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«مطالعٍ ي بشسسي صيست بًم وًآيسي دس صىعت وفت ي گاص»

با مىضىع :روشهاي جذب سزماهی رد سيست بىم نىآوري و كارآفريني فناوراهن
با اتكيد رب سزماهی گذا ري خطرپذري ()VCs
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الف) جزب سشمايٍ دس صيست بًم وًآيسي ي كاسآفشيىي فىايساوٍ
كشايٜذ خزة ػشٗبي ٠دس صيؼت ثٞٛ ٕٞآٝسي ً ٝبسآكشيٜي كٜبٝسا ،٠ٛؿبْٗ ػهٗ ٠شلٔه ٠اكهٔي «تهبٗنٗ ٚهبٓي ثهزسي»،
«تبٗنٗ ٚبٓي آٝن« ٝ »٠تبٗنٗ ٚبٓي ثبٞٛيٗ »٠ي ثبؿذ.
 -1تاميه مالي بزسي )(Seed Stage
 -1-1پیص بذری

دس ايٗ ٚشلًٔ ٠ؼت ً ٝبس دس لذ ايذ ٟاػت  ٝخزة ػشٗبي ٠ثب لدٖ ًٖ  ٝثشاي اثجبت  ٝپشٝسؽ ايذ ٟاٛدهبٕ
ٗيؿٞد.
 -2-1بذری

دس ايٗ ٚشلًٔ ٠ؼت ًٝبس ٞٛپب اػت  ٝخ٢ت تٞػهؼ ٠ي ٗحله١ ٝ ّٞضيٜه١٠هبي ٗشثهٞب ثه ٠ثبصاسيهبثي ٛنهبص
ث ٠ػشٗبيُ ٠زاسي داسد.
 -2تاميه مالي ايليٍ )(Early Stage

 سزی  :Aػشٗبيُ ٠زاسي خ٢ت ػبخت  ٝتٓٞنذ ٗحل ٝ ّٞثٞدخ ٠ي آٝن ٠ي كشٝؽ اػت.
 سزی :Bػشٗبي ٠ػ٘ٔنبتي ثشاي ؿشًت١بيي ً ٠دس ٗشلٔ ٠ي كشٝؽ ٗحل ّٞههشاس داسٛهذ اٗهب ٜ١هٞص
ث ٠ػٞدد١ي ٛشػنذ ٟاٛذ.
 -3تاميه مالي ثاوًيٍ )(Late Stage

 سزی  ٠ً :Cػشٗبيُ ٠زاسي طجوبتي ٛنض ُلتٗ ٠يؿٞد  ٝثهٜٗ ٠ظهٞس تٞػهؼ ٠ي يهي ؿهشًت تهبصٟ
تبػنغ ػٞد دٗ ٟيثبؿذ.
 سزی  Dو بعذ اس آن ٠ً :ث ٠پْ ػشٗبيُ ٠زاسي ٗ ٖ١ؼشٝف اػت  ٝػشٗبي ٠الصٕ خ٢ت ػ٘ٗٞي ؿهذٙ
 ٝػشض ٠ػ٢بٕ ٗيثبؿذ.
ؿٌْ (ٗ ،)1شلٔٝ ٠سٝد اٞٛاع ػشٗبيُ ٠زاسا ٙدس ٗؼنش سؿذ  ٝتٞػؼ ٠ايذ ٟتب ثبصاس سا دس صيؼت ثٞٛ ٕٞآٝسيً ٞهبسآكشيٜي
كٜبٝساٛ ٠ٛـبٗ ٙي د١ذ.
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ضكل  -1مزحله ورود انواع سزمایه گذاران در مسیز رضذ و توسعه ایذه تا باسار در سیست بوم نوآوری

ب) اوًاع سشمايٍ گزاسن دس صيست بًم َاي وًآيسي ي كاسآفشيىي فىايساوٍ
اٞٛاع ٗختٔق ػشٗبيُ٠زاسا ٙدس لٞصٞٛ ٟآٝسي ً ٝبسآكشيٜي كٜبٝسا ٠ٛػجبتٜذ اص:
 -1شتابذَىذٌَا ()Accelerators

ؿتبثذٜ١ذ١ٟب يٌي اص ػشٗبيُ٠زاسا ٙاي ٚلٞص١ ٟؼتٜذ ً ٠دس ٗشالْ پنؾ ثزسي  ٝثزسي ث ٠ػٜٞا ٙآٝن ٚػشٗبيُ٠زاس
دس دٝس ٟسؿذ ؿشًت ١بي ٞٛپب ٝاسد ٗيؿٛٞذ .دس كٞستي ً ٠ايذ١ ٟبي ٞٛآسا ٠ٛؿشًت ١هبي ٞٛپهب (اػهتبستبح) تٞػه
ؿتبثذٜ١ذ ٟپزيشكت ٠ؿٞد ،آ٢ٛب دس يي دٝس ٟصٗبٛي ٗـخق ٝاسد ؿتبثذٜ١ذٗ ٟيؿٛٞذ ٗ ٝيتٞاٛذ اص اٌٗبٛبت  ٝخهذٗبت
ؿتبثذٜ١ذ ٟاػتلبدًٜٜ ٟذ.
ٗ٘٢تشيٝ ٚيظُي١بي يي ؿتبثذٜ١ذ ٠ً ٟآ ٙسا اص ػبيش ػشٗبيُ٠زاساٗ ٙشالْ آٝنٗ ٠ت٘بيض ٗيًٜذ ؿبْٗ ٗهٞاسد صيهش
اػت:
 دٝس ٟصٗبٛي ثبثت :دٝس ٟؿتبة ؿتبثذٜ١ذ١ٟب ٗؼ٘ٞالً صٗبٛي ثبثت ثن 3 ٚتب ٗ 6بٗ ٟيثبؿذ.
 ثشٛبٗ ٠ؿتبثذ١ي دٝس ٟاي :دس ؿتبثذٜ١ذ١ٟب دٝس١ٟبي ؿتبثذ١ي دس صٗب١ٙبي خبكي ثشُضاس ؿذ ٝ ٟتهنٖ١هبي
پزيشؽ ؿذ ٟدس ١ش دٝس ٟثشٛبٗٗ ٠ـتشًي سا طي ٗيًٜٜذ.
ٗ شثنِشي ٜٗ ٝتٞسي :َٜثخؾ اكٔي خذٗبتي ً ٠ؿتبثذٜ١ذ١ٟب ثه ٠اػهتبستبح١هب اساههٗ ٠هيًٜٜهذٗ ،شثنِهشي
ٜٗ ٝتٞسي َٜتنٖ ١بػت .دس ٝاهغ ٗٞضٞع آٗٞصؽ دس خذٗبت ؿتبثذٜ١ذ١ٟب ثؼنبس پشس َٛاػت.
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 ثشُضاسي دٗٞدي ( :)Demo dayيٌي اص ٗ٘٢تشي ٚتؼ٢ذات ؿتبثذٜ١ذ١ٟب ،آٗبد ٟػبصي تنٖ١ب ثشاي «سٝص اساه»٠
يب «دٗٞدي» اػهت .دٗهٞدي صٗهب ٙاساهه ٠اػهتبستبح ثه ٠ػهشٗبيُ٠هزاساٗ ٙشالهْ ثؼهذي اػهت .دس كهٞستي
ً ٠اػتبستبح دٝس ٟؿتبة سا ثب ٗٞكونت پـت ػش ثِزاسد ،دس پبيب ٙدٝس ،ٟصٗب ٙاساه ٠ث ٠ػشٗبيُ٠زاساٗ ٙشالهْ
ثؼذي كشا ٗيسػذ .چٜبٛچ ٠ثٜنبِٛزاسا ٙاػتبستبح ثتٞاٜٛذ ػشٗبيُ٠زاسا ٙسا دس ٗٞسد پتبٛؼنْ سؿذ خٞد ٗتوبػذ
ًٜٜذ ،اػتبستبح ٝاسد ٗشلٔ ٠ثؼذي خزة ػشٗبي ٠ؿذ ٝ ٟثب ٗٞكونت اص ؿتبثذٜ١ذ ٟخبسج ٗيؿٞد.
ؿتبثذٜ١ذ١ٟب دس ًٜبس ايٞٗ ٚاسدٗ ،ؼ٘ٞالً ٗجٔـي سا ث ٠ػٜٞا ٙتبٗنٗ ٚبٓي ث ٠طٞس ٗؼتونٖ يب ؿنهش ٗؼهتونٖ دس اختنهبس
اػتبستبح هشاس ٗيدٜ١ذ .ايٗ ٚجٔؾ دس ايشا ٙثن 20 ٚتب ٗ 40نٔن ٙٞتٗٞب ٙاػت .كضبي ًبسي ،ايٜتشٛت  ٝثشخي خذٗبت
صيشػبخت ٛنض ٗؼ٘ٞالً خض ٝتؼ٢ذات ؿتبثذٜ١ذ١ ٟبػت.
اٗب ػٞاّ ٗ ٖ٢ايٜدبػت ً ٠ؿتبثذٜ١ذ ٟدس اصاي اساه ٠اي ٚخذٗبت چ ٠چنضي ث ٠دػت ٗيآٝسد؟ ؿتبثذٜ١ذ١ٟب ٗؼ٘هٞالً
دس اصاي خذٗبت ً٘ ٝي ٗبٓي ً ٠ث ٠اػتبستبح اساهٗ ٠يًٜٜذ 5 ،تب  15دسكذ ػ٢بٕ اػتبستبح سا دس اختنبس ٗيُنشٛذ.
 -2سشمايٍگزاسان فششتٍ ( )Angel Investors

ػشٗبيُ٠زاسا ٙكشؿت ٠اكشاد يب ػبصٗب١ٙبيي ١ؼتٜذ ً ٠دس ٗشالْ ثهزسي سٝي ًؼهت ًٝبس١هبي ٞٛپهب ػهشٗبيُ٠هزاسي
ٗيًٜٜذٗ .حْ تبٗنٗ ٚبٓي ػشٗبيُ٠زاسا ٙكشؿتٗ ٠ؼ٘ٞالً ٜٗبثغ ؿخلي اػتٛ .وؾ ػشٗبيُ٠زاسا ٙكشؿت ٠تبٗنٗ ٚبٓي
اػتبستبح١بي ًٞچي ثب ٗجبٓؾ پبينٗ ٚيثبؿذ تب آ١ٙب سا ثشاي خزة ػشٗبي١٠هبي ثضسُتهش اص ػهشٗبيُ٠هزاساٗ ٙشالهْ
ثؼذي آٗبدًٜٜ ٟذ .ػهشٗبيُ٠هزاسا ٙكشؿهتٗ ٠ؼ٘هٞالً دس اداس ٟاٗهٞس ؿهشًت دخهبٓتي ٘ٛهيًٜٜهذ  ٝكوه دس ٗهٞاسدي
ً ٠ثٜنبِٛزاسا ٙاص آ١ٙب دسخٞاػت ًٜٜذ ث ٠تل٘نٖ ُنشي ٝاسد ٗيؿٛٞذ .اص آٛدبيي ً ٠ػشٗبيُ٠زاسا ٙكشؿهتٗ ٠ؼ٘هٞالً
دس ٗشالْ آٝن ٠اػتبستبح ػشٗبيُ٠زاسي١بيي ثب سيؼي ثبال اٛدبٕ ٗيدٜ١ذ ،اص ػشٗبيُ٠زاسي١بي خهٞد تحهت ػٜهٞاٙ
«ػشٗبي ٠الؼبػي» ( )Emotional Moneyيبد ٗيًٜٜذ ًٛ ٠ـب ٙاص اي ٚداسد ً ٠ايهٛ ٚهٞع ػهشٗبيُ٠هزاسي ٗؼ٘هٞالً
ثش ٗجٜبي ػاله ٠ثً ٠ؼت ًٝبس١ب اٛدبٕ ٗيؿٞد.
يٌي اص چبٓؾ ١بي كؼٔي صيؼت ث١ ٕٞبي ٞٛآٝسي دس ايشاً٘ ،ٙجٞد ػهشٗبيُ ٠هزاسا ٙكشؿهت ٠اػهت .ػهشٗبيُ ٠هزاساٙ
كشؿتٗ ٠ؼ٘ٞالً اؿخبكي ثب ثشٝت صيبد  ٝكؼبّ دس لٞصً ٟبسآكشيٜي ١ؼتٜذ .دس ًـٞس١بي تٞػؼ ٠يبكت ٠ػشٗبيُ ٠هزاساٙ
كشؿتٗ ٠ؼ٘ٞالً ًبسٜٗذا ٙاسؿذ ؿشًت ١بي ثضسٍ ١ؼتٜذ ً ٠ث ٠كٞست ؿخلي سٝي اػتبستبح ١بي خذيهذ ػهشٗبي٠
ُزاسي ٗي ًٜٜذ .دس ايشا ٙاكشادي ثب ايٝ ٚيظُي ١ب ثٛ ٠ذست يبكت ٗي ؿٛٞذ ٜٞ١ ٝص چٜن ٚػهبختبسي ؿهٌْ ِٛشكته٠
اػت.
 -3ششكتَاي سشمايٍگزاسي خطشپزيش يا )Venture Capitalists) VCs

١VCب اكٔي تشي ٝ ٚتخللي تشي ٚدػت ٠ػشٗبيُ ٠زاسا ٙلٞصٞٛ ٟآٝسي ً ٝبسآكشيٜي ١ؼتٜذ .ايٗ ٚد٘ٞػ١٠ب ٗؼ٘هٞالً
ؿشًت١بيي ١ؼتٜذ ًٜٗ ٠بثغ ػشٗبي٠ؿب ٙاص طشين اكشاد يب ؿشًت١بي ديِش تبٗن ٚؿذ ٝ ٟثؼذ اص تبٗن ٚػشٗبي ،٠اهذإ
ث ٠ػشٗبيُ ٠زاسي دس اػتبستبح١ب ٗي٘ٛبيذ .اص آٛدب ًٗ ٠ذيشا ٙؿشًت١بي  VCاكشاد خجش ٟدس صٗن ٠ٜػهشٗبيُ ٠هزاسي
خطشپزيش ١ؼتٜذ ،خزة ٜٗبثغ ػشٗبيُ ٠زاسي ثشاي اي ٚؿشًت١ب ًبس چٜذا ٙدؿٞاسي ٛنؼت.
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خزة ػشٗبي ٠اص ؿشًت١بي ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش ٗؼ٘ٞالً اص ِٛبً ٟبسآكشيٜب ٙخزاثنت ثنـتشي داسد .چشا ً ٠ايهٚ
ؿههشًت١ههب ٗحههذٝديت١ههبي كههٜذٝم١ههبي ػههشٗبيُ ٠ههزاسي سا ٛذاؿههتٗ ٝ ٠ؼ٘ههٞالً ِٛههب ٟثٜٔذٗههذتتههشي
ث ٠ػشٗبيُ ٠زاسي ١بيـب ٙداسٛذ .ػال ٟٝثش اي ،ٚداٛؾ  ٝتخللي ١VCب ٗهيتٞاٛهذ ً٘هي ثضسُهي ثهشاي ًبسآكشيٜهبٙ
ًٖ تدشث ٠ثبؿذ .ؿشًت١بي ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش ٗؼ٘ٞالً ثؼت ٠ث ٠اٛذاص ٟؿشًت  ٝػنبػت ُزاسي١ب ثؼذ اص ٗشلٔ٠
ثزسي ػشٗبيُ٠زاسي ٗيًٜٜذ.
-4صىذيقَاي سشمايٍگزاسي جسًساوٍ ()Venture Capital Funds

كٜذٝم١بي ػشٗبيُ٠زاسي خطشپزيش ً ٠دس ايشا ٙثب ٛبٕ «كهٜذٝم١هبي خؼهٞساٛ »٠ٛنهض ؿهٜبختٗ ٠هيؿهٛٞذٛ ،هٞػي
اص كٜذٝم١بي ػشٗبيُ٠زاسي ١ؼتٜذ ً ٠پ ّٞخزة ؿهذ ٟاص ػهشٗبيُ٠هزاساٗ ٙختٔهق سا دس اػهتبستبح١هبي ًٞچهي
تب ٗتٞػ ثب پتبٛؼنْ سؿذ ثبال ،ػشٗبيُ٠زاسي ٗيًٜٜذ.
هجْ اص ثٞخٞد آٗذ ٙكٜذٝم١بي خؼٞسا ،٠ٛت٢ٜب ١VCبي خجهش ٟتٞاٛهبيي ٝسٝد ثه ٠لهٞص ٟػهشٗبيُ٠هزاسي خطشپهزيش
سا داؿتٜذ .اٗب ثب تـٌنْ اي ٚكٜذٝم١ب ،ػشٗبيُ٠زاساٛي ً ٠آؿٜبيي چٜذاٛي ثب كضبي ػشٗبيُ٠زاسي خطشپزيش ٛذاسٛهذ،
ٗيتٞاٜٛذ ثب ػضٞيت دس كٜذٝم١بي خؼٞسا ٝ ٠ٛثب اػتلبد ٟاص داٛؾ ٗذيشا ٙاي ٚكٜذٝم١ب ث ٠كٞست ؿنشٗؼتونٖ سٝي
اػتبستبح١ب ػشٗبيُ٠زاسي ًٜٜذ.
كٜذٝم١بي خؼٞساٗ ٠ٛؼ٘ٞالً ثؼذ اص ٗشلٔ ٠ثزسي ػشٗبيُ٠زاسي ٗيًٜٜذ ،دس ١نئت ٗذيش ٟؿشًت اػتبستبپي ًشػهي
داسٛههذ  ٝدس تلهه٘نٖ ُنههشي١ههب دخبٓههت داسٛههذ .كههٜذٝم١ههبي خؼههٞساٗ ٠ٛبٜٛههذ ت٘ههبٕ كههٜذٝم١ههب ،ثبيههذ هجههْ
اص اي ٠ٌٜث ٠ػشٗبيُ٠زاسي كٌش ًٜٜذ ،اهذإ ث ٠خزة ػشٗبي٘ٛ ٠بيٜذٗ .ؼ٘ٞالً ث ٠اي ٚكٞست ً ٠يي كشاخهٞا ٙثه ٠ت٘هبٕ
ػشٗبيُ٠زاسا ٙثبٓو ٟٞاساه ٠ؿذ ٝ ٟاص آ١ٙب دسخٞاػت ٗيؿٞد دس كٜذٝم خؼٞسا ٠ٛػشٗبيُ٠زاسي ٘ٛبيٜذ.
ثؼذ اص خزة ػشٗبيٗ ،٠ذيشا ٙكٜذٝم خؼٞسا ٠ٛيب ١GPب (ً ،)General Partnersؼتًٝبس١هبيي ًه ٠پتبٛؼهنْ سؿهذ
ثباليي داسٛذ سا ثشسػي ٗيًٜٜذ  ٝثهب دس ٛظهش ُهشكت ٚاٛتظهبسات اػضهبي كهٜذٝم ،تله٘نٖ ٢ٛهبيي سا دسٗهٞسد ٛحهٟٞ
ػشٗبيُ٠زاسي اتخبر ٗيًٜٜذٗ .ؼ٘ٞالً دس كٜذٝم١بي خؼٞسا ٠ٛدسكذ ًٞچٌي اص ػهشٗبيُ٠هزاسي١هبي اٛدهبٕ ؿهذ،ٟ
دس هبٓت «لن ٗذيشيت» ًؼش ؿذ ٝ ٟكشف پشداخت لوٞم  ٝدػت٘ضد ٗذيشا١ ٝ ٙضي١٠ٜبي كٜذٝم ٗيؿٞد.
ٌٛت ٖ٢ٗ ٠ديِش اي ٚاػت ً ٠كٜذٝم١بي خؼٞساٗ ٠ٛؼ٘ٞالً دٝس ٟػشٗبيُ ٠زاسي ٗحذٝدي ثن 7 ٚتهب  10ػهبّ داسٛهذ
 ٝدس پبيب ٙدٝس ٟػشٗبيُ ٠زاسيٗ ،ذيشا ٙكٜذٝم ثبيذ تحت ١ش ؿشايطي ػشٗبيُ ٠زاسي اٛدهبٕ ؿهذ ٟسا ثهٛ ٠وهذيِٜي
تجذيْ ًٜٜذ.
دس پبيب ،ٙػشٗبيُ٠زاسا ٙكٜذٝم ثؼذ اص سػنذ ٙؿشًت اػتبستبپي ث ٠پٜدش ٟخشٝجٝ( ،سٝد ث ٠ثٞسع يب ادؿبٕ ثب ؿشًت
ثضسُتش) ػٞد خٞد سا اص ػشٗبيُ٠زاسي١هبي اٛدهبٕ ؿهذ ٟدسيبكهت ٗهيًٜٜهذ .دس ايهٗ ٚشلٔه ٠دس كهٞستي ًه ٠ػهٞد
ػشٗبيُ٠زاسي ٗثجت ثبؿذ ،دسكذي اص ػٞد (ٗؼ٘ٞالً لذٝد 20دسكذ) ث ٠ػٜٞا ٙلهن ٗهذيشيت ثهٗ ٠هذيشا ٙكهٜذٝم
اختلبف ٗييبثذ ٗ ٝبثوي ثن ٚػشٗبيُ٠زاسا ٙتوؼنٖ ٗيؿٞد.
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 -5سشمايٍگزاس خطشپزيش ششكتي يا (Corporate Venture Capital) CVC

ػهشٗبيُ٠ههزاسا ٙخطشپههزيش ؿههشًتي يهب ١CVCههب ؿههشًت١هبي ثضسُهي ١ؼههتٜذ ًهه ٠دس اصاي دسيبكههت ػهه٢بٕ اهههذإ
ث ٠ػشٗبيُ٠زاسي١بي اػتشاتظيي  ٝػنؼت٘بتني دس اػتبستبح١ب ٗي٘ٛبيٜذٌٛ .ت ٖ٢ٗ ٠دس ٗهٞسد ١CVCهب ايه ٚاػهت
ً ٠ت٘بٕ ػشٗبيُ٠زاسي١بي اي ٚؿشًت١ب ٗشتج ثب ًؼت ًٝبس اكٔي ؿشًت اػت.
ثشاي ؿشًت١ب ،ػشٗبيُ٠زاسي سٝي اػتبستبح١بي ًٞچي ،دسٝاصٟاي اػت ث ٠ػ٘ت ت٘ٔهي الت٘هبٓي آ١ٙهب .دس ٝاههغ
ؿشًت١بي ثضسٍ ثب خشيذ ثخـي اص ػ٢بٕ اػتبستبح١ب ،كشكتي ثشاي سكذ  ٝآصٗبيؾ ػٌ٘ٔشد آ١ٙب ث ٠دػت ٗيآٝسٛذ
 ٝدس كٞستي ً ٠اص ػٌ٘شد اػتبستبح سضبيت داؿت ٠ثبؿٜذٗ ،يتٞاٜٛذ دس آيٜذ ٟآ ٙسا ث ٠طٞسًبْٗ ت٘ٔي ًٜٜذ .ثب ايهٚ
ِٛب ،ٟخنٔي اص ؿشًت١ب ،اػتبستبح١بيي سا ثشاي ػشٗبيُ٠زاسي اٛتخبة ٗيًٜٜذ ً ٠لذع ٗيصٜٛذ دس آيٜذ ٟت٢ذيهذي
ثشاي ًؼت ًٝبسؿب ٙخٞاٜ١ذ ثٞد .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثهبّ ؿهشًت ٗبيٌشٝػهبكت دس لهذٝد ػهبّ  2000چٜهذي ٚثهبس اههذإ
ث ٠خشيذ ؿشًت ًُ ُْٞشد ٟثٞد ً ٠دس ٢ٛبيت ٗٞسد ٗٞاكوت ثٜنبِٛزاسا ُُْٞ ٙهشاس ِٛشكهت  ٝچٜذػهبّ ثؼهذ ُُٞهْ
ث ٠سهنت خذي ٗبيٌشٝػبكت تجذيْ ؿذ٘١ .چٜن ٚؿجٌ ٠اخت٘بػي ايٜؼتبُشإ ًه ٠پتبٛؼهنْ سؿهذ ثهباليي سا اص خهٞد
ٛـبٗ ٙيداد ،پنؾ اص آ ٠ٌٛػ ٖ٢ثبصاس كنؼجٞى سا ث ٠چبٓؾ ثٌـذ ،تٞػ ايً٘ ٚپبٛي خشيذاسي ؿذ.
َ -6لذيىگ سشمايٍگزاسي ((Investment Holding

ٛههٞع ديِههشي اص ػههشٗبيُ٠ههزاسا ٙلههٞصً ٟههبسآكشيٜي دس ايههشأ١ ٙههذي١َٜههبي ػههشٗبيُ٠ههزاسي ١ؼههتٜذ .ايهه ٚدػههت٠
اص ػههشٗبيُ٠ههزاسا ٙدس اًٞػنؼههتٖ ًههبسآكشيٜي ٛ ٝههٞآٝسي ايههشاٛ ٙؼههجت ثههٝ ٠ضههؼنت خ٢ههبٛي ٛوههؾ پشسٛههَ تههشي
داسٛذٔ١ .ذي١ َٜبي ػشٗبيُ ٠زاسي ؿشًت ١هبيي ١ؼهتٜذ ًه ٠دس اصاي دسيبكهت «ػه٢بٕ ٗهذيشيتي» دس اػهتبستبح ١هب
ػشٗبيُ٠زاسي ٗيًٜٜذ٘٢ٗ .تشيٝ ٚيظُي ٔ١ذي١ َٜب اي ٚاػت ً ٠ػال ٟٝثش دسيبكت ػ٢بٕ ؿشًت ،دس اداس ٟاػهتبستبح
ٛنض دخبٓت ٗؼتونٖ داسٛذ  ٝتل٘نٖ ُنشٛذ ٟاكهٔي ١ؼهتٜذٌٛ .ته٢ٗ ٠هٖ ديِهش ايه ٚاػهت ًهٔ١ ٠هذي١َٜهب ٗؼ٘هٞالً
دس ًؼت ًٝبس١بي ٘١ؼ ٞثب  ٖ١ػشٗبيُ٠زاسي ٗيًٜٜذ  ٝدس اي ٚصٗنِٛ ٠ٜب ٟػنؼت٘ي داسٛذ.
ث ٠دالئي ًٗ ٠طشح ؿذ خزة ػشٗبي ٠اص ٔ١ذي١َٜبي ػشٗبيُ٠زاسي ؿشاي خبكي داسد ٗ ٝؼ٘هٞالً ٗحهذٝديت١هبي
صيبدي ثشاي ًؼت ًٝبس١ب ايدبد ٗيًٜذ .ثٜبثشاي ٚثٛ ٠ذست پنؾ ٗيآيذ ً ٠اػتبستبح١بيي ًٗ ٠شلٔ ٠ثهزسي سا پـهت
ػش ُزاؿت٠اٛذ ثب ١ذف خزة ػشٗبي ٠ث ٠ػشاؽ ٔ١ذي١َٜب ثشٛٝذ .آجتٗ ٠زاًش ٟثب ٔ١ذي١َٜبي ػشٗبيُ٠هزاسي ثؼٜهٞاٙ
اػتشاتظي خشٝج (ادؿبٕ يب كشٝؽ) ٗيتٞاٛذ اٛتخبة ٜٗبػجي ثشاي اػتبستبح١ب دس ٗشالْ ثبٞٛي ٠ثبؿذ.
ثب تٞخ ٠ث ٠لؼبػنتي ًٔ١ ٠ذي١َٜب دس ٛح ٟٞاداسً ٟؼت ًٝبس١ب داسٛذٗ ،ؼ٘ٞال ثٜنبِٛزاس ًؼهت ًٝبس١هبي خٞدؿهبٙ
١ؼتٜذ  ٝيب دس ٗشالْ ثزسي اهذإ ث ٠ػشٗبيُ٠زاسي سٝي اػتبستبح١ب ٗيًٜٜذ.
آجت ٠سؿذ ٔ١ذي١َٜبي ػشٗبيُ ٠زاسي ث ٠دٓنْ تد٘نغ اٌٗبٛبت ،ػشٗبيٗ ،٠خبطت ،استجبطبت  … ٝدس يهي ٗد٘ٞػه٠
ًؼت ًٝبس ثب ٗبٌٓنت ٝالذ ،دس ٢ٛبيت ٜٗدش ث ٠آػنت١بي صيبدي اص خ٘ٔ ٠ايدبد ثبصاس اٛحلبسي خٞا١ذ ؿذ.
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ج)مفًُم ي ييظگي َاي سشمايٍ گزاسي خطش پزيش يا )Venture Capital( VC
ػشٗبيُ ٠زاسي خطش پزيش ً ٠اص آ ٙثب ػٜٞا١ٙبي «ػشٗبيُ٠زاسي خؼٞسا »٠ٛيب «ػشٗبيُ٠هزاسي ًهبسآكشيٜي» ٛنهض ٛهبٕ
ٗي ثشٛذ ،ػجبست اػت اص تأٗن ٚػشٗبي ٠الصٕ ثشاي ؿشًت ١ب ً ٝؼت ًٝبس١هبي ٞٛپهب ً ٝهبسآكشيً ٚهٗ ٠ؼهتؼذ خ٢هؾ
 ٝسؿذ اسصؽ ٗي ثبؿٜذ  ٝآجت ٠سيؼي كشاٝاٛي  ٖ١داسٛذ .اي ٚؿشًت١ب دس ٗشالْ اثتهذايي سؿهذ  ٝتٌبٗهْ اهتلهبدي
خٞدٞٗ ،سد تٞخ ٠ػشٗبيُ٠زاساٛي ١ؼتٜذ ً ٠ثب اسصيبثي ٗٞؿٌبكب ٠ٛخٞد ،ؿٌبف ػشٗبيً٘ ٝ ٠جٞد ٛوذيِٜي ؿشًت١هبي
ًبسآكشي ٚسا خجشاٗ ٙيًٜٜذ  ٝدس ُش ٟٝػ٢بٕداسا ٙآ١ٙب هشاس ٗيُنشٛذ .ػشٗبيُ٠زاس سيؼيپزيش ثهب ٗهذيشيت كؼبالٛه٠
 ٝثشٛبٗ ٠سيضي دس تٞػؼٗ ٠ذّ١بي سا١جشدي ،دس ًؼت ًٝبس ١ذف  ٝاسصؽ اكضٝد ٝ ٟاكضايؾ هن٘ت ػ٢بٕ اي ٚؿشًت١ب
ٛوؾ ٗ٘٢ي سا ايلب ٗيًٜٜذ.
ػشٗبيُ ٠زاسا ٙخطشپزيش يي ػجذ اص اٞٛاع ػشٗبيُ ٠زاسي ثش سٝي ًؼت ً ٝبس١بي ٞٛپهبي ٗختٔهق داسد ًهٗ ٠هذإ
دس لبّ ٗذيشيت آ١ ٙب ٗي ثبؿذٗ .بٜٛهذ ٘١هبً ٙهبسي ًه ٠كهٜذٝم ١هبي ػهشٗبيُ ٠هزاسي كؼهبّ دس ثهٞسع اٛدهبٕ
ٗي دٜ١ذ ،ثب اي ٚتلبٝت ً ٠آ١ ٙب ػجذ ػ٢بٕ ؿشًت ١بي ثضسٍ سا داسٛذ اٗب ػهشٗبيُ ٠هزاسا ٙخطشپهزيش يهي ػهجذ
اص ًؼت ً ٝبس١بي ٞٛپب  ٝآيٜذ ٟداس سا داسٛذ .ػشٗبيُ ٠زاسا ٙخطشپزيش ث ٠ؿشًت ١ب ً٘ي ٗي ًٜذ تب ثٗ ٠شلٔ ٠ػشض٠
ػ٘ٗٞي ثشػٜذ.
دس ٗوبيؼ ٠ثب اٞٛاع ػشٗبيُ٠زاسي١بي ديِش ٝخ ٟٞػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش ت٢ٜب ثش ػشٗبيُ ٠هزاسي دس ٗشالهْ آٝنه٠
ت٘شًض ٗيًٜذ .تـننشات دس دٛنبي ػشٗبيُ ٠زاسي ،ايٞٛ ٚع اص ػشٗبيُ ٠زاسي سا دس ٗنب ٙاٛجه١ٞي اص ػهشٗبيُ ٠هزاساٙ
ٗـشٝع هبثْ دػتشعتهش  ٝاٌٗهبٙپهزيشتش ًهشد ٟاػهت .ثِٜهب١ٟهبي ػهشٗبيُ٠هزاسي خطشپهزيش ػ٘ٗٞهبً ٛوهؾ كؼهبٓي
سا دس ػشٗبيُ٠زاسي خٞد ايلب ٗيًٜٜذ  ٝدس ٗوبثْ ٛنض ٗؼ٘ٞالً خٞا١ب ٙخبيِب ٟدس ١نئت ٗذيشٛ ٟنهض ١ؼهتٜذ ،ثٜهبثشايٚ
ث ٠اي ٚؿٌْ ٗيتٞا ٙاص تدشثنبت  ٝساٜ٘١بيي١بي آ١ٙب ٛنض ث٢شُ ٟشكت.
ثنـتشي ٚػشٗبيُ٠زاسي١بي خطشپزيش اص ػٞي ُش١ٟٝبي ػشٗبيُ ٠زاسا ٙثشٝتٜ٘ذ ،ثبٛي١بي ػهشٗبيُ٠هزاسي  ٝػهبيش
ٗٞػؼبت ٗبٓي كٞست ٗيُنشد ً ٠اي ٚػشٗبي١٠ب سا دس اختنبس داسٛذ .ايٞٛ ٚع تأٗنٗ ٚبٓي  ٝاكضايؾ ػشٗبي ٠دس ٗنهبٙ
ؿشًت١بي خذيذي ً ٠ػبثو ٠ػ٘ٔنبتي ٗحذٝدي داسٛذ ٘ٛ ٝيتٞاٜٛذ ػشٗبي ٠سا ث٘١ ٠شا ٟثذ١ي  ٝيهب پنـه٢ٜبد ػه٢بٕ
ػشضًٜٜ ٠ذٗ ،حجٞة اػت.
ث ٠ػجبست ديِش ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش ً ٠اص آ ٙثب ػٜهٞا١ٙهبي «ػهشٗبيُ٠هزاسي خؼهٞسا »٠ٛيهب «ػهشٗبيُ٠هزاسي
ًبسآكشيٜي» ٛنض ٛبٕ ٗيثشٛذ ،ػجبست اػت اص تأٗن ٚػشٗبي ٠الصٕ ثشاي ؿشًت١ب ً ٝؼتًٝبس١بي ٞٛپبي ٗؼهتؼذ سؿهذ
 ٝثب سيؼي ثبال دس اصاي دسيبكت ثخـي اصػ٢بٕ آ ٙؿشًت.
ايٞٛ ٚع ػشٗبيُ ٠زاسي ثشاي ؿشًت١بي ٞٛپب ً ٠ػبثو ٠ي ًبس ٗحذٝدي داسٛذ ثؼهنبس ٜٗبػهت اػهت .چهشا ًه ٠ايهٚ
ؿشًت١ب ث ٠ثٔٞؽ ًبكي ثشاي خزة ػشٗبي ٠دس ثبصاس١بي ػ٘ٗٞي ٗثْ ثهٞسع ٛشػهنذ ٟاٛهذ  ٝتهٞا ٙتهبٗن ٝ ٚتضه٘نٚ
ٝإ١بي ثبٌٛي سا ٛذاسٛذ .ػشٗبيُ ٠زاسا ٙخطشپزيش دس اصاي پزيشؽ سيؼي ثبالي ػشٗبيُ ٠زاسي دس ايه ٚؿهشًت١هبي
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ًٞچيٗ ،ؼ٘ٞالً ػال ٟٝثش ثخـي اص ٗبٌٓنت ػ٢بٕ ث ٠ثحث١بي ٗذيشيتي ؿشًت ٛنض ٝسٝد ٗيًٜٜذُ .شچ ٠اي ٚسيؼهي
ثبال ثشاي ػشٗبيُ ٠زاسا ٙخطشٛبى اػت ،اٗب پتبٛؼنْ ثبصد ٟثبالي ٗتٞػ  ،ايٞٛ ٚع ػشٗبيُ ٠زاسي سا خزاة ٗيًٜذ.
دس لونوت ػشٗبيُ ٠زاسا ٙخلٞكي  ٝػشٗبيُ ٠زاسا ٙخطشپزيش ثش اٞٛاع  ٝاٛذاص١ٟبي ٗتلهبٝتي اص ؿهشًت١هبٗ ،جهبٓؾ
ٗتلبٝتي سا ػشٗبيُ ٠زاسي ٗيًٜٜذ  ٝدسكذ١بي ٗتلبٝتي اص ػٞد سا ٛنض ث ٠دػت ٗيآٝسٛذ .اػتبستبح١بي ٗٞسد ػاله٠
ػشٗبيُ ٠زاسا ٙخطش پزيش ٗؼ٘ٞالً ٗجتٜي ثش يي كٜبٝسي ٞٛآٝسا ٠ٛيب يي ٗذّ تدبسي دس كٜبيغ ١بيتي ٗبٜٛذ كٜهبٝسي
اطالػبت  ،ITكٜبٝسي١بي پبى يب ثنٞتٌٜٞٓٞطي ١ؼتٜذ.
يي  VCداساي خلٞكنبت اكٔي صيش اػت:
ٗ -1ـبسًت دس ٗذيشيت ؿشًت ١ب
ػشٗبيُ ٠زاسا ٙخطشپزيش ثب ٗـبسًت دس ٗبٌٓنت ؿشًت ١بي ٞٛپب ،خٞد سا دس هجبّ ٗٞكونت آ٢ٛهب ٗتؼ٢هذ ٗهي داٜٛهذ
 ٝثنـتشي ٚػؼي سا داسٛذ ً ٠ثب ً٘ي ثٞٗ ٠كونت ؿشًت ١بي ٞٛپهب ،ػهٞد ػهشٗبيُ ٠هزاسي خهٞد سا اكهضايؾ دٜ١هذ.
استجبطبت كشدي  ٝػبصٗبٛي اي ٚػشٗبيُ ٠زاسا ٙساُ ٟـبي ؿشًت ١بي ٞٛپبػت.
 -2اسصيبثي ٗذيشيتي
ٗ٘٢تشي ٚؿبخق اسصيبثي ؿشًت ١بي ٞٛپبٝ ،ضؼنت ُشٗ ٟٝذيشيتي آ٢ٛبػت .ثشسػي ٝضؼنت ُشٗ ٟٝذيشيتي ث ٠ػجت
ٗب١نت ؿنشٗؼ٘ٓٞي آ ٙث ٠تدشث ٝ ٠داٛؾ كشاٝاٛي ٛنبص اػت ٢ٗ ٝبست ١بي خبكي اص خ٘ٔ ٠اٛؼدبٕٗ ،ذت ،ػبثو ،٠تؼ٢ذ،
داٛؾ تدبسي ،ثشخٞسداسي اص ٗ٢بست ١بي تخللي  ٝپزيشؽ ٗـبٝس سا ٗي طٔجذ.
 -3تبٗنٗ ٚبٓي  ٝخطشپزيشي
ا٘١نت ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش دس تٞػؼ ٠تٌٜٞٓٞطي  ٝسؿذ اهتلبدي ،ثنـتش ثٝ ٠يظُي خطشپزيشي ثبص ٗهي ُهشدد.
ًبسآكشيٜبٛي ً ٠كٌش  ٝايذ ٟي  ٝ ٞٛخالهب ٠ٛخٞد سا دس ػش داسٛذ ث ٠ػٔت ػذٕ دػتشػي ثٜٗ ٠بثغ ٗهبٓيٌ٘ٗ ،ه ٚاػهت
ٛباٗنذ ؿٛٞذ  ٝاص اداًٗ ٠بس كشف ٛظش ًٜٜذ.
 -4اِٛنض ٟػٞد آٝسي
ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش يؼٜي پزيشؽ سيؼي ث ٠اٗنذ ًؼت ػٞد كشاٝا ٙدس آيٜذ .ٟپزيشؽ سيؼي ثب ًؼهت اِٛنهضٟ
ثبيذ ٘١شا ٟثبؿذ .اكشادي ً ٠ػشٗبي ٝ ٠پ ّٞخٞد سا دس طشح ١بي ًبسآكشيٜب ٝ ٠ٛخالهب ٠ٛكشف ٗهي ًٜٜهذ ثبيهذ ثشٛبٗه٠
ثٜٔذ ٗذتي دس ًؼت ػٞد داؿت ٠ثبؿٜذ .ػٞد ٗٞسد اٛتظبس كٜذٝم ١بي ػشٗبيُ ٠هزاسي خطشپهزيش اص ٗحهْ اكهضايؾ
اسصؽ ػٗ ٖ٢بًنت آ٢ٛب دس صٗب ٙكشٝؽ لبكْ ٗي ؿٞد.
 -5ديذُب ٟثٜٔذ ٗذت
خطشپزيشي ً ٝؼت ػٞد ثبيذ ثب ديذُب ٟثٜٔذ ٗذت ثبؿذ .دس تٞػؼ ٠تٌٜٞٓٞطي  ٝخطش پزيشي دس ايٞٗ ٚضٞع ،ديذُبٟ
ًٞتبٗ ٟذت خبيي ٛذاسد  ٝػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش راتبً ثبيذ ثب ديذُب ٟثٜٔذ ٗذت كٞست پزيشد.
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ٗ -6ذيشيت لشك ٠اي
دس ٗٞسد ػشٗبيُ ٠ذاسي خطشپزيش  ٝچِِٛٞي آ ،ٙثبيذ پشٝط ٟاي ً ٠دس آ ٙػشٗبيُ ٠زاسي كٞست ٗي ُنشد ثهب دههت
ًبْٗ اسصيبثي ؿٛٞذ  ٝپشٝط١ ٟبيي اٛتخبة ؿٛٞذ ً ٠ثبصد١ي ثباليي داسد .پشٝط١ب سا ثبيهذ ثهب دههت اسصيهبثي ٗهبٓي ًهشد
 ٝپغ اص ثشآٝسد ؿبخق ١بي ٗبٓي آ ،ٙتل٘ن٘بت الصٕ سا اتخبر ًشد.
ث ٠طٞس خالكٗ ٠ي تٞاُ ٙلت ً:٠
  VCيي ٝاػطٗ ٠بٓي اػت ،ث ٠ايٗ ٚؼٜب ً ٠ػشٗبي ٠ي ػبيش ػشٗبيُ ٠هزاساً ٙهٞچٌتش سا خ٘هغ آٝسي ًهشدٟ ٝث ٠طٞس ٗؼتونٖ ثش سٝي ُش١ٝي (ػجذي) اص ثِٜب٢١بي اهتلبدي ػشٗبيُ ٠زاسي ٗي ًٜذ.
-

 VCت٢ٜب دس ؿشًت٢بي خلٞكي ػشٗبيُ ٠زاسي ٗنٌٜذ .ث ٠ايٗ ٚؼٜب ً ٠تب ٗهذتي پهغ اص ػهشٗبيُ ٠هزاسي،
اي ٚؿشًت٢بي خلٞكي هبثٔنت ٗجبدالت ػبٕ سا ٛخٞاٜ١ذ داؿت.

 ٛ VCوؾ كؼبٓي سا دس ٛظبست ٗ ٝؼبػذت ؿشًت٢ب دس تؼنن ٚػجذ داساين٢ب ايلب ٗي ًٜذ. ١ذف اكٔي يي  VCلذاًثش ًشد ٙثبصُـت ٗبٓي اص طشين ػشٗبيُ ٠زاسي خشٝخي دس ِٜ١بٕ كشٝؽ ػه٢بٕؿشًت٢ب  ٝيب ػشض ٠آٝن ٠ػ٘ٗٞي ػ٢بٕ (ٗ )IPOي ثبؿذ.
-

 VCثش سٝي سؿذ داخٔي ؿشًت٢ب ػشٗبيُ ٠زاسي ٗي ٘ٛبيذ.
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د) فشآيىذ سشمايٍ گزاسي خطش پزيش
ٗذّ١بي ثؼنبسي ثشاي تجنن ٝ ٚتشػنٖ كشآيٜذ ػشٗبيُ ٠زاسي خطش پزيش ثنب ٙؿذ ٟاٛذ ً ٠اؿٔت ٗهذّ ١هب ٗ 5شلٔه٠
صيش سا ثشاي كشايٜذ ػشٗبيُ ٠زاسي خطش پزيش ٗطشح ٞ٘ٛد ٟاٛذ (ؿٌْ ())2

دریافت طزحها و
غزبالگزی

ارسیابی طزح
انتخابی

بلوغ و خزوج

مذاکزات معامله و
نهایی کزدن
قزارداد

مذیزیت و توسعه

ضكل  -2مزاحل فزاینذ سزمایه گذاری خطزپذیز

 -1دسيافت طشحَا ي غشبالگشي

دس ايٗ ٚشلٔ ٠طشح پنـ٢ٜبدي تٞػ ًبسآكشي ٚث ٠ػشٗبيُ ٠زاس اساهٗ ٠يؿٞد .اي ٚطشح ثبيذ ؿهبْٗ اطالػهبتي ٗبٜٛهذ
خالك ٠اخشايي اص طشح پنـ٢ٜبدي ،ؿشح پتبٛؼنْ  ٝاٛذاص ٟثبصاس ،ثشسػي سيؼي ١بي ٗٞسد اٛتظهبس دس كضهبي سههبثتي،
پنؾثنٜهي١هبي ٗهبٓي دهنهن  ٝخضهنهبت ٛحهٗ ٟٞهذيشيت ؿهشًت ثبؿهذ .ػهشٗبيُ ٠هزاساٗ ٙؼ٘هٞالً ثهشاي دػهتنبثي
ثٞٗ ٠هؼنت١بي ػشٗبيُ ٠زاسي اص استجبطبت خٞد ثب ثبٛي١بي ػهشٗبيُ ٠هزاسً ،هبسُضاساٗ ،ٙـهبٝساًٝ ٝ ٙهال اػهتلبدٟ
ٗيًٜٜذ .دس ايٗ ٚشلٔ ٌٚ٘ٗ ٠اػت ػشٗبيُ ٠زاسا ٙاص ٗتوبضنب ٙخ٢ت ٗلبلج ٠لضهٞسي  ٝساػهتي آصٗهبيي دػهٞت
ث ٠ػْ٘ آٝسٛذ .ػشٗبيُ ٠زاسا ٙدس ايٗ ٚشلٔٗ ٠يخٞاٜ١ذ اص ؿبخق ١بي ثٜنبدي ٗبٜٛذ ٗذّ ًؼت ًٝبس ،اٛذاص ٟثهبصاس،
تنٖ ٗذيشيتي ،دسآٗذ ،خشيبٝ ٙخٛ ٟٞوذيٛ ،شخ چب ٠ٛصٛي  ٝاسصؽ ػ٘ش ٗـتشي ٗطٔغ ؿٛٞذ.
 -2اسصيابي طشح اوتخابي

دس كٞستي ً ٠طشلي اص ٗشلٔ ٠ؿشثبِٓشي ثب ٗٞكونت ػجٞس ًٜذ ٝاسد ٗشلٔ ٠اسصيبثي ٗيؿٞد .دس ايهٗ ٚشلٔه ٠ػهشٗبي٠
ُزاسا ٙث ٠ثشسػي دهنن  ٠٘١ ٝخبٛج٠ي ًؼت ًٝبسٝ ،يظُي١بي ٗحل ،ّٞثبصاس  ٝكٜبٝسي  ٝخلٞكنبت ٢ٗ ٝبست١هبي
داٛـي-سكتبسي ًبسآكشيٜبٗ ٙيپشداصٛذ .آ١ٙب ث ٠طٞس دهنن ث ٠ثشسػي ٗ ٝحبػج ٠ي ػشٗبي ٠ي ٗٞسد ٛنبص ،خطهش١هبي
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ثبصاس ،كشآيٜذ١بي هبٛٞٛي ٗ ٝبٓنبتي ،ثٞدخ ٠ثٜذي  ٝصٗب ٙثٜهذي اختلهبف آٛ ،ٙهشخ ثبصُـهت ػهشٗبي ٝ ٠تهنٖ كؼٔهي
 ٝپنـ٢ٜبدي ًبسآكشيٗ ٚيپشداصٛذ.
 -3مزاكشات معاملٍ ي وُايي كشدن قشاسداد ()Shareholders Agreement
دس كٞستي ً ٠ػشٗبيُ ٠زاس دس پبيبٗ ٙشلٔ٠ي اسصيبثي خبٗغ ،پشٝط ٟسا ػٞدٜٗذ ثذاٛهذٝ ،اسد كهبص ٗهزاًش ٟثهشاي اٛؼوهبد
هشاسداد  ٝتؼنن ٚػبختبس آٗ ٙيؿٞد .دس ايٗ ٚشلٔ ٠طشكن ٚثش ػش ٗؼبهٔي ٗبٜٛذ ٗنضا ٙػشٗبيُ ٠زاسي  ٝصٗب ٙثٜهذي
اختلبف آ ،ٙاسصؿِزاسي اػتبستبحٗ ،نضا ٙػ٢بٕ ٝاُزاس ؿذ ٝ ٟاختنبسات طشكنٗ ٚزاًشٗ ٟيًٜٜذ .دس تهذٝيSHA ٚ

ٗيثبيؼت اػٜبد لوٞهي ث ٠طٞس دهنن تٜظنٖ ؿذ ٝ ٟسا١ٟبي پشداخت ٚثٗ ٠ؼبهْ لوٞهي ؿنش هبثهْ پهنؾ ثنٜهي ٛنهض
ٗـخق ُشدد.
 -4مذيشيت ي تًسعٍ

پغ اص اٛؼوبد هشاسداد  ٝثب تٞخ ٠ثٞٗ ٠اسد ٗـهخق ؿهذ ٟدس ههشاسداد ،ػهشٗبيُ ٠هزاس ثهب اػهتلبد ٟاص اختنهبسات خهٞد
دس ٗذيشيت ؿشًت اػتبستبپي ٗـبسًت ٗيًٜذ .ػشٗبيُ ٠زاساٗ ٙؼ٘ٞالً ثب ٛظبست ثش ػٌ٘ٔشد ؿشًت ،اص پنـشكت ًهبس
ٗطبثن ثب ثشٛبٗ ٠اط٘نٜب ٙلبكْ ًشد ٝ ٟدس تل٘ن٘بت اػتشاتظيي كبلت لهن ساي ١ؼهتٜذ .آجتهً ٠بسآكشيٜهب ٙثبيهذ
ٛؼجت ث ٠دخبٓت ثنؾ اص لذ ػشٗبيُ٠زاساٛ ٙنض ٞ١ؿنبس ثبؿٜذ.
 -5بلًغ ي خشيج

آخشيٗ ٚشلٔ ٠ػشٗبيُ ٠زاسي خطش پزيش ،ايدبد طشح خشٝج ) (Exitثب تٞخ ٠ثٗ ٠ب١نت ػشٗبيُ ٠زاسيٗ ،نضاٛ ٝ ٙهٞع
ػشٗبيُ ٠زاسي  … ٝاػت .ثشٛبٗ ٠خشٝج ثبيذ ثشاي لذاًثش ًشد ٙثبصد ٟػشٗبيُ ٠زاسي طشالي ؿهٞد .كشآيٜهذ خهشٝج
ؿبْٗ ٗشالْ صيش ٗي ثبؿذ:
 -1-5اسصؿِزاسي اػتبستبح
ً -2-5ب١ؾ سيؼي
 -3-5ثشٛبٗ ٠سيضي كشكت ١بي ػشٗبيُ ٠زاسي خبيِضيٚ
ػشٗبيُ ٠زاس خطشپزيش ٗي تٞاٛذ اص طشين يٌي اص سا١ ٟبي صيش ػشٗبيُ ٠زاسي خٞد سا ث ٠پبيب ٙثشػبٛذ.
• عزضه اولیه سهام ):(IPO

دس كٞستي ًً ٠ؼت ً ٝبس ػٌ٘ٔشد ٜٗبػجي داؿت ٠ثبؿذ ،پغ اص طهي ٗشالهْ ههبٛٞٛي،

ػ٢بٕ ؿشًت ث ٠طٞس ػ٘ٗٞي دس ثبصاس ١بي ػ٢بٕ ػشضٗ ٠ي ؿٞد .ثذي ٚتشتنت ػشٗبيُ ٠زاسا ٙآٝنٗ ٠ي تٞاٜٛذ داسايي
خٞد سا ث ٠ػ٢بٗذاسا ٙػ٘ٗٞي ٝاُزاس ًشد ٝ ٟخبسج ؿٛٞذٜٞ١ .ص ١نچ اػتبستبپي دس اًٞػنؼتٖ اػتبستبپي ايشا ٙث ٠ايهٚ
ٗشلٔٛ ٠شػنذ ٟاػت.
• ادغام و تملیک :دس اي ٚلبٓت ًؼت ً ٝبس تٞػ ؿشًتي ٗؼ٘ٞالً ثضسٍتش خشيذاسي ؿذ ٟيب ثب ؿشًتي ديِش ادؿهبٕ
ٗي ُشدد ٌٚ٘ٗ .اػت اػتبستبح ثب ثشٛذ خٞد يب تحت ثشٛذ خشيذاس  ٝيب ثب ثشٛذي ًبٗالً خذيذ ًه ٠لبكهْ اص ادؿهبٕ دٝ
ؿشًت اػت ث ٠كؼبٓنت خٞد اداٗ ٠د١ذ.
• خزوج اجباری :اي ٚاػتشاتظي ثب د ٝلبٓت ٘١شا ٟاػت .يب ًؼت ً ٝبس ٗ ٝجٔهؾ ػهشٗبيُ ٠هزاسي اص دػهت ٗهي سٝد
(ٝسؿٌؼتِي) ً ٠دس اي ٚكٞست اص كشٝؽ داسايي ١ب  … ٝػؼي ثش خجشا ٙخؼبست ٗي ؿٞد  ٝيب ثهب ٝخهٞد ػهٞد١ي
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اػتبستبح سؿذ آٗ ٙحذٝد ؿذ ٝ ٟػٞدد١ي آً٘ ٙتش اص لذ اٛتظبس ػشٗبيُ ٠زاس اػت .دس اي ٚكٞست ٗؼ٘ٞالً ثش اػبع
لن ثبصخشيذ ػ٢بًٕ ،بسآكشي ٚػ٢بٕ ػشٗبيُ ٠زاس سا ثب ٗجٔـي تٞاكوي ثبصخشيذ ٗي ًٜذ.
• فزوش سهام به سزمایهگذاران دیگز :دس اي ٚسٝؽ ػشٗبيُ ٠زاس ٗي تٞاٛذ ػ٢بٕ خٞد سا ث ٠ػهشٗبيُ ٠هزاسا ٙخذيهذ
ٝاُزاس ًٜذ.
ٌ) اوًاع قشاسدادَاي سشمايٍ گزاسي خطش پزيش
دس ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش ً ٠دس ايشا ٙسايح اػت ٗيتٞاٗ 3 ٙذّ هشاسدادي سا ٛبٕ ثشد ًه١ ٠شًهذإ ؿهشاي خهبف
خٞد سا داسد« :هشاسداد١بي ػ٢بٕ»« ،هشاسداد١بي هشم هبثْ تجذيْ ث ٠ػ٢بٕ» « ٝهشاسداد سٝيبٓتي يب لناالٗتنبصي».
ٗ -1ذّ هشاسداد١بي ػ٢بٗي ()Equity

اي ٚهشاسداد اص سايحتشي ٠ٛٞ٘ٛ ٚهشاسداد١بي ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش ١ؼت .دس ايٗ ٚهذّ ،يهي اػهتبستبح ػهشٗبي٠اي
سا اص ؿشًت ػشٗبيُ٠زاس ٗيُنشد ٗ ٝب ث ٠اصاي آ ،ٙػ٢بٗي سا ث ٠ػشٗبيُ ٠زاس ٝاُزاس ٗيًٜذ .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ دس ٗوبثْ
ٗجٔؾ ٗ 200نٔن ٙٞػشٗبي ،٠ثشاي ٗ 6بٗ ٟيتٞا 20 ٙدسكذ اص ػ٢بٕ سا ث ٠ػشٗبيُ ٠زاس ٝاُزاس ًشد.
ٗ -2ذّ هشاسداد هشم هبثْ تجذيْ ث ٠ػ٢بٕ ()Convertible

ٝإ هبثْ تجذيْ ث ٠ػ٢بٕ يي ثذ١ي ًٞتبٗ ٟذت اػت ً ٠ث ٠ػ٢بٕ تجذيْ ٗيؿٞد .دس ػهشٗبيُ٠هزاسي آٝنه ٠ثهش سٝي
اػتبستبح ١ب اي ٚثذ١ي ث ٠طٞس ٗؼ٘ ٝ ّٞاتٗٞبتني ث ٠ػ٢بٕ ٗ٘تهبص تجهذيْ ٗهيؿهٞد .دس ٝاههغ ػهشٗبيُ٠هزاس ٗجٔـهي
سا ث ٠كٞست ٝإ ث ٠آ١ٙب ٝاُزاس ٗيًٜذ  ٝدس ٗوبثْ ث ٠خبي پغ ُشكت ٚاي ٚپ ّٞث٘١ ٠شا ٟػٞد آ ،ٙثخـهي اص ػه٢بٕ
آً ٙؼت ً ٝبس سا ثؼت ٠ث ٠ؿشاي ٗٞخٞد دس اي ٚهشاسداد دس هبٓت ػ٢بٕ ٗ٘تبص دس اختنبس ٗيُنشد.
ٗ -3ذّ هشاسداد لن االٗتنبص يب سٝيبٓتي ()Royalty

ايٗ ٚذّ هشاسداد ثشاي اػتبستبح١بيي ًبسثشد داسد ً ٠دس صٗبًٞ ٙتب ٝ ٟػشيؼي ث ٠كشٝؽ ثشػذ ،دس ايه ٚسٝؽ ههشاسداد
ث ٠اي ٚكٞست اػت ً ٠ػشٗبيُ٠زاسٗ ،ب ث ٠اصاي پ ّٞسا ػ٢بٕ ٗهيُنهشد  ٝايه ٚلهن سا داسد ًه ٠اص كهشٝؽ ٗحلهّٞ
ثشداؿت ًٜذ ٗ ٝب ث ٠اصاي آ ٙػ٢بٕ سا ثب هن٘تي اص پنؾ تؼنهن ٚؿهذً ٟهٛ ٠هشخ ٗهٞسد اٛتظهبس ػهشٗبيُ ٠هزاس اص ػهٞد
سا ثشآٝسدًٜ ٟذ ،ث ٠اػتبستبح ثبصُشداٛذ.

صفحه  12از 17

ي) مشاحل سشمايٍ گزاسي خطشپزيش
ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش ػ٘ذتبً دس چ٢بس ٗشلٔ ٠اٛدبٕ ٗي ؿٞد:
آٝنٗ ٚشلٔ ٠اص ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش ثٞدخ ٠آٝنٗ ٠يثبؿذ .ايٗ ٚشلٔ ٠آٝنٗ ٝ ٚوذٗبتيتشيٗ ٚشلٔ ٠ؿهشٝع يهي
ًؼت ً ٝبس اػت .ػشٗبي٠اي ً ٠دس ايٗ ٚشلٔ ٠خزة ٗيؿٞد ،ثنـتش ثهشاي تحونهن  ٝتٞػهؼ ٠ا١هذاف ًؼهت ً ٝهبس
ًبسثشد داسد .اي ٚاٗش ثذيٗ ٚؼٜبػت ً ٠دس ايٗ ٚشلًٔ ٠بسآكشيٜب ٙيي ًؼت ً ٝبس دس لبّ ُؼتشؽ يهي ايهذ ٟثهٞدٟ
 ٝكؼال ٝاسد ٗشلٔ ٠تٞصيغ ٗحلٗ ّٞحؼٞػي ٛـذٟاٛذٗ .ؼ٘ٞال اي ٚثٞدخ ٠ثشاي ثنـهتش ًهشد ٙاػضهبي تهنٖ  ٝاٛدهبٕ
تحونوبتي پنشاٗ ٙٞثبصاسيبثي ٗحل ّٞثً ٠بس ٗيسٝد.
دس دٗٝنٗ ٚشلٔ ،٠اػتبستبح لبضش اػت ث ٠اصاي ػشٗبي ٠ثنـتش ٗوذاسي اص ػه٢بٕ خهٞد سا ٝاُهزاس ًٜهذ صيهشا دس ايهٚ
ٗشلٔ ،٠اػتبستبح سؿذ ٜٗبػجي ٞ٘ٛد ٝ ٟتٞا ٙخزة ػهشٗبي ٠ثنـهتشي سا پنهذا ًهشد ٟاػهت .دس ٛتنده ٠اٌٗهب ٙسؿهذ
 ٝدػتنبثي ثٞٗ ٠كونت خٞد سا تب لذي ثبثت ًشد ٟاػت.
ػٗٞنٗ ٚشلٔ ٠خبيي اػت ً ٠اػتبستبح ثؼنبس سؿذ ًشد ٟاػت  ٝديِش يي ؿشًت ٞٛپب ٗحؼٞة ٘ٛيؿٞد .ايٗ ٚشلٔ٠
ثب هذٕ ثٗ ٠ـبسًت ُزاؿت ٚػشٗبيُ٠زاسا ٙثضسُتش اداٗ ٠پنذا خٞا١ذ ًشد  ٝلتي ٌٗ٘ه ٚاػهت ايه ٚػهشٗبيُ٠هزاساٙ
ث ٠ؿٌْ ٗـبسًتي هذٕ دس ًؼت ً ٝبس اػتبستبح ُزاؿت ٝ ٠يب لتي تٞػ ؿشًت١بي ثضسُتش خشيذاسي ؿٞد.
چ٢بسٗنٗ ٚشلٔ ٠خبيي اػت ً ٠ؿشًت ث ٠دٝسا ٙضؼق  ٝاك ّٞخٞد سػنذ ٟثبؿذ ٛ ٝنهبص ثه ٠ثهبصآسايي ٗدهذد داؿهت٠
ثبؿذ.
ث ٠ػجبست ديِش ُش١ ٟٝبي كٜذٝم ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش دس يٌي اص ايٗ ٚشالْ ٝاسد ؿشًت ٗي ؿٛٞذ:
• ٗشلٔ ٠ايذ ٟصاهي ()Seed

١نچ ػبصٗبٛي ً ٝؼت ً ٝبسي ٝخٞد ٛذاسد كو دس لذ يي ايذٗ ٟي ثبؿذ.
•ًؼت ً ٝبس ٞٛپب ()Start Up

ؿشًت ١ب ؿٌْ لوٞهي ث ٠خٞد ُشكتٗ ٝ ٠دٞص١ب سا دسيبكت  ٝػبصٗب ٙخٞد سا ؿٌْ داد ٟاٛذ.
• سؿذ ػشيغ ()Go-Go

دس ايٗ ٚشلٔ ٠توبضب دس ثبصاس ١ذف ٗحل ّٞيب خذٗت ؿشًت ٝخٞد داسد  ٝؿشًت التنبج ثٜٗ ٠بثغ ٗبٓي ٗ ٝذيشيتي
خ٢ت تٞػؼً ٠ؼت ًٝبس خٞد داسٛذ .
• ضؼق  ٝاك ّٞؿشًت ()Vulture Capital

اي ٚػبصٗب١ ٙب ث ٠كٞست ػ٘ذ ٟداساي ً٘جٞد ػشٗبي ٠ثٞد ٝ ٟيب ثً٘ ٠ي ١بي ٗهذيشيتي  ٝيهب ؿهجٌ ٠كهشٝؽ التنهبج
داسٛذ.
ث ٠طٞس خالك٘٢ٗ ٠تشي ٚكؼبٓنت٢بي ١ VCب ٗنتٞاٛذ ث ٠ػ ٠دػت ٠طجو ٠ثٜذي ُهشدد« :ػهشٗبيُ ٠هزاسي»ٛ« ،ظهبست»
« ٝخشٝج» .كؼبٓنت ػشٗبيُ ٠زاسي ثب ًبٝؽ  VCثشاي كشكت٢بي خذيذ دس ثبصاس آؿبص ٗنِشدد  ٝتب صٗب ٙػوذ ههشاسداد
اداٗ ٠داسد .ثشاي ١ش ػشٗبيُ ٠زاسي ٠ً ٌٚ٘ٗ VC ،كذ١ب ٗٞسد خذيذ سا ٗٞسد ثشسػي هشاس د١ذ اٗب كو تؼذاد اٛذًي
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اص آ٢ٛب اسصؽ تٞخ ٠خبف سا خٞاٜ١ذ داؿت  ٝلتي تؼذاد ً٘تشي اص آ٢ٛب ،اسصؽ پنـ٢ٜبد آٝن ٠خشيذ سا خٞاٜ١ذ داؿت.
اي ٚپنـ٢ٜبد آٝن ٠دس هبٓت يي ػٜذ اػالٕ ؿشاي خشيذ اسايٗ ٠نِشدد ً ٠ؿبْٗ اسصؽ  ٝهن٘ت پنـ٢ٜبديٞٛ ،ع اٝسام
ث٢بداس ٛ ٝنض ٞٛع ًٜتشٓ٢ب ٛ ٝظبست پنـ٢ٜبدي ثشاي ػشٗبيُ ٠زاسا ٙاػت .اُش اي ٚؿشاي اص ػٞي ؿشًت ٗوبثْ ٗهٞسد
پزيشؽ هشاس ُنشد VC ،ث ٠ثشآٝسد دهنن ًٔن ٠خٜج١ ٠بي آ ٙؿشًت ٗنپهشداصد .دس كهٞستي ًه ٠سضهبيت خهبطش VC

دس ايٗ ٚشلٔٛ ٠نض خٔت ؿذًٔ ،نٞٗ ٠اسد آضٕ ثشاي ػوذ هشاسداد ٢ٛبييٓ ،حبظ ٗنِشدد صٗبٛي ً ٠يهي ػهشٗبيُ ٠هزاسي
اٛدبٕ ُشكت VC ،استجبب خٞد سا ثب ؿشًت اص طشين خٔؼبت ١نئت ٗهذيش ،ٟاػهتخذإ ٗ ٝـهبٝسُ ،ٟؼهتشؽ ٗنذ١هذ.
اص اي ٚخبٝ VC ،اسد ٗشلٔ ٠ثؼذ يؼٜي ٛظبست ٗنـٞد .ثؼنبسي اص ١ VCب ٗؼتوذٛذ ً ٠اي ٚكؼبٓنت٢ب ٗ٘٢تشي ٝ ٚث٢تهشيٚ
كشكت ثشاي ايدبد اسصؽ اكضٝدٛ ٝ ٟنض ٗ٘٢تشيٜٗ ٚجغ ثشاي ايدبد ٗضيت ٛؼجي يي ١ VCؼتٜذ
ُش ٟٝآخش كؼبٓنت٢بٞٗ ،ضٞع خشٝج اػت٘١ .بٛطٞس ً ٠هجالً ٛنض ثحث ؿذ١ VC ،ب ٝاػط١ ٠بي ٗبٓي ١ؼتٜذ ً ٠تؼ٢ذات
هشاسدادي ثشاي ثبصُـت ػشٗبي ٠ث ٠ػشٗبيُ ٠زاسا ٙآٝن ٠خٞد داسٛذ .ثهب ايهٝ ٚخهٞد ،كشآيٜهذ خهشٝجٛ ،نبصٜٗهذ داٛهؾ
٢ٗ ٝبست ١بيي اػت ً ٠آ ٙسا ثب د ٝكؼبٓنت هجٔي يؼٜي ػشٗبيُ ٠زاسي ٛ ٝظبست ٗت٘بيض ٗنؼبصد١ VC .ب اػتشاتظي٢بي
خشٝج خٞد سا ثب دهت كشاٝاٗ ٝ ٙؼ٘ٞالً ثب ٗـبٝس ٟثب ثبٌٛذاسا ٙثشٛبٗ ٠سيضي ٗنٌٜٜذٗ .ؼ٘ٞالً ػشض ٠آٝن ٠ػ٘هٗٞي ػه٢بٕ
(٘١ )IPOنـ ٠يٌي اص ػٞدٜٗذتشي ٚسٝؿ٢بي خشٝج ثٞد ٟاػت٘٢ٗ .تشي ٚسٝؽ خبيِضي ٚثشاي ػشض ٠آٝنه ٠ػ٘هٗٞي
ػ٢بٕ ،كشٝؽ ؿشًت ث ٠يي خشيذاس اػتشاتظيي  ٝيب ؿشًت ثضسٍ اػت.
ص) اقتصاد سشمايٍ گزاسي خطشپزيش
تبػنغ ١ ٝذايت يي كٜذٝم ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش (ػشٗبيُ ٠زاسي خؼٞساً )٠ٛبس ثؼنبس دؿٞاسي اػهت .دؿهٞاس
اص آ ٙخ٢ههت ًهه ٠اي هً ٚؼههت ً ٝههبس ٛن هبص ثهه ٠چـههٖاٛههذاصي ثٜٔههذ ٗههذت داسد  ٝؿههشًبي ثههب ٗؼههئٓٞنت ٗحههذٝد
( ٠ً )LP : Limited Partnerػشٗبي ٠خٞد سا دس اختنبس ؿشًبي كؼبّ ( )GP:General Partnerهشاس ٗهيدٜ١هذ تٞههغ
ثبصُـتي ثنؾ اص ػبيش ثبصاس١ب داسٛذ؛ چنضي دس لذٝد  5تب  %15ثبالتش.
ػٔت اي ٚتٞهغ اي ٚاػت ً ٠دٝس ٟخٞاة ػشٗبي ٠خطشپزيش ثبالػت  ٝاي ٚػشٗبي ٠ث ٠ايه ٚصٝدي١هب ٛوهذ ٛخٞا١هذ ؿهذ
 ٝسيؼي ثباليي  ٖ١داسد .ػال ٟٝثش اي١ٚب ١ضي١٠ٜبيي  ٖ١ثشايـب ٙث ٠دٛجبّ داسد .ثٜهبثشاي ٚطجنؼهي اػهت ًه ٠اٛتظهبس
ثبصُـت ثنـتشي داؿت ٠ثبؿٜذ .اص اي ٚس ٝػشٗبي٠اي ً ٠دس اختنبس ػشٗبيُ ٠زاس خطشپزيش ههشاس ٗهيُنهشد ػهشٗبي٠اي
ثغ ُشا ٙاػت.
اداسً ٟشد ٙيي كٜذٝم ػهشٗبيُ ٠هزاسي خطشپهزيش د١ ٝضيٜهًٔ ٠نهذي دس پهي داسد .يٌهي ١ضيٜه١ ٠هبي ٗهذيشيتي
( ٝ )Management Feesديِشي ث٢ش. )Carried Interest( ٟ
١ضي١٠ٜبي ٗذيشيتي ١ضي١٠ٜبيي ػبال١ ٠ٛؼتٜذ ً ٠لوٞم ١ب ١ ٝضيٜه١٠هبي ػهبصٗبٛي يهي ؿهشًت ػهشٗبيُ ٠هزاسي
خطشپزيش سا پٞؿؾ ٗيدٜ١ذ١ .ضي١ ٠ٜبي ٗذيشيتي ػهبال ٠ٛيهي كهٜذٝم ٗشالهْ ٞٛپهبيي ( )early stageدس لبٓهت
ٗؼ٘ ّٞػبال ٠ٛلذٝد  %2اػت .اي١ ٚضي١٠ٜب دسكذي اص ًْ ػشٗبي٠اي اػت ً ٠دس كهٜذٝم ػهپشد ٟؿهذٗ ٝ ٟؼ٘هٞالً
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ٛؼجتي اص پٓٞي اػت ً ٠ثً ٠بس ُشكت ٠ؿذ ٟاػت .ثهشاي ٗثهبّ دس ٗهٞسد يهي كهٜذٝم ٗ 50نٔنهبسد تٗٞهبٛي١ ،ضيٜه٠
ٗذيشيتي  %2يؼٜي ػبال ٠ٛلذاًثش ٗ 1نٔنبسد تٗٞب.ٙ
دس اًثش ٗٞاسد اي ٚػطح اص ١ضي١ ٠ٜبي ٗذيشيتي تب ٗذت صٗبٗ ٙحذٝدي ثشهشاس ١ؼهتٜذ .ثهشاي ٗثهبّ دس  5ػهبّ اّٝ
يي كٜذٝم  ٝتب صٗبٛي اػت ً ٠ػشٗبيُ ٠زاسي ١بي خذيذ اتلبم ثنلتذ .ثؼذ اص  5ػبّ١ ،ضيٗ %2 ٠ٜؼ٘ٞالً ثش اػهبع
ثبهيٗبٛذ ٟػشٗبيُ ٠زاسي دس ؿشًت١بي كؼبّ ٗحبػجٗ ٠يؿٞد.
اٗب دسكذ ١ضيٗ ٠ٜذيشيتي ٜٗبػت چوذس اػت؟ آيب ثبيذ  %2ثبؿهذ؟ ايه١ ٚضيٜه ٠ثه ٠چٜهذ ػبٗهْ ثؼهتِي داسد .ثهشاي
كٜذٝه٢بي ثؼنبس ًٞچي ٗثْ كهٜذٝم ٗ 20نٔنهبسد تٗٞهبٛي %2 ،يؼٜهي ٗ 400نٔنه ٙٞتٗٞهب ٝ ٙايه ٚثهشاي تهبٗنٚ
١ضي١٠ٜبي ػبصٗبٛي  ٝپشداخت يي لوٞم اٛذى ث ٠ؿشًبي كؼبّ ًبكي اػت .اٗب دس كٜذٝم١بي ًٞچي ،اٛذًي ثبالتش
ثٞد١ ٙضي١ ٠ٜبي ٗذيشيتي  ٝسػنذ ٙآ ٙثه %2/5 ٠ثبثهت ًهبس اضهبك٠اي ًه ٠ػهشٗبيُ ٠هزاسي دس ٗؼهبٗالت ًٞچهي
 ٝؿشًت١بي خٞاٙتش ٗيطٔجذ ،ؿنشٗؼ٘ٛ ّٞنؼت .ػٌغ ايٞٗ ٚضٞع ثشاي كهٜذٝم١هبي ثضسُتهش ٛنهض كهبدم اػهت
١ ٝضي١ ٠ٜبي ٗذيشيتي ٗي تٞاٛذ تب ً %1/5ب١ؾ يبثذ.
١ضي١ ٠ٜبي ٗذيشيتي دس يي كٜذٝم ػشٗبيُ ٠زاسي ًٞچي ً٘ي ٗيًٜذ ًً ٠بس ػشپب  ٠ِٛداؿهت ٠ؿهٞد  ٝكهٞست
لؼبة١ب پشداخت ؿٛٞذ اٗب ثب اي١ ٚضي١٠ٜب ثشٝتي ػبيذ ًؼي ٘ٛيؿٞد .ثبصُـهت اكهٔي ثهشاي يهي ػهشٗبيُ ٠هزاسي
خطشپزيش اص ػٞد١بيي اػت ً ٠اص ثبصُـت ًٔي ػشٗبيُ ٠زاسي ١ب ايدبد ٗيؿٞد .دسكذ ػٞدي ً ٠ث ٠ؿهشًبي كؼهبّ
پشداخت ٗيؿٞد ث٢شٟاي اػت ً ٠ثن %15 ٚتب ٗ %30تـنش اػت ٗ ٝؼ٘ ّٞآ %20 ٙاػهت .ايه ٚث٢هش ٟثهب ١ضيٜه١٠هبي
كٜذٝم ساثط ٠ػٌغ داسد١ .شچ١ ٠ضي١٠ٜب ثنـتش ث٢شً٘ ٟتش ١ ٝشچ١ ٠ضي١٠ٜب ً٘تش ث٢ش ٟثنـتش.
هجْ اص اي ٠ٌٜسيبٓي اص ث٢ش ٟث ٠ؿشًبي كؼبّ پشداخت ؿٞد ا ّٝثبيذ ًْ ػشٗبي ٠تؼ٢ذ ؿذ ٟثه ٠ؿهشًبي ثهب ٗؼهئٓٞنت
ٗحذٝد ثبصُشداٛذ ٟؿٞد .ثشاي ٗثبّ كشم ؿٞد:
•

ٗ 50نٔنبسد تٗٞب ٙثشاي كٜذٝم تبٗنٗ ٚي ؿٞد  ٝث٢شٛ ٟنض  %20دس ٛظش ُشكتٗ ٠ي ؿٞد.

•

ثؼذ اص  5ػبّ يٌي اص ؿشًت١بي پشتل ٞث ٠كشٝؽ ٗيسػذ ٗ 40 ٝنٔنبسد تٗٞب ٙثذػت ٗيآيذ.

•

ًْ ٗ 40نٔنبسد ث١ LP ٠ب تحٞيْ دادٗ ٟيؿٞد ً ٠دس ٝاهغ  %80اص ػشٗبي٠اي اػت ً ٠ثبيذ ثبصُشداٛذ ٟؿٞد.

•

ثؼذ اص آ ٙؿشًت ديِشي ث ٠كشٝؽ ٗيسػذ ٗ 20 ٝنٔنبسد تٗٞب ٙث ٠كٜذٝم ثبص ٗيُشدد.

•

اص ايٗ 20 ٚنٔنبسدٗ 10 ،نٔنبسد ث١ LP ٠ب تؼٔن داسد.

•

لبّ كٜذٝم ٗ 50نٔنبسد تٗٞب ٙآٝن ٠سا ث ٠ػشٗبيُ ٠زاسا ٙثبصُشداٛذ ٟاػت.

•

ٗ 10نٔنبسد تٗٞب ٙثبهيٗبٛذ ٟثٛ ٠ؼجت  80ث 20 ٠ثن GP ٝ LP ٚتوؼنٖ ٗيؿهٞد .يؼٜهي ٗ 8نٔنهبسد تٗٞهبٙ

ؿشًبي ٗحذٝد ٗ 2 ٝنٔنبسد تٗٞب ٙؿشًبي كؼبّ دسيبكت ٗيًٜٜذ.
دس ٝاهغ ثب پشداخت ػشٗبي ٠آٝن ٠ث ٠ؿشًبي ثب ٗؼئٓٞنت ٗحذٝد ،ثبهي ػٞد١بي ثذػهت آٗهذ ٟثهب ٛؼهجت  80ثه20 ٠
ثن ٚآ١ٙب  ٝؿشًبي كؼبّ توؼنٖ ٗيؿٞد.
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ح) ساختاس ي اسكان سشمايٍ گزاسي خطشپزيش
دس ٝاهغ ٝ VCاػطٗ ٠بٓي ٗنبٞٗ ٙػؼبت ػشٗبيُ ٠زاس اكٔي (كٜذٝم ١بي داساي اٌٗب ٙػشٗبيُ ٠زاسي ٛظنش كٜذٝم
١بي ثبصٛـؼتِي ،ثبٛي ١بٞٗ ،ػؼبت ثن٘ ٝ ).. ٝ ٠ؿشًت ١بي ث ٠ػهشػت دس لهبّ سؿهذ ٛهٞآٝسي ٗحهٞس ٗهيثبؿهذ.
ػ٘ٗٞبً كٜذٝم ١ب ث ٠ػٜٞا ٙؿشيي ثب ٗؼئٓٞنت ٗحذٝد ( )LPػْ٘ ٗي ٘ٛبيٜذ ٛ VC ٝوهؾ ؿهشيي ٗهذيشيتي ()GP
سا ايلب ٗيًٜذ ٗ ٝؼئٓٞنت كؼبٓنت ١بيي ً ٠اص طشين ٜٗبثغ ٗبٓي كٜذٝم  LPاٛدبٕ ٗيؿٞد سا ػ٢ذ ٟداس اػت.
ث ٠ػجبست ديِش ػبصٗبٛي اػت ً ٠تـٌنْ ؿذ ٟاص يي ؿشيي ػ٘ٗٞي ٠ً ،ػشٗبي١ ٠ب سا ٗذيشيت ٗهيًٜهذ ٝ ،ؿهشًبي
ٗحذٝد ٠ً ،پ ّٞػشٗبيُ ٠زاسي ٗيًٜٜذ ٓٝي ٗؼئٓٞنت ٗحذٝدي داسٛذ  ٝدس ٗذيشيت سٝصا ٠ٛػشٗبي١ ٠ب ٛوـي ٛذاسٛذ.
دس يي ػشٗبيُ ٠زاسي ٗخبطش ٟآٗنض ػبدي ،ؿشيي ػ٘ٗٞي ،دػت٘ضدي ثشاي ٗذيشيت  ٝدسكذي اص ػهٞد١بي ثذػهت
آٗذ( ٟيب ػٞد١بي ث ٠تؼٞين اكتبد )ٟسا دسيبكت ٗيًٜذ .ؿشًبي ٗحذٝد  ٖ١دسآٗذ ،ػٞايذ ػشٗبي٠اي ٗ ٝضايبي ٗبٓنهبتي
دسيبكت ٗيًٜٜذ.
ؿشاًت ٗحذٝد يي ػبصٗبً ٙؼت ً ٝبسي ثب يي يهب چٜهذي ٚؿهشيي ػ٘هٗٞي يهب خهبٗغ اػهتً ،هً ٠ؼهت ً ٝهبس
سا ٗذيشيت ٗيًٜٜذ  ٝثذ١ي١ب  ٝتؼ٢ذات لوٞهي سا توجْ ٗيًٜٜذ٘١ ٝ ،چٜن ٚيي يب چٜذي ٚؿشيي ٗحذٝد دس ايهٚ
ػبصٗب١ ٙب ٝخٞد داسدٗ ٠ً ،ؼئٓٞنت آ٢ٛب كو دس اٛذاص ٟػشٗبيُ ٠زاسي ١بيي اػت ً ٠اٛدبٕ ٗيدٜ١ذ .ؿشاًت ٗحذٝد
يي ػبختبس هبٛٞٛي اػتلبد ٟؿذ ٟتٞػ ثؼنبسي اص ػهشٗبيُ ٠هزاسا ٙخطشپهزيش  ٝخلٞكهي اػهت .ؿهشًبي ٗحهذٝد
٘١چٜن ٚاص داؿت ٚدػتشػي ث ٠خشيبٛ ٙوذي ؿشاًت ث٢شٗ ٟيثشٛذٓٝ ،ي دس هجبّ تؼ٢ذات ؿشًت ٗؼئٛ ّٞنؼتٜذ.
كٜذٝم  ٠ً ،VCث ٠ػٜٞا ٙيي ؿشاًت ثب ٗؼئٓٞنت ٗحذٝد ػبصٗبٛذ١ي ؿذ ٟاػت ،اثضاس اكٔي ثشاي ػهشٗبيُ ٠هزاسي
١ VCب ٗنجبؿذ .ؿشًبي ػبٕ ( )GPيي ؿشًت  ،VCخٞدؿبٛ ٙنض ث ٠كٞست يي ؿشًت ٗؼ٘ٞالً ثه ٠كهٞست ػهشٗبي٠
ُزاسا ٙػبصٗبٛي ثب ٜٗبثغ داٛـي ٗنجبؿذ  ٝؿشًبي داساي ػ٢بٕ ٗؼئٓٞنت ٗحذٝد (ٗ )LPsؼ٘ٞالً ثه ٠كهٞست ػهشٗبي٠
ُزاسا ٙػبصٗبٛي ثب ٜٗبثغ ٗبٓي ١ؼتٜذ .ؿٌْ ( )3ػبختبس ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش سا ٛـبٗ ٙي د١ذ.

ؿٌْ  -3ػبختبس ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش
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ثش اي ٚاػبع اسًب ٙكٜذٝم ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش ٗي تٞاٛذ لذاهْ ؿبْٗ اسًب ٙريْ ث ٠ؿشح ؿٌْ ( )4ثبؿذ:
ٞٗ -1ػؼنٚ
 -2ػشٗبيُ ٠زاسا ( ٙدٓٝت  ٝ % 49ػبيش ػشٗبيُ ٠زاسا)%51 ٙ
ٗ -3د٘غ ػ٘ٗٞي
١ -4ئنت ٗذيشٟ
ٗ -5ذيشيت كٜذٝم
ً٘ -6نت١ ٠بي تخللي
٢ٛ -7بد١بي ٛظبستي  ٝلؼبثشػي

ؿٌْ  -4اسًب ٙكٜذٝم ػشٗبيُ ٠زاسي خطشپزيش
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