ گزاسي خطشپزيش كبس چٌذاى آػبًي ًجَدُ ٍ ًيبص ثِ چـناًذذاصي ثلٌذذ هذذت داسد .دٍسُ
خَاة ػشهبيِ خطشپزيش ثبال ثَدُ ضوي ايٌکِ سيؼک ٍ ّضيٌِ ثذباليي ّذن داسد .ثٌذبثشايي ؿذشكبي هحذذٍد كذِ ػذشهبيِ خذَد
سا دس اختيبس ؿشكبي هذيشيتي هشاس هيدٌّذ ،تَهغ ثبصگـتي ثيؾ اص ػبيش ثبصاسّب داسًذ ( 5تب  55دسكذ ثبالتش).
ّضيٌذِ ّذبي هذذيشيت يذک كذٌذٍم ػذشهبيِ گذزاسي خطشپذزيش ػجبستٌذذ اص ّضيٌذِ ّذبي هذذيشيتي ()Management Fees

ٍ ديگشي ثْشُ (ّ .)Carried Interestضيٌِّبي هذيشيتي ّضيٌِّبيي ػبالًِ ّؼتٌذ كِ حوَم ّب ٍ ّضيٌِّبي ػبصهبًي كٌذٍم
سا پَؿؾ هيدٌّذ ٍ هؼوَالً ػبالًِ حذٍد  %0اص كل ػشهبيِاي اػت كِ دس كٌذٍم ػپشدُ گزاسي ؿذُ اػت .ثبصگـت اكذلي
ثشاي يک ػشهبيِ گزاسي خطشپزيش اص ػَدّبيي اػت كِ اص ثبصگـت كلي ػشهبيِ گزاسي ّذب ايدذبد هذيؿذَد .دسكذذ ػذَدي
كِ ثِ ؿشكبي ػوَهي پشداخت هيؿَد ثْشُاي اػت كِ ثيي  %55تب  %31هتـيذش اػذت ٍ هؼوذَ آى  %01اػذت .ايذي ثْذشُ
ثب ّضيٌِّبي كٌذٍم ساثطِ ػکغ داسدّ .شچِ ّضيٌِّب ثيـتش ثْشُ كوتش ٍ ّشچِ ّضيٌِّب كوتذش ثْذشُ ثيـذتش .هجذل اص ايٌکذِ
هجلـي اص ثْشُ ثِ ؿشكبي ػوَهي پشداخذت ؿذَد اٍ ثبيذذ كذل ػذشهبيِ تؼْذذ ؿذذُ ثذِ ؿذشكبي هحذذٍد ثبصگشداًذذُ ؿذَد.
پغ اص پشداخت ػشهبيِ اٍليِ ثِ ؿشكبي هحذٍد ،ثبهي ػَدّبي ثذػت آهذُ ثب ًؼجت  81ثِ  01ثيي آىّب ٍ ؿذشكبي ػوذَهي
توؼين هيؿَد.
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