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مقدمه
هــدف از تدویــن راهنمــای حاضــر تشــریح ســاختار قــرارداد همســرمایهگذاری اســت؛ بــر ایــن اســاس
تــاش میشــود تــا حــد امــکان در خصــوص ابعــاد مختلــف قــرارداد شفافســازی انجــام شــود تــا متقاضیــان
بتواننــد بــا علــم بــه ابعــاد مختلــف و تعهــدات مربوطــه تصمیمگیــری کننــد .اهمیــت ایــن موضــوع از آن
روســت کــه مشــارکت یــک تعامــل دوســویه و یــک توافــق بلندمــدت محســوب میشــود لــذا عــدم آگاهــی
هــر یــک از بازیگــران در خصــوص حقــوق و تعهــدات خــود میتوانــد موفقیــت مســیر مشــترک را بــا ابهاماتــی
مواجــه ســازد.
الزم بــه ذکــر اســت توضیحــات الزم در رابطــه بــا ســاختار کلــی همســرمایهگذاری ،گامهــای عملیاتــی بــرای
نیــل بــه قــرارداد و فرمهــای مربوطــه و نیــز تعامــات پــس از عقــد قــرارداد کــه میــان عامــل و صنــدوق شــکل
خواهــد گرفــت ،در کتابچـ ٔـه دیگــری بــا عنــوان (راهنمــای همســرمایهگذاری) عنــوان شــده و در ایــن راهنمــا
ً
صرفــا در خصــوص بندهــای حائــز اهمیــت و نگاشــته شــده در قــرارداد توضیحــات الزم ارائــه میشــود.
این راهنما با احتساب مقدمه ،شامل بخشهای زیر است:
 .1مقدمه
 .2فلسفه و هدف قرارداد
 .3پرسشهای متداول
 .4قالب و متن قرارداد
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فلسفه و هدف قرارداد
اصطــاح همســرمایهگذاری بــه مفهــوم همراهــی صنــدوق بــا یــک ســرمایهگذار حرف ـهای اســت .بنابرایــن
صنــدوق بــه اتــکای یــک ســرمایهگذار حرفـهای اقــدام بــه تخصیــص منابــع و ســرمایهگذاری در یــک موضــوع
مشــارکت خواهــد کــرد .در اینجــا بــه ســرمایهگذاری کــه صنــدوق بهعنــوان ســرمایهگذار حرفـهای میشناســد،
عنــوان «عاملیــن ســرمایهگذاری صنــدوق» یــا بهاختصــار «عامــل» اطــاق شــده اســت .در ایــن چارچــوب
نقــش اصلــی بــر عهــده عاملیــن ســرمایهگذاری اســت و صنــدوق بهعنــوان همســرمایهگذار بــه تشــخیص،
نهــا را همراهــی میکنــد.
مدیریــت و قــدرت ارزیابــی آنهــا اعتمــاد کــرده و آ 
در ســرمایهگذاری مســتقیم صنــدوق بهصــورت مســتقیم شــریک موضــوع مشــارکت و کارآفرینــان اســت.
امــا در مــدل همســرمایهگذاری (کــه بهنوعــی مشــارکت غیرمســتقیم محســوب میشــود) مســئولیت
مدیریــت ،نظــارت ،خــروج ،تصمیمگیــری و انتخــاب نماینــده حقوقــی در موضوعهــای مشــارکت بــا عامــل
ســرمایهگذاری اســت .ســهام صنــدوق نیــز بــه نــام عامــل اســت و کلیــه تعامــات موضــوع مشــارکت بــا عامــل
خواهــد بــود.
علــت اصلــی اتخــاذ ایــن رویکــرد توســط صنــدوق ایــن اســت کــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی یــک
نهــاد عمومــی اســت .نهادهــای عمومــی بــا مشــکالتی ماننــد :فرایندهــای پیچیــده ،انعطــاف پاییــن در
تصمیمگیــری ،عــدم شــناخت اقتضائــات اکوسیســتم دانشبنیــان ،محدودیــت در ارائــه خدمــات ،تغییــرات
مدیریتــی و ...مواجــه هســتند .از طــرف دیگــر مشــارکت یــک همــکاری طوالنــی مــدت اســت؛ در دوره همکاری
ً
نیــاز اســت همــه شــرکا کامــا هماهنــگ باشــند و خــود را بــا نوســانات و تحــوالت تطبیــق دهنــد .ویژگیهــای
موردنیــاز و شــاخصهای اصلــی اشارهشــده بــا ذات ســرمایهگذاری خطرپذیــر بــا محدودیتهــای نهادهــای
عمومــی ســازگار نیســت .بنابرایــن در قالــب همســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بهعنــوان یــک
ســرمایهگذار رفتــار میکنــد و امــور اجرایــی و مدیریتــی را بــه ســرمایهگذار حرفـهای خصوصــی واگــذار میکنــد.
روح قــرارداد حاضــر بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه صنــدوق نقــش ســرمایهگذار و کاهشدهنــده
ریســک ســرمایهگذاری ســایر نهادهــا را بــر عهــده میگیــرد و ســایر نهادهــای حرف ـهای اقــدام بــه تشــخیص،
ارزیابــی ،مدیریــت و نظــارت خواهنــد کــرد .لــذا چارچــوب قــرارداد مبتنــی بــر همیــن رویکــرد اســت و صنــدوق
بهعنــوان ســرمایهگذار و تأمینکننــده مالــی رفتــار میکنــد .در ایــن ســاختار ســرمایهگذاران نیــز امــکان
توســعه حــوزه فعالیــت خــود و ورود بــه فضــای ســرمایهگذاری خطرپذیــر بــرای کمــک بــه اکوسیســتم نــوآوری
کشــور را خواهنــد داشــت.
نشــده اســت
در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه قــرارداد حاضــر بــر اســاس ایــن رویکــرد تدوی 
کــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نقــش ســرمایهگذار را بــر عهــده دارد و عامــل بهعنــوان نهــاد حرفــهای
و بهعنــوان مدیــر ســرمایهگذاری ایفــای نقــش میکنــد؛ لــذا تعهــدات طرفیــن در همیــن چارچــوب
پیشبینیشــده اســت و ضمانتهــای اجرایــی نیــز مبتنــی بــر همیــن رویکــرد اســت .بهطــور مثــال ضمانــت
اجرایــی پیشبینیشــده بــرای پرداخــت بهموقــع ســرمایه توســط صنــدوق بهصــورت ســختگیرانه تعییــن
شــده تــا نقــش طرفیــن و جایــگاه هریــک در مــدل مشــخص و آشــکار شــود.
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پرسشهای متداول
در این بخش مهمترین موارد مرتبط با قرارداد در قالب پرسشهای متداول تشریح میشود.
 -1موضوع مشارکت چیست و چه ویژگیهایی الزم است داشته باشد؟
موضــوع مشــارکت همــان شــرکت ،طــرح ســرمایهپذیر و بهطــور عمومــی متقاضــی جــذب ســرمایه اســت و
لــذا از ســرمایهپذیر در تمامــی متــن ایــن قــرارداد بــا عنــوان «موضــوع مشــارکت» یــاد شــده اســت .علــت نــام
نبــردن از آن بــا عنــوان شــرکت ســرمایهپذیر ،ایــن اســت کــه ممکــن اســت در برخــی مــوارد طرحــی کــه عامــل
جهــت ســرمایهگذاری مشــترک بــه صنــدوق پیشــنهاد میکنــد ،هنــوز در قالــب شــرکت بــه ثبــت نرســیده و
پــس از عقــد قــرارداد ،ثبــت آن (در قالــب شــرکت ســهامی خــاص) انجــام خواهــد شــد.
بــه حــدود مربــوط بــه ثبــت شــرکت و شــرایط آن در بنــد یــک از پیوســت یــک مکــرر قــرارداد اشــاره شــده
اســت.
موضــوع مشــارکت بایســتی شــرکت دانشبنیــان باشــد؛ درصورتیکــه موضــوع مذکــور دانشبنیــان
نیســت الزم اســت عامــل ســرمایهگذاری دانشبنیــان باشــد.
از منظــر ماهیــت ثبتــی موضــوع مشــارکت اولویــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ایــن اســت کــه مشــارکت
در قالــب یــک شــرکت ســهامی خــاص انجــام شــود .شــرکت مذکــور ممکــن اســت موجــود بــوده یــا پــس از
عقــد قــرارداد ثبــت شــود.
 -2دوره مشارکت چه مدت است؟ و شامل چه مراحلی است؟
دوره مشــارکت بــا عاملیــن در هــر موضــوع مشــارکت ،پنــج ســال اســت و بــا ســپری شــدن آن دوره
نقدیســازی و خــروج بایــد شــروع شــود .در مــوارد خــاصکــه بــه هــر دلیــل امــکان خــروج فراهــم نباشــد ،مــدت
مذکــور قابــل تمدیــد اســت.
 -3آیا سودآوری موضوع مشارکت در تعهد عامل است؟
اصــل پذیرفتهشــده در ســرمایهگذاری خطرپذیــر
عــدم ســوددهی موضــوع مشــارکت بهعنــوان یــک
ِ
موردپذیــرش قــرار گرفتــه و شکســت طــرح جزئــی از ماهیــت ســرمایهگذاری خطرپذیــر شــناخته میشــود .لــذا
در ایــن خصــوص عامــل تعهــدی بــه صنــدوق نــدارد.
 -4تعهدات اصلی عامل کدام است؟
ً
ً
در بخــش الــف از مــاده هفــت قــرارداد بــه تعهــدات عامل مشــخصا اشــاره شــده اســت .این تعهــدات تماما
بــا ایــن هــدف آمــده اســت کــه عامــل پــول دریافــت شــده از صنــدوق (کــه از آن بــا عنــوان ارزش مشــارکت در
ً
متــن یــاد شــده اســت) را مشــخصا بــه موضــوع مشــارکت تزریــق نمایــد و خــود بهدرســتی بــر نحــوه تخصیــص
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آن توســط موضــوع مشــارکت نظــارت نمــوده تــا در جــای دیگــری بهجــز موضــوع مشــارکت خــرج نشــود.
قــرارداد حاضــر بــر اســاس ایــن فــرض اســت کــه عامــل بهعنــوان یــک نهــاد ســرمایهگذاری حرفـهای  3تعهــد
عمــده را در خصــوص صنــدوق دارد:
 -1مدیریــت موضــوع مشــارکت :کلیــه امــور مدیریتــی ،تصمیمــات روزانــه و مــواردی کــه موضــوع مشــارکت
در طــول دوره حیــات خــود بــا آن روبـهرو اســت توســط عامــل انجــام میشــود.
 -2نظــارت :یکــی از مهمتریــن ارکان موردنظــر ســرمایهگذار اعمــال چارچوبهــا ،قواعــد و ســاختارهای
نظارتــی اســت .صنــدوق انتظــار دارد کــه عامــل اصــول متعــارف و روشهــای اســتاندارد نظارتــی را اعمــال
نمایــد .گســتره نظــارت بــر اســاس تشــخیص عامــل اســت و صنــدوق در خصــوص کمیــت و کیفیــت آنهــا
دخالتــی نــدارد و معتقــد اســت بــر اســاس تشــخیص و صالحدیــد عامــل انجــام شــود.
 -3فراینــد نقدیســازی :فراینــد خــروج و نقدیســازی ســهام یکــی از مهمتریــن ارکان مشــارکت اســت.
عامــل بــا توجــه بــه ســابقه و توانایــی خــود مدیریــت ایــن فراینــد را بــر عهــده میگیــرد.
جدولــی کــه در ادامــه آمــده اســت ،دســتهبندی تعهــدات عامــل را نشــان میدهــد .تمامــی تعهــدات
در راســتای ســرفصلهای اشــاره شــده در بــاال اســت و انتظــار مــیرود عامــل بهعنــوان مدیــر مشــارکت
مســئولیت مــوارد فــوق را برعهــده بگیــرد:
ردیف

مرجع تعهد

عنوان تعهد

تعلیق

ضمانتنامه
*

3

ماده 7
قسمت
الف
بند 2

عدم انحراف منابع
توسط خود عامل

*

حق فسخ

2

ماده 7
قسمت
الف
بند 1

جلوگیری از انحراف
تخصیص منابع
توسط موضوع
مشارکت

وجه التزام

*

مطالبه
خسارت

1

ماده 6

ارائه ضمانتنامه
بانکی ده درصد
پیش از دریافت هر
مرحله تأدیه

سایر  /توضیحات
کارکرد در برخی مواد :وجه
التزام تعهدات
کارکرد در برخی مواد :وصول
بخشی از خسارات

*

*

وصول ضمانتنامه بهعنوان
جبران بخشی از خسارت و
حق فسخ هر دو منوط به رأی
مرجع قضایی ذیصالح
تعلیق و حق فسخ به
تشخیص صندوق

*

*

*

وصول ضمانتنامه بر اساس
گزارشحسابرس بهعنوان وجه
التزام تأخیر در تخصیص منابع
استرداد ارزش مشارکت
بهعالوه %18
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ردیف

مرجع تعهد

عنوان تعهد

9

ماده 11

اعطای وکالتنامه
بالعزل به صندوق
در هر مرحله تأدیه
ارزش مشارکت
ظرف سی روز

*

10

واگذاری سهام با
ماده 21
رعایت شرایط بند 3
تبصره 2
این ماده

تعلیق

8

ماده 9
بند 4

احراز وقوع
خروجیهای مورد
انتظار

*

ضمانتنامه

7

ماده 9
بند 3
تبصره 2

ارائه گزارش خالف
واقع مربوط به
پرداخت

*

حق فسخ

6

ماده 9
بند 3

ارائه گزارشهای
تأدیه مندرج دربند
 5پیوست 2

*

وجه التزام

5

ماده 8
بند 1

گزارشدهی مطابق
با پیوست  2و عدم
امتناع دو دوره
متوالی یا سه دوره
غیرمتوالی

*

مطالبه
خسارت

4

ماده 7
قسمت
الف
بند 3

رعایت شرایط
قرارداد
سرمایهگذاری
پیوست 1

*

سایر  /توضیحات
وصول ضمانتنامه منوط
بهحکم مرجع قضایی
ذیصالح بهعنوان جبران
بخشی از خسارت
وجه التزام ناشی از تأخیر
در ارائه هر یک از گزارشها
معادل (یک درصد) ارزش
مشارکت که نباید کمتر از 500
میلیون و بیشتر از  2میلیارد
ریال باشد

*

*

فرصت صحتسنجی تا
برگزاری مجمع که تراز مالی
مربوط به اسناد و مدارک
موصوف را تصویب میکند
مهلت وقوع خروجیها
حداکثر نه ماه از تاریخهای
موردنظر
وصول ضمانتنامه به
تشخیص صندوق بهعنوان
وجه التزام ناشی از تأخیر در
اجرای تعهد

*

*

*

*

حق فسخ بعد از شش
ماه از مهلت سی روزه ارائه
وکالتنامه

*

استرداد ارزش مشارکت
بهعالوه %18

8

*

وصول ضمانتنامه به
تشخیص صندوق بهعنوان
جبران بخشی از خسارت

ردیف

مرجع تعهد

*

تعلیق

عنوان تعهد

ضمانتنامه

14

ماده 42

عدم واگذاری
قرارداد بدون جلب
موافقت کتبیطرف
مقابل

حق فسخ

13

ماده 32

رعایت محرمانگی
توسط طرفین

*

وجه التزام

12

ماده 71

عدم رقابت عامل با
موضوع مشارکت

*

وجه التزام تخلف از ایفای
تعهدات معادل دو برابر ارزش
مشارکت

مطالبه
خسارت

11

ماده 41
تبصره

انتقال درآمدها
بهحساب صندوق
ظرف یک ماه

*

وجه التزام تأخیر تأدیه حداقل
با نرخ سود سپرده یکساله
مورد تائید شورای پول و
اعتبار

سایر  /توضیحات

انتقال سهام صندوق با
استفاده از وکالتنامه به خود
یا ثالث (ماده)11
انتقال سهام صندوق با
استفاده از وکالتنامه به خود
یا ثالث (ماده)11

 -5تعهدات اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی کدام است؟
تعهدات قراردادی صندوق در مقابل عامل مطابق قرارداد همسرمایهگذاری عبارتاند از:
پرداخت ارزش مشارکت در زمان مقرر
پرداخت کارمزد اداره مشارکت
رعایت محرمانگی
عدم واگذاری قرارداد بدون جلب موافقت کتبی طرف مقابل پیش از بلوغ موضوع مشارکت
عدم تعلیق پرداخت ارزش مشارکت بدون دلیل
 -6جریمه عدم ارائه گزارشها توسط عامل چیست؟
در متــن قــرارداد وجــه التزامــی معــادل یــک درصــد ارزش مشــارکت (مشــروط بــر آنکــه مبلــغ مذکــور کمتــر از
 50تومــان و بیشــتر از  200میلیــون تومــان نباشــد) بــرای عــدم ارائــه هــر گــزارش تعییــن شــده اســت.
 -7کارمزد اداره مشارکت چگونه پرداخت میشود؟
ایــن کارمــزد در  2قســط ســالیانه بــه عامــل پرداخــت میشــود .عامــل هزینههــای مربــوط بــه اجــرای قــرارداد را
از ایــن محــل پرداخــت میکنــد؛ مبلــغ کارمــزد معــادل درصــدی از ارزش مشــارکت صندوق اســت.
9
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 -8آیا به عامل پاداش موفقیت تعلق میگیرد؟
در صــورت ســودآوری موضــوع مشــارکت باالتــر از نــرخ بــرآوردی ،بخشــی از ســود مــازاد بهعنــوان پــاداش
عملکــرد بــه عامــل اختصــاص مییابــد.
 -9فرایند تأدیه ارزش مشارکت توسط صندوق چگونه است؟
زمانبنــدی اولیــه از فراینــد تأدیــه ارزش مشــارکت در پیوســت  3قــرارداد انجــام میشــود .بــر اســاس ایــن
پیشبینــی هــر زمــان کــه عامــل درخواســت منابــع مالــی دارد ،مــدارک مشخصشــده در پیوســت  2قــرارداد
(بنــد دوم) را بــرای صنــدوق ارســال میکنــد و صنــدوق مکلــف اســت در زمــان مشــخص ارزش مشــارکت را
تأدیــه نمایــد.
 -10جریمه عدم رعایت تعهد صندوق در تأدیه ارزش مشارکت چیست؟
از آنجــا کــه پرداخــت ارزش مشــارکت یکــی از مهمتریــن تعهــدات صنــدوق اســت و تأخیــر بــا انصــراف بــدون
دلیــل صنــدوق نقــض تعهــد مربوطــه محســوب میشــود 2 ،وجــه التــزام بهعنــوان جریمــه بــرای صنــدوق در
قــرارداد پیشبینــی شــده اســت:
 .1وجــه التــزام تأخیــر :در صورتــی کــه صنــدوق در تأدیــه ارزش مشــارکت تأخیــر داشــته باشــد ،جریم ـهای
معــادل  2برابــر نــرخ مصــوب شــورای پــول و اعتبــار بهصــورت روزشــمار بــه صنــدوق تحمیلشــده و موظــف
بــه پرداخــت مبلــغ مذکــور بــه عامــل اســت.
 .2وجــه التــزام انصــراف :در صــورت عــدم تأدیــه ارزش مشــارکت در  2نوبــت ،عــاوه بــر وجــه التــزام تأخیــر،
صنــدوق مکلــف بــه پرداخــت جریمــه انصــراف اســت .ایــن وجــه التــزام معــادل  2برابــر نــرخ شــورای پــول و
اعتبــار بــه مــدت  6مــاه اســت.
 -11منظور از خروجیهای موردانتظار چیست؟
تزریــق منابــع مالــی بهصــورت مرحلهبهمرحلــه منــوط بــه بــرآورده شــدن خروجیهــای موردانتظــار خواهــد
ٔ
دهنده
بــود .خروجیهــای موردانتظــار بــه آن دســته از اتفاقاتــی گفتــه میشــود کــه وقــوع آنهــا نشــان
پیشــرفت موضــوع مشــارکت مطابــق بــا اهــداف ترسیمشــده در هــر مرحلــه اســت .خروجیهــای موردانتظــار
در پیوســت ( )3قــرارداد احصــا شــده و احــراز وقــوع آنهــا شــرط الزم پرداخــت اقســاط ارزش مشــارکت توســط
صنــدوق اســت.
 -12گستره و عمق نظارت صندوق بر قراردادهای همسرمایهگذاری تا چه میزان است؟
ً
صنــدوق در امــور اجرایــی و مدیریتــی دخالتــی نــدارد و نظــارت صنــدوق صرفــا در قالــب دریافــت گزارشهای
دورهای و حصــول اطمینــان از عــدم تخلــف توســط مشــارکتکنندگان اســت .صنــدوق در وجــود نظــم و
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ســاختار دقیــق مالــی در موضوعــات مشــارکت بســیار حســاس اســت .لــذا مقتضــی اســت موضوعــات
مشــارکت تهیــه صورتهــای مالــی دورهای حسابرســی شــده و ایجــاد زیرســاختهای مالــی و حســابداری
دقیــق را در اولویــت برنام ـ ه قــرار دهنــد.
 -13چه گزارشهای در چه دورههای زمانی الزم است به صندوق ارائه شود؟
در پیوســت شــماره دو قــرارداد ،بــه نحــوه گزارشدهــی عامــل بهطــور کامــل اشارهشــده اســت .ایــن گــزار 
ش
در پنــج دســته قابــل تقســیمبندی هســتند .نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه عمــده گزارشهــا مربــوط
ً
بــه دوره تأدیــه ارزش مشــارکت اســت و پــس از تکمیــل مبالــغ پرداختــی ،صرفــا صورتهــای مالــی دورهای
بهصــورتحسابرســی شــده دریافــت خواهــد شــد .در مــوارد خــاص ممکــن اســت بــا هزینــه صنــدوق ،گــزارش
ویــژه نیــز درخواســتشــود.
 .1صورتهای مالی حسابرسی شده موضوع مشارکت بهصورت دورهای
 .2گزارش منابع و مصارف موضوع مشارکت در دوره تأدیه ارزش مشارکت
 .3گزارش دورهای از منابع و مصارف حساب اختصاصی عامل در دوره تأدیه ارزش مشارکت
 .4گــزارش ویــژه حسابرســی بــا موضوعــات مختلــف کــه بــه درخواســت صنــدوق و بــا هزینــه صنــدوق انجــام
میگیــرد،
 .5گزارشهایــی کــه قبــل از پرداخــت هــر قســط الزم اســت کــه بــه صنــدوق ارائــه شــوند .ایــن گزارشهــا
ً
صرفــا در دوره تأدیــه ارزش مشــارکت ارائــه میشــود.
 -14قرارداد عامل با موضوع مشارکت چگونه باید باشد؟
مطابــق بــا قــرارداد حاضــر ،عامــل نســبت بــه صنــدوق تعهداتــی دارد .بدیهــی اســت عامــل بایســتی در
قــرارداد ســرمایهگذاری خــود بــا موضــوع مشــارکت حقوقــی بــرای خــود درنظــر بگیــرد .در غیــر ایــن صــورت
امــکان عمــل بــه تعهــدات مشخصشــده در قبــال صنــدوق وجــود نــدارد.
از آنجــا کــه صنــدوق تمایلــی بــه ورود بــه جزئیــات قــرارداد ســرمایهگذاری عامــل بــا موضــوع مشــارکت نــدارد،
در پیوســت  2قــرارداد مــوارد حداقلــی و حیاتــی مشــخص شــده اســت .عــدم رعایــت ایــن مــوارد حداقلــی
بهطــور حتــم ریســک همــه مشــارکتکنندگان را افزایــش میدهــد .لــذا علیرغــم محدودیتهایــی کــه مفــاد
منــدرج در پیوســت  2بــه همــراه دارد ،مــوارد حداقلــی بیــان شــده ،در راســتای حفــظ حقــوق ســرمایهگذار
اســت و در ایجــاد نظــم و انضبــاط مالــی بســیار ضــروری اســت.
همچنیــن صنــدوق پذیرفتــه اســت کــه در امــور مدیریتــی و اجرایــی دخالــت نکنــد تــا از ایــن طریــق مانــع
اجرایــی بــرای کســبوکارهای دانشبنیــان و اســتارتآپی ایجــاد نشــود .بــه همیــن دلیــل از جزئیــات و
فرایندهــای داخلــی موضــوع مشــارکت اطالعــی نــدارد و مجبــور اســت بــا ایجــاد محدودیتهایــی ،بخشــی از
ریســک بــاالی پذیرفتــه شــده را مدیریــت کنــد .بهطــور مثــال هرچنــد صنــدوق در فرایندهــای اجرایــی دخالــت
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نمیکنــد ،لیکــن نیــاز اســت در موضوعــات اساســی ماننــد انحــال یــا وثیقهگــذاری داراییهــای موضــوع
مشــارکت بهعنــوان یکــی از اجــزای مشــارکت طــرف مشــورت قــرار گیــرد .مــوارد منــدرج در پیوســت  2در
همیــن راســتا اســت.
 -15هدف از اخذ ضمانتنامه بانکی و کارکرد آن چیست؟
ضمانتنامــه بانکــی بــا هــدف اطمینــان از اجــرای تعهــدات عامــل اخــذ میشــود .از آنجــا کــه عامــل
مدیریــت ســرمایهگذاری را برعهــده دارد ،بــرای حفاظــت از منافــع صنــدوق تعهداتــی نســبت بــه او دارد.
مبلــغ ضمانتنامــه نیــز برابــر بــا  10درصــد از مبلغــی اســت کــه صنــدوق قــرار اســت در آن مرحلــه بهحســاب
اختصاصــی واریــز کنــد .جــدول زیــر در متــن قــرارداد آمــده و شــرط وصــول ضمانتنامــه و ماهیــت وصــول را
نشــان میدهــد.
در دو مورد ضمانتنامه مذکور بهعنوان وجه التزام مورداستفاده قرار میگیرد:
ً
الــف -عامــل ارزش مشــارکت را بــه حســاب موضــوع مشــارکت واریز نکند و اصطالحا انحــراف در تخصیص
توســط عامــل رخ دهــد( .ردیف دوم جــدول زیر )
ب -عامل وکالتنامه مربوط به سهام صندوق که به نام عامل است ارائه نکند( .ردیف  4جدول زیر )
در ســایر مــوارد اســتفاده از ضمانتنامــه ابــزاری بــرای دریافــت ضــرر و زیــان وارد شــده در صــورت صــدور
حکــم توســط مرجــع قضایــی اســت .جــدول زیــر کلیــه مــوارد مورداســتفاده از ضمانتنامــه را مشــخص
میکنــد:
ردیف

مستند قراردادی

شرط وصول ضمانتنامه

ماهیت وصول

۱

بند ( )۱قسمت (الف)
ماده ()۷

صدور حکم دادگاه

جبران بخشی از خسارت ناشی از عدم رعایت
اصول متعارف برای انجام سرمایهگذاری و
نظارت

۲

بند ( )۲قسمت (الف)
ماده ()۷

هزینه کرد تمام یا بخشی از
ارزش مشارکت در محلی
غیر از موضوع مشارکت بر
اساس گزارش حسابرس

وجه التزام ناشی از تأخیر در تخصیص ارزش
مشارکت به موضوع مشارکت

۳

بند ( )۳قسمت (الف)
ماده ()۷

صدور حکم دادگاه

جبران بخشی از خسارت ناشی از عدم
رعایت شرایط مقرر برای انعقاد قرارداد
سرمایهگذاری

۴

ماده ()۱۱

تشخیص صندوق در وقوع
تخلف

وجه التزام ناشی از تأخیر در ٔ
ارائه وکالتنامه

۵

ماده ()۲۱

صدور حکم دادگاه

جبران بخشی از خسارت ناشی از عدم
رعایت شرایط نقدیسازی
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 -16حساب اختصاصی چیست و هدف از الزام به آن چیست؟
طبــق تعریــف بــه یــک حســاب بانکــی عامــل اطــاق میشــود کــه مختــص قــرارداد اســت و توســط عامــل بــرای
انجــام امــور قــرارداد اختصــاص داده میشــود .تمامــی وجوهــی کــه قــرار اســت توســط عامــل و صنــدوق بــه
ً
موضوع مشــارکت تزریق شــود ،ابتدائا به این حســاب واریز میشــود و ســپس توســط عامل وجوه برداشــت
و بــه موضــوع (موضوعــات مشــارکت) پــول پرداخــت میشــود .عامــل نبایــد از ایــن حســاب بــرای انجــام امــوری
ً
غیــر از امــور مربــوط بــه قــرارداد اســتفاده کنــد و مطابــق قــرارداد ،ورود پــول بــه ایــن حســاب صرفــا از ســوی عامل
ً
و صنــدوق یــا ســود بانکــی خواهــد بــود و خروجــی ایــن حســاب صرفا به حســابهای موضوع مشــارکت اســت.
 -17بلوغ موضوع مشارکت به چه معنی است؟
همانطــور کــه در تعاریــف آمــده ،منظــور از بلــوغ موضــوع مشــارکت وضعیتــی اســت کــه موضــوع مشــارکت
از شــرایط ناپایــدار ابتــدای تأســیس خار جشــده باشــد .طبــق ادبیــات قــرارداد ،هرکــدام از رخدادهــای زیــر اتفــاق
بیفتــد ،بــه معنــی بلــوغ موضــوع مشــارکت تلقــی خواهــد شــد:
 .1انقضای مدت پنج سال از امضای این قرارداد
 .2تحقــق ســود عملیاتــی موضــوع مشــارکت بــرای دو ســال متوالــی بــر اســاس صورتهــای مالــی مصــوب
مجمــع عمومــی موضــوع مشــارکت کــه پــس از امضــای ایــن قــرارداد صــورت گرفتــه باشــد
 -18فرایند خروج از سرمایهگذاری چگونه است؟
در ایــن قــرارداد از اصطــاح نقدیســازی بهمنظــور تشــریح شــرایط و ضوابــط خــروج اســتفاده میشــود .در
صــورت عــدم بــروز تخلــف توســط طرفیــن خــروج در مرحلــه پیــش از بلــوغ و پــس از بلــوغ بهصــورت زیــر تعریــف
میشــود:
الف-پیش از بلوغ موضوع مشارکت:
 .1عامــل :بــرای هرگونــه نقلوانتقــال ســهام خــود یــا صنــدوق نیازمنــد توافــق و کســب مجــوز از صنــدوق
اســت.
ً
 .2صنــدوق :در صــورت اســتفاده از وکالتنامــه ،صرفــا میتوانــد ســهام خــود را بهنــام خــود کنــد و حــق انتقــال
بــه غیــر نــدارد .در اینحالــت نیــز مکلــف اســت ،در مجمــع عمومــی و هنــگام انتخــاب اعضــای هیئتمدیــره بــه
نماینــدۀ منتخــب عامــل رأی دهــد .تــا مدیریــت موضــوع مشــارکت بــا خللی مواجه نشــود.
ب-پس از بلوغ موضوع مشارکت:
 .1عامــل  :بهمنظــور هــر نــوع انتقــال ســهام مســتقیم خــود در موضــوع مشــارکت یــا ســهام ناشــی از قــرارداد ،
مراتــب را بــه همــراه گــزارش کارشــناس رســمی دادگســتری بــه صنــدوق ارائــه داده و اطالعرســانی میکنــد .اگــر
ً
صنــدوق موافــق باشــد ،ســهام طرفیــن فروختــه میشــود؛ وگرنــه عامــل صرفــا ســهام خــود را میفروشــد.
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قالب و متن قرارداد
در ادامــه متــن قــرارداد مصــوب همســرمایهگذاری ارائــه میشــود .الزم بــه توضیــح اســت کــه عبــارت بیــن
دو کروشــه [ ] حســب مــورد قبــل از انعقــاد هــر قــرارداد ،بــه پیشــنهاد معاونــت ســرمایهگذاری و تائیــد
شــورای ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تعییــن میشــود.
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مقدمه

نظــر بــه جایــگاه قانونــی و فلســفه وجــودی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در راســتای حمایــت از
زیس ـتبوم کس ـبوکارهای نوپــا در ایــران و تزریــق ســرمایه الزم جهــت بــه جریــان افتــادن امــر کارآفرینــی
و رشــد و توســعه اقتصــاد دانشبنیــان ،هــدف نهایــی از انعقــاد ایــن قــرارداد ،همــکاری در تأمیــن مالــی
کســبوکارهای مبتنــی بــر فنــاوری اســت .عــاوه بــر کســب بازدهــی از ســرمایهگذاریهای بلندمــدت
در ایــن زمینــه ،کمــک بــه رشــد اقتصــادی ،کارآفرینــی ،ایجــاد اشــتغال و توســعه فــنآوری در چارچــوب
آییننامــه اجرایــی قانــون حمایــت از شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان و تجاریســازی نوآوریهــا
و اختراعــات ،اساســنامه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ،دســتورالعمل حمایــت از ســرمایهگذاری و
مشــارکت و شــیوهنامه مشــارکت غیرمســتقیم از دیگــر اهــداف ایــن همــکاری بهحســاب میآیــد .در
ایــن راســتا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا همــکاری عامــل در چارچــوب مقــرر در ایــن قــرارداد اقــدام بــه
ســرمایهگذاری در کســبوکارهای مذکــور مینمایــد .بــ ه طــوری کــه صنــدوق از طریــق تخصیــص ارزش
مشــارکت و عامــل بهعنــوان متخصــص در زمینــۀ ســرمایهگذاری و کشــف فرصتهــای ســرمایهگذاری
اقــدام بــه ســرمایهگذاری در زمینـ ٔـه کسـبوکارهای مبتنــی بــر فنــاوری مینمایــد .در ایــن رابطــه مســئولیت
صنــدوق محــدود بــه ارزش مشــارکت بــوده و عامــل مســئولیت ســرمایهگذاری ،مدیریــت و نظــارت بــر
امــور موضــوع مشــارکت را در راســتای رشــد ارزش آن برعهــده دارد .در نهایــت از محــل نقدیســازی
موضــوع مشــارکت طبــق مندرجــات قــرارداد حاضــر ،اصــل و بخشــی از ســود ســرمایهگذاری بــه صنــدوق
بازمیگــردد و عامــل نیــز مســتحق بخشــی از ســود حاصـل شــده بــه جهــت اقدامــات خــود خواهــد بــود .بــر
ایــن اســاس طرفیــن مطابــق شــرایط زیــر اقــدام بــه انعقــاد قــرارداد ب ـ ا یکدیگــر مینماینــد.
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ماده  _1طرفین قرارداد

قرارداد حاضر میان:
طرف اول:
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه نمایندگــی  .............بــه شناســه ملــی  14003307516و کــد اقتصــادی
 411433413116بــه نشــانی تهــران ،میــدان ونــک ،خیابــان مالصــدرا ،خیابــان پردیــس ،زاینــدهرود شــرقی،
شــمارۀ  ،24مجتمــع شــکوفایی شــرکتهای دانشبنیــان ،بــه کــد پســتی  1991913111و شــماره تمــاس
 42170000از یکســو؛ و
طرف دوم:
شــرکت  ...................بــا شناســه ملــی  .............و کــد اقتصــادی  .................بــا نمایندگــی آقا/خانــم
 .................به شــماره ملی  ...............بهعنوان  ...........شــرکت ،به نشــانی  ،...................پالک ،................
طبقــه  ،.............کــد پســتی  ،..................از ســویی دیگــر؛
مطابق شرایط زیر در شهر تهران منعقد شد.
تبصــره :نشــانیهای مذکــور در مــاده ( ،)1اقامتــگاه قــراردادی طرفیــن قــرارداد محســوب میشــود و
ً
هریــک از ایشــان مکلــف هســتند کــه هرگونــه تغییــر نشــانی خــود را در اســر ع وقــت (نهایتــا ظــرف هفــت
روز کاری) بهصــورت مکتــوب و یــا از طریــق پســت الکترونیــک معتبــر طــرف مقابــل کــه در مــاده ()2
تعیینشــده ،بهطــرف مقابــل اعــام نماینــد .در غیــر ایــن صــورت ،کلیــه مکاتبــات و مراســات بــه همــان
نشــانی مقــرر در مــاده ( ،)1ارســال و ابالغشــده محســوب میشــود.

ماده  _2تعاریف

ٔ
مشروحه زیر هستند:
اصطالحات به کار رفته در این قرارداد دارای معانی
صنــدوق :بهطــرف اول قــرارداد یعنــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا شناســه ملــی 14003307516
بهعنــوان مالــک در مضاربــه اطــاق میشــود.
عامــل :بهطــرف دوم قــرارداد یعنــی شــرکت/صندوق  ................بــا شناســه ملــی  ................اطــاق
میشــود کــه بهعنــوان عامــل در مضاربــه امــور اجرایــی مضاربــه را مطابــق شــرایط ایــن قــرارداد بــر عهــده
خواهــد داشــت.
طرفین :منظور از طرفین ،صندوق و عامل در این قرارداد است.
مضاربــه :بــه عقــد صلــح حاضــر اطــاق میشــود کــه صلــح در مقــام مضاربــه اســت و قالــب حقوقــی
همــکاری طرفیــن را تشــکیل میدهــد .بدیهــی اســت ســهامی کــه عامــل درن تیجــه ســرمایهگذاری
مســتقیم و شــخصی موضــوع قســمت (ب) مــاده ( )3قــرارداد حاضــر در موضــوع مشــارکت تملــک
مینمایــد مشــمول ایــن قــرارداد و ضمانــت اجراهــای مذکــور در ایــن قــرارداد نیســت.
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ارزش مشارکت :به سرمایه تعهدی نقدی صندوق در این مضاربه اطالق میشود.
قــرارداد ســرمایهگذاری :منظــور قــراردادی بــا ماهیــت ســرمایهگذاری اســت کــه عامــل در راســتای اجــرای
قــرارداد مضاربهــی حاضــر و در چارچــوب شــرایط مذکــور در آن ،در ازای تملــک ســهام ،بــا موضــوع مشــارکت
یــا ســهامداران آن و یــا هــر دو منعقــد میســازد .قــرارداد ســرمایهگذاری بســته بــه مــورد و بنــا بــه تشــخیص
عامــل ممکــن اســت در هــر قالـب حقوقــی تنظیــم و منعقــد شــود.
موضــوع مشــارکت :بــه فعالیتــی اقتصــادی گفتــه میشــود کــه عامــل در راســتای اجــرای مضاربـ ٔـه حاضــر
و در قبــال تملــک بخشــی از ســهام آن ،مبالغــی کــه بهموجــب ایــن قــرارداد در اختیــار وی قــرار میگیــرد را
بهموجــب قــرارداد ســرمایهگذاری در اختیــار موضــوع مشــارکت کارآفرینــان قــرار میدهــد .ممکــن اســت
پیــشیــا پــس از انعقــاد قــرارداد ســرمایهگذاری ،موضــوع مشــارکت در قالــب شــرکت تجــاری ،قــرارداد
مشــارکت ،قــرارداد موضــوع مــاده ( )10قانــون مدنــی و یــا هــر قالــب حقوقــی دیگــر در حــال انجــام فعالیــت
باشــد.
کارآفرینــان :بــه اشــخاصی اطــاق میشــود کــه بهعنــوان بنیانگــذاران و مجریــان اصلــی فعالیــت
موضــوع مشــارکت مالــکان و ســهامدارانموضــوع مشــارکت (بهجــز ســرمایهگذاران در مراحــل مختلــف
ســرمایهگذاری) محســوب میشــوند.
ســهام :بــه هرگونــه ارتبــاط مالکانــه میــان کارآفرینــان یــا عامــل بــا موضــوع مشــارکت اطــاق میشــود
اعــم از آن کــه ماهیــت حقوقــی ایــن ارتبــاط ســهام بــه مفهــوم مصطلــح در قوانیــن تجــارت باشــد یــا خیــر.
نظیــر ارتبــاط مالکانـهای کــه از یــک قــرارداد (اعــم از قــرارداد مشــارکت مدنــی) ناشــی میشــود و یــا مفاهیــم
حقوقــی دیگــر نظیــر واحــد ســرمایهگذاری ،سهمالشــرکهیــا هــر قالــب و عنــوان حقوقــی دیگــر .بدیهــی
ٔ
ٔ
مالکانــه مورداشــاره در قالــب طلبــی در جــاری شــرکای
رابطــه
اســت ایــن امــکان وجــود دارد کــه گاهــی
ً
موضــوع مشــارکت منعکــس شــود و بــه لحــاظ حقوقــی ظاهــرا طلــب محســوب شــود.
نقــدی ســازی :بهطورکلــی نقــدی ســازی بــه رونــدی اطــاق میشــود کــه بهموجــب آن ســهامی کــه عامــل
در راســتای اجــرای مضاربــه حاضــر در موضــوع مشــارکت تملــک نمــوده تبدیــل بــه وجــه نقــد میشــود.
ٔٔ
ـده مرتبــط بــا موضــوع مشــارکت و تبدیــل
بــر ایــن اســاس بــه هــر نــوع فــروش ســهام و یــا داراییهــای عمـ
آن بــه وجــه نقــد ،یــا واگــذاری کلــی حــق بهرهبــرداری از داراییهــای فکــری و مــادی و یــا تبدیــل داراییهــای
موضــوع مشــارکت در اثــر انحــال و تصفیــه ،بــه وجــه نقــد کــه عایــد عامــل میشــود ،گفتــه میشــود.
دوره خــروج :بــه مدتزمانــی گفتــه میشــود کــه در آن جریــان نقدیســازی داراییهــای موضــوع مشــارکت
صــورت خواهــد گرفــت .ابتــدای ایــن دوره میتوانــد هــر زمــان بعــد از انعقــاد قــرارداد ســرمایهگذاری آغــاز
شــود و انتهــای آن پنــج ســال پــس از امضــای قــرارداد حاضــر اســت و در صورتــی کــه بــه هــر دلیــل در ایــن
مــدت رونــد نقدیســازی بــه اتمــام نرســد ،بنــا بــر اعــام صنــدوق دوره خــروج تــا انتهــای دوره نقدیســازی
تمدیــد خواهــد شــد.
حســاب اختصاصــی :بهحســاب بانکــی بــه شــماره  ........نــزد بانــک  ...........بــه نــام  ..........اطــاق میشــود
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کــه مختــص ایــن مضاربــه اســت و توســط عامــل بــرای انجــام امــور مضاربــه اختصــاص داده میشــود.
ٔ
دهنده
خروجیهــای موردانتظــار :بــه آن دســته از اتفاقاتــی گفتــه میشــود کــه وقــوع آنهــا نشــان
پیشــرفت موضــوع مشــارکت مطابــق بــا اهــداف ترسیمشــده در هــر مرحلــه اســت .خروجیهــای
موردانتظــار در پیوســت ( )3قــرارداد احصــا شــده و احــراز وقــوع آنهــا شــرط الزم پرداخــت اقســاط ارزش
مشــارکت توســط صنــدوق اســت.
نــرخ ســود مرجــع :نــرخ ســود مرجــع در ایــن قــرارداد برابــر اســت بــا نــرخ ســود ســپرده یکســاله مصــوب
شــورای پــول و اعتبــار در ســالی کــه از ایــن نــرخ اســتفاده میشــود .نــرخ مزبــور در ســال انعقــاد قــرارداد
مضاربــه  .......درصــد اســت.
کارمــزد اداره مشــارکت :بــه مبلغــی گفتــه میشــود کــه در قبــال خدمات عامــل در خصوص ســرمایهگذاری
در موضــوع مشــارکت و نظــارت بــر آن و رونــد نقدیســازی  ،بــه مــدت پنــج ســال توســط صنــدوق بــه عامــل
پرداخت میشــود.
بلــوغ موضــوع مشــارکت :منظــور از بلــوغ موضــوع مشــارکت وضعیتــی اســت کــه موضــوع مشــارکت از
شــرایط ناپایــدار ابتــدای تأســیس خار جشــده باشــد .وقــوع ایــن موضــوع منــوط بــه تحقــق یکــی از مــوارد
زیــر اســت :الــف) انقضــای مــدت پنــج ســال از امضــای ایــن قــرارداد ب) تحقــق ســود عملیاتــی موضــوع
مشــارکت بــرای دو ســال متوالــی بــر اســاس صورتهــای مالــی مصــوب مجمــع عمومــی موضــوع مشــارکت
کــه پــس از امضــای ایــن قــرارداد صــورت گرفتــه باشــد.
پســت الکترونیــک معتبــر :آدرس پســت الکترونیــک ( )E-mailطرفیــن قــرارداد اســت کــه جهــت انجــام
مکاتبــات و ابالغهــای مقــرر در ایــن قــرارداد ،معتبــر شــناخته میشــوند و از قــرار ذیــل اســت:
 .1صندوقinfo@inif.ir :
 .2عامل.............. :

ماده  _3موضوع قرارداد

موضــوع قــرارداد عبــارت اســت از تعهــد عامــل بــه انجــام تمــام مراحــل ســرمایهگذاری ارزش مشــارکت ،در
موضــوع مشــارکت ،شــامل انعقــاد قــرارداد ســرمایهگذاری ،نظــارت بــر موضــوع مشــارکت و نقدیســازی.
مجمــوع ســرمایه نقــدی موردتعهــد صنــدوق یــا همان ارزش مشــارکت در مضاربــه حاضر مبلــغ []..............
ریــال اســت کــه مطابــق ترتیــب مقــرر در ایــن قــرارداد در اقســاط مشــخص شــده بــه حســاب اختصاصــی
پرداخــت میشــود.
تبصــره :در قــرارداد حاضــر جزئیــات موضــوع مشــارکت کــه عامــل بایــد ارزش مشــارکت را در آن
ســرمایهگذاری نمایــد و ترکیــب ســهامداران موضــوع مشــارکت بــه شــرح زیــر خواهــد بــود:
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 .1جزئیات موضوع مشارکت:
 .2جدول ترکیب سهامداران موضوع مشارکت پس از انعقاد قرارداد سرمایهگذاری
* درصد سهام عامل در
راستای اجرای قرارداد حاضر

درصد سهام
مستقیم عامل

حداکثر درصد
سهام سایرین

ارزش مشارکت
صندوق

مشارکت عامل

* منظــور از درصــد ســهام عامــل در راســتای اجــرای قــرارداد ،میــزان ســهامی اســت کــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در شــرکت ســرمایهپذیر بهصــورت
غیرمســتقیم تملــک میکنــد امــا بــه نــام عامــل اســت و عامــل از طــرف صنــدوق نــوآوری اختیــار مییابــد امــور حاکمیت شــرکتی متناظــر بــا آن را مدیریــت نماید.

تبصــره« :درصــد ســهام مســتقیم عامــل» و «مشــارکت عامــل» کــه در جــدول فــوق ذکــر شــده مربــوط بــه
تعهــد ســرمایهگذاری مســتقیم عامــل در موضــوع مشــارکت اســت کــه در بنــد ( )2مــاده ( )۹مورداشــاره
قــرار گرفتــه و ناشــی از ارزش مشــارکتی کــه در ایــن قــرارداد توســط صنــدوق پرداخــت میشــود نیســت.

ماده  _4مدت قرارداد

قــرارداد حاضــر از تاریــخ امضــا بــه مــدت پنــج ســال بــه اعتبــار خــود باقــی اســت؛ مگــر آنکــه در ایــن مــدت
ً
کتبــا و بهموجــب قــرارداد دیگــری اقالــه شــده ویــا بــر اســاس مقــررات قــرارداد فســخ شــود .در صــورت لــزوم،
تمدیــد ایــن مــدت بــر اســاس مقــررات مذکــور در قــرارداد صــورت خواهــد گرفــت.

ماده  _5نحوه اجرای قرارداد

نظــر بــه تصمیــم صنــدوق بــه حمایــت از ســرمایهگذاری خطرپذیــر در کشــور و تزریــق منابــع مالــی الزم
یگــری و بــا اتــکا بــه
بــرای رشــد و توســعه اقتصــاد دانشبنیــان و فنــاور محــور و بــا پرهیــز از اعمــال تصد 
تهــای ســرمایهگذاری مناســب ،صنــدوق
تخصصگرایــی و اعتمــاد بــه دانــش عامــل در تشــخیص فرص 
بــا مشــارکت در تأمیــن منابــع نقــدی الزم در چارچــوب تعهــدات منــدرج در ایــن قــرارداد ،بــا عامــل در
ســرمایهگذاری در موضــوع مشــارکت پیشــنهاد شــده مشــارکت مینمایــد .از همیــن رو و بهموجــب
توافقــات طرفیــن ،صنــدوق در قالــب ایــن قــرارداد ارزش مشــارکت را در اختیــار عامــل قــرار خواهــد داد
تــا وی اقــدام بــه ســرمایهگذاری در موضــوع مشــارکت نمایــد .بــر اســاس توافقــات صــورت گرفتــه تمامــی
مســئولیتهای مربــوط بــه ســرمایهگذاری در موضــوع مشــارکت شــامل انعقــاد قــرارداد ســرمایهگذاری،
مدیریــت و نظــارت بــر موضــوع مشــارکت ،انجــام رونــد نقدیســازی بــر عهــده عامــل بــوده و صنــدوق
هیچگونــه مســئولیتی در خصــوص اجــرای ایــن امــور نخواهــد داشــت .بــر ایــن اســاس تعهــد اصلــی
صنــدوق واریــز مبلــغ ارزش مشــارکت بــر اســاس جــدول زمانــی پیشبینــی شــده در پیوســت ( ،)3بــه
حســاب اختصاصــی خواهــد بــود.
ً
بنــا بــر توافــق طرفیــن و بهعنــوان شــرطی الزم ،صنــدوق صرفــا در صورتــی اقــدام بــه تأدیــه ارزش مشــارکت
ً
خواهــد نمــود کــه همزمــان بــا امضــای قــرارداد ســرمایهگذاری ،عامــل شــخصا و بهطــور مســتقیم نیــز
حداقــل بــه مقــدار مشخصشــده در ایــن قــرارداد در موضــوع مشــارکت ســرمایهگذاری نمایــد .بدیهــی
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اســت بــا توجــه بــه اینکــه بایــد شــرایط قــرارداد مزبــور از هــر نظــر مشــابه بــا قــرارداد ســرمایهگذاری باشــد
ً
ـرارداد مربــوط بــه مبلغــی کــه بایــد مســتقیما ســرمایهگذاری نمایــد را نیــز در قالــب قــرارداد
لــذا عامــل ،قـ
ِ
ً
ســرمایهگذاری منعقــد خواهــد نمــود و عمــا ســهامی کــه عامــل در راســتای قــرارداد ســرمایهگذاری تملــک
مینمایــد شــامل هــر دو ســهام مذکــور در جــدول قســمت (ب) مــاده ( )۳خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه اینکــه عامــل امیــن صنــدوق در قــرارداد حاضــر محســوب میشــود ،لــذا بــر اســاس توافقــات
صــورت گرفتــه تمــام امــور اجرایــی ســرمایهگذاری از ابتــدا تــا انتهــا بــر عهــدهی عامــل اســت ،لــذا وی متعهــد
میشــود بهمنظــور رعایــت منافــع صنــدوق اقدامــات مربــوط بــه عقــد قــرارداد ســرمایهگذاری ،مدیریــت و
ً
نظــارت بــر موضــوع مشــارکت را رعایــت نمــوده و ارزش مشــارکت را صرفــا در موضــوع مشــارکت هزینــه
نمایــد .همچنیــن عامــل تــا انتهــای ٔ
ی داراییهــای موضــوع
دوره خــروج متعهــد بــه انجــام فراینــد نقدیســاز 
ً
مشــارکت خواهــد بــود و نهایتــا درآمدهــا و منافــع حاصــل ســرمایهگذاری در موضــوع مشــارکت پــس از
محاســبات مقــرر ،بــر اســاس اولویتهــای منــدرج در ایــن قــرارداد میــان طرفیــن توزیــع خواهــد شــد.

ماده  _6ضمانتنامه بانکی

عامــل متعهــد اســت جهــت تضمیــن حســن انجــام تعهــدات خــود ،تــا پیــش از دریافــت هــر یــک از
اقســاط ارزش مشــارکت ضمانتنامــهای بانکــی ،غیرمشــروط و غیرقابلفســخ بــه ارزش [ده درصــد]
ً
قســط مزبــور (کــه تصویــر آنهــا متعاقبــا بهعنــوان پیوســت ( )4بــه ایــن قــرارداد ضمیمــه خواهــد شــد) را
بــه صنــدوق تســلیم نمایــد .ایــن ضمانتنامههــا بالفاصلــه پــس از پایــان مضاربـ ٔـه حاضــر یــا خاتمــه قــرارداد
و تسویهحســاب طرفیــن در خصــوص ســهام موضــوع مشــارکت بــه عامــل مســترد خواهــد شــد .بدیهــی
اســت عــدم ٔ
ارائــه هــر یــک از ضمانتنامههــای بانکــی فــوق ســبب خواهــد شــد کــه صنــدوق تعهــدات
قــراردادی خــود را بــه حالــت تعلیــق درآورد.
در خصــوص ایــن ضمانتنامــه بانکــی ،صنــدوق از ایــن حــق برخــوردار اســت کــه عــاوه بــر مــوارد مصــرح
در ایــن قــرارداد کــه وصــول ضمانتنامــه بهعنــوان ضمانــت اجــرای تعهــد خاصــی بیــان شــده ،بهطورکلــی
در ســایر مــوارد ایــن قــرارداد نیــز کــه بهموجــب رأی مراجــع قضایــی عامــل متعهــد بــه جبران خســارت اســت،
بهعنــوان وصــول بخشــی از خســارات مــورد حکــم ،از ضمانتنامــه بانکــی موصــوف نیــز اســتفاده نمایــد.
تبصــره  :۱در تمــام ایــن قــرارداد هــر جــا بــه ضمانتنامــه بانکی اشــاره شــده منظــور همـ ٔـه ضمانتنامههای
بانکــی اســت کــه ارزش آنهــا در مجمــوع [ده درصــد] از ارزش مشــارکت تأدیــه شــده اســت و صنــدوق بــه
تشــخیص خــود در هــر مــورد حــق وصــول یــک یــا چنــد مــورد از آنهــا را دارا خواهــد بــود.
تبصــره  :۲عامــل از ایــن حــق برخــوردار اســت کــه تمــام ضمانتنامههــای فوقالذکــر را در قالــب یــک
ضمانتنامــه بــه صنــدوق ارائــه کنــد .همچنیــن در صورتــی کــه بســته بــه مــورد ،میــزان خســارت مــورد ادعای
صنــدوق کمتــر از مبلــغ ضمانتنامـ ٔـه بانکــی باشــد ،صنــدوق از ایــن حــق برخــوردار اســت کــه خســارات وارد
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بــر خــود را از محــل ضمانتنامــه وصــول نمایــد.
تبصــره  :۳مــوارد مصــرح در قــرارداد کــه وصــول ضمانتنامــه بهعنــوان ضمانــت اجــرای تعهــد خاصــی
بیــان شــده بــه شــرح زیــر اســت:
ردیف

مستند قراردادی

شرط وصول ضمانتنامه

ماهیت وصول

۱

بند ( )۱قسمت
(الف) ماده ()۷

صدور حکم دادگاه

جبران بخشی از خسارت ناشی از عدم
نظارت برای جلوگیری از انحراف ارزش
مشارکت در موضوع مشارکت توسط
کارآفرینان

۲

بند ( )۲قسمت
(الف) ماده ()۷

هزینه کرد تمام یا بخشی از ارزش
مشارکت در محلی غیر از موضوع
مشارکت بر اساس گزارش حسابرس

وجه التزام ناشی از تأخیر در تخصیص
ارزش مشارکت به موضوع مشارکت

۳

بند ( )۳قسمت
(الف) ماده ()۷

صدور حکم دادگاه

جبران بخشی از خسارت ناشی از عدم
رعایت شرایط مقرر برای انعقاد قرارداد
سرمایهگذاری

۴

ماده ()۱۱

تشخیص صندوق در وقوع تخلف

وجه التزام ناشی از تأخیر در ٔ
ارائه
وکالتنامه

۵

ماده ()۱۲

صدور حکم دادگاه

جبران بخشی از خسارت ناشی از عدم
رعایت شرایط نقدیسازی

ماده  _7حقوق و تعهدات طرفین

 .1ماهیــت قــرارداد حاضــر «صلــح در مقــام مضاربــه» تعیینشــده اســت و تمامــی حقــوق و تعهــدات
طرفیــن در چارچــوب آن ،تعریــف و تفســیر خواهــد شــد
 .2طرفیــن ایــن قــرارداد بــر ایــن مبنــا بــا یکدیگــر توافــق مینماینــد کــه تعهــدات هــر یــک در مقابــل
تعهــدات طــرف دیگــر قــرار دارد .بنابرایــن در خصــوص تمــام تعهــدات قــراردادی طرفیــن در کل مضاربــه،
چنانچــه تعهــد مقــدم یکــی از طرفیــن (بــدون عــذر موجــه و یــا رضایــت کتبــی طــرف مقابــل) ،انجــام نشــده
ٔ
ذمــه وی مســتقر نخواهــد شــد و مشــمول ضمانــت اجراهــای
مؤخــر طــرف مقابــل بــر
باشــد تعهــد
ِ
قــراردادی نخواهــد بــود.
الف .حقوق و تعهدات عامل
 .1عامــل متعهــد اســت نظــارت بــر موضــوع مشــارکت را بــه منظــور جلوگیــری از انحــراف در تخصیــص
منابــع توســط کارآفرینــان و موضــوع مشــارکت انجــام دهــد و اطمینــان حاصــل کنــد کــه کارآفرینــان ارزش
مشــارکت را در موضــوع مشــارکت صــرف مینماینــد .در صورتــی کــه بنــا بــر رأی صــادره در مرجــع قضایــی
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ذیصــاح عامــل نســبت بــه ایــن تعهــد دچــار تخلــف شــده باشــد ،صنــدوق از ایــن حــق برخــوردار اســت کــه
عــاوه بــر وصــول ضمانتنامــه بانکــی بهعنــوان جبــران بخشــی از خســارات وارد بــر خــود ،بــا اســتناد بــه رای
مرجــع قضایــی قــرارداد حاضــر را فســخ نمایــد.
 .2عامــل متعهــد اســت منابــع مالــی دریافتــی بهعنــوان ارزش مشــارکت را بــه موضــوع مشــارکت پرداخت
و هزینــه نمایــد .در صورتــی کــه مطابــق گــزارش حســابرس مذکــور در پیوســت ( )۲قــرارداد تمــام یــا بخشــی
ً
از ارزش مشــارکت در محلــی غیــر از موضــوع مشــارکت خــرج شــده باشــد ،اوال ادامــه پرداختهــا میتوانــد
ً
بــا تشــخیص صنــدوق معلــق شــود ،ثانیــا صنــدوق بالفاصلــه پــس از اطــاع از تخلــف فــوق بهعنــوان وجــه
التــزام ناشــی از تأخیــر در تخصیــص ارزش مشــارکت بــه موضــوع مشــارکت حــق وصــول ضمانتنامــه
ً
بانکــی را خواهــد داشــت و ثالثــا صنــدوق بــه تشــخیص خــود حــق فســخ قــرارداد را خواهــد داشــت.
 .3عامــل متعهــد اســت در انعقــاد قــرارداد ســرمایهگذاری حســب مــورد بــا موضــوع مشــارکت یــا
کارآفرینــان و یــا هــر دو شــرایط مقــرر در مضاربــه حاضــر و شــرایط مقــرر در پیوســت ( )1راجــع بــه شــرایط و
ســاختار قــرارداد ســرمایهگذاری را رعایــت نمایــد .در غیــر ایــن صــورت و چنانچــه بهموجــب حکــم صــادر
شــده از مراجــع قضایــی از بــاب نقــض ایــن تعهــد خســارتی بــه بــار آیــد عامــل مســئول جبــران آن خواهــد
بــود و صنــدوق بــر اســاس میــزان خســارت تعییــن شــده توســط مرجــع قضایــی از ایــن حــق برخــوردار اســت
کــه ضمانتنامــه بانکــی را بهعنــوان جبــران بخشــی از خســارات وارد بــر خــود وصــول نمایــد.
 .4کلیــه مســئولیتهایی کــه ممکــن اســت در نتیجــه انجــام فعالیتهــای مرتبــط بــا ســرمایهگذاری در
موضــوع مشــارکت و در رابطــه بــا اشــخاص ثالــث ایجــاد شــود بــر عهــده عامــل اســت و صنــدوق در ایــن
خصــوص هیچگونــه مســئولیتی نــدارد.
 .5در صورتــی کــه بهموجــب شــروط مذکــور در قــرارداد ســرمایهگذاری ایــن امــکان وجــود داشــته باشــد
کــه تحــت شــرایطی (نظیــر عــدم دســتیابی کارآفرینــان بــه شــاخصهای کلیــدی عملکــرد پیشبینــی شــده)
بــدون آنکــه مبلــغ دیگــری (مــازاد بــر ارزش مشــارکت تأدیــه شــده) پرداخــت شــود ،درصــد ســهام عامــل در
موضــوع مشــارکت افزایــش یابــد ،بــا توجــه بــه اینکــه مجمــوع «درصــد ســهام مســتقیم عامــل» و «درصــد
ســهام عامــل در راســتای اجــرای مضاربــه حاضــر» هــر دو مشــمول قــرارداد ســرمایهگذاری اســت ،لــذا عامــل
متعهــد اســت کــه مــازاد ســهام حاصــل را بــه نســبت مشــخص شــده در جــدول قســمت (ب) مــاده ()۳
بیــن طرفیــن تقســیم نمایــد.
 .6آقا/خانــم  ..............بهعنــوان نماینـ ٔ
ـده تاماالختیــار عامــل معرفــی میشــود و تعامــات میــان عامــل
و صنــدوق از طریــق ایشــان صــورت خواهــد گرفــت و ابــاغ هــر امــری بــه وی در حکــم ابــاغ بــه عامــل و
اظهــارات وی در حکــم اظهــارات عامــل اســت.
ب .حقوق و تعهدات صندوق
 .1صنــدوق متعهــد اســت مطابــق بــا جــدول منــدرج در (پیوســت  )۳قــرارداد مبلــغ ارزش مشــارکت و
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ً
مطابــق بــا (مــاده  )۱۰کارمــزد اداره مشــارکت را مجموعــا بــه مبلــغ  ...............ریــال در زمانهــای مشــخص
شــده بــه حســاب اختصاصــی پرداخــت نمایــد .صنــدوق جــز در خصــوص پرداختهــای مذکــور هیچگونــه
مســئولیتی در قبــال فعالیتهــای عامــل نخواهــد داشــت.
 .2پرداختهــای مذکــور در بنــد قبــل در چارچــوب تعهــدات قــراردادی و حداکثــر چهــارده روز کاری پــس
از درخواســت عامــل هنــگام سررســید هــر قســط صــورت خواهــد گرفــت .امــا بــا وجــود ایــن ،عامــل از ایــن
حــق برخــوردار اســت کــه حداکثــر تــا ســقف [بیســت درصــد] از ارزش مشــارکت را بــدون رعایــت جــدول زمانــی
ً
منــدرج در پیوســت ( )۳درخواســت نمایــد .بدیهــی اســت اوال ایــن مبلــغ از مبلــغ آخریــن قســط کســر خواهــد
ً
شــد و ثانیــا ضمانــت اجراهــای مربــوط بــه تأخیــر در پرداخــت اقســاط شــامل ایــن رقــم نخواهــد شــد.
 .3در صــورت تأخیــر در پرداخــت هــر مرحلــه از اقســاط ارزش مشــارکت در موعــد مقــرر ،صنــدوق متعهــد
اســت عــاوه بــر پرداخــت وجــوه تأدیــه نشــده ،مبلغــی بهعنــوان وجــه التــزام تأخیــر تأدیــه حداکثــر بــه
مــدت نــود روز بــرای هــر قســط بــه عامــل پرداخــت نمایــد .نــرخ وجــه التــزام تأخیــر تأدیــه در ایــن مــورد،
درصــدی معــادل دو برابــر نــرخ ســود مرجــع (در موعــد قــراردادی تعهــد صنــدوق بــه پرداخــت) بــرای اقســاط
پرداختنشــده خواهــد بــود کــه بهصــورت روزانــه محاســبه میشــود .بنابــر ایــن مبلــغ وجــه التــزام روزانــه
برابــر اســت بــا:
فرمول (: )1
( مرجع سود نرخ ) * 2
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*مبلغ قسط پرداختنشده = وجه التزام روزانه تأخیر تأدیه

 .4چنانچــه صنــدوق از پرداخــت دو قســط متوالــی ارزش مشــارکت مطابــق بــا جــدول منــدرج در پیوســت
( )3امتنــاع ورزد ایــن امــر بهمنزلــه انصــراف بــدون دلیــل وی از ادامــه پرداخــت قلمــداد میشــود کــه در ایــن
صــورت مقــدار ســهام صنــدوق در راســتای اجــرای قــرارداد حاضــر در موضــوع مشــارکت منــدرج در جــدول
قســمت (ب) مــاده ( )3قــرارداد حاضــر بــر مبنــای ارزش مشــارکتی کــه تــا آن زمــان تأدیــه شــده و بــا احتســاب
مبلغــی بهعنــوان وجــه التــزام ناشــی از انصــراف تعدیــل خواهــد شــد.
درواقــع بهمنظــور محاســبه میــزان ســهام قابــل تخصیــص بــه صنــدوق و بــا هــدف جبــران بخشــی از
ً
هزینههــای احتمالــی تأمیــن ســرمایه جایگزیــن توســط عامــل ،صنــدوق مجموعــا متعهــد بــه پرداخــت وجــه
التــزام انصــراف بــا نرخــی معــادل دو برابــر نــرخ ســود مرجــع (در موعــد قــراردادی تعهــد صنــدوق بــه پرداخــت)
بــرای  180روز خواهــد بــود .بنابــر ایــن مجمــوع مبلــغ وجــه التــزام ناشــی از انصــراف برابــر اســت بــا:
فرمول (: )2
*180

( مرجع سود نرخ ) * 2
365

*مبلغ دو قسط پرداختنشده = مجموع مبلغ وجه التزام ناشی از انصراف
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راهنمای قرارداد همسرمایهگذاری
ً
درنتیجــه ســهام قابــل تخصیــص بــه صنــدوق بــا احتســاب وجــه التــزام مذکــور در بنــد قبــل مجموعــا از
فرمــول زیــر محاســبه میشــود:
فرمول (: )3
شده تأدیه مشارکت ارزش-
انصراف و تأخیرهای التزام وجه از ناشی
ارزش مشارکت

درصــد ســهام اولیــه عامــل در راســتای اجــرای
* قــرارداد حاضــر در موضــوع مشــارکت

تبصــره :در صورتــی کــه صنــدوق ،تصمیــم بــه پرداخــت نقــدی وجــه التزامهــای ناشــی از تأخیــر و انصــراف
داشــته باشــد ،متعهــد اســت حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ انصــراف ،موضــوع را بــه عامــل اعــام
و پرداخــت نمایــد .در ایــن صــورت بــا پرداخــت مبالــغ وجــه التــزام ،کســورات ناشــی از وجــه التــزام تأخیــر
ل ( )3صفــر منظــور خواهــد شــد .پــس از تعییــن میــزان ســهام قابــل تخصیــص بــه
و انصــراف در فرمــو 
صنــدوق ،ســهام مزبــور بــه صنــدوق منتقــل شــده و همزمــان بــا انتقــال ،ایــن قــرارداد منفســخ میشــود.
بدیهــی اســت حــق صنــدوق بــرای اســتفاده از وکالتنامــه مذکــور در مــاده ( )11بــرای انتقــال ســهام بــه
میــزان ســهام قابــل تخصیــص در فرمــول ( )2محفــوظ اســت.
 .5در صورتــی کــه بهموجــب مقــررات ایــن قــرارداد صنــدوق از حــق تعلیــق تعهــدات قــراردادی خــود
برخــوردار شــود و ســبب ایجــاد ایــن حــق تــا شــش مــاه برطــرف نشــود ،صنــدوق حــق فســخ قــرارداد را
خواهــد داشــت.

ماده  _8ارائه گزارش

 .1عامــل متعهــد اســت تــا انتهــای ٔ
دوره خــروج و تسویهحســاب نهایــی گزارشهــای منــدرج در پیوســت
( )۲را بــه صنــدوق ارائــه نمایــد .در صورتــی کــه عامــل در دو نوبــت متوالــی یــا [در مجمــوع ســه نوبــت] از ارائــه
گزارشهــای حسابرســی امتنــاع نمایــد ،عامــل متعهــد اســت در خصــوص هــر یــک از دو گــزارش متوالــی
یــا [ســه گــزارش غیــر متوالــی] مزبــور و یــا گزارشهــای بعــدی کــه در زمــان خــود ارائــه نمیشــود مبلــغ [یــک
ٔ
ارائــه گــزارش بــه صنــدوق پرداخــت
درصــد] ارزش مشــارکت را بهعنــوان وجــه التــزام ناشــی از تأخیــر در
نمایــد .در صورتــی کــه مبلــغ [یــک درصــد] ارزش مشــارکت کمتــر از پانصــد میلیــون ریــال باشــد وجــه التــزام
معــادل پانصــد میلیــون ریــال و در صورتــی کــه بیشــتر از دو میلیــارد ریــال شــود ،وجــه التــزام معــادل بــا
دو میلیــارد ریــال خواهــد بــود .بدیهــی اســت پرداخــت مبلــغ وجــه التــزام فوقالذکــر مســقط حــق صنــدوق
در خصــوص دریافــت گزارشهــای موصــوف نخواهــد بــود و تکــرار ایــن تخلــف نیــز ســبب ایجــاد ضمانــت
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اجــرای مشــابه بــرای صنــدوق خواهــد شــد .همچنیــن چنانچــه عامــل بیــش از ســه بــار از ارائـ ٔـه بهموقــع
گزارشهــا امتنــاع کنــد صنــدوق عــاوه بــر حــق مطالبـ ٔـه وجــه التــزام ،حــق اســتفاده از وکالتنامـ ٔـه مذکــور در
مــاده ( )۱۱بهمنظــور انتقــال ســهام موضــوع مشــارکت بــه خــود را خواهــد داشــت.
 .2در صــورت بــروز تناقــض اطالعاتــی معنــادار بیــن گزارشهــای دریافتــی از عامــل بــا گزارشهــای
حسابرســی و یــا صورتهــای مالــی دورهای ،عامــل متعهــد اســت ظــرف مــدت حداکثــر یــک مــاه گــزارش
توجیهــی از مــوارد انحرافــی را بــه صنــدوق ارائــه نمایــد.
 .3مســئولیت صحــت اطالعــات ،گزارشهــا و اظهــارات عامــل در ارتبــاط بــا موضــوع مشــارکت و نحــوه
فعالیــت آن و نیــز کلیـ ٔـه گزارشهایــی کــه مطابــق بــا پیوســت ( )۲بایــد ارائــه شــود( ،بــه اســتثنای گزارشهای
ً
حسابرســی) مســتقیما بــر عهــده خــود عامــل اســت و چنانچــه از بــاب نقــض ایــن تعهــد خســارتی بــه بــار
آیــد عامــل مســئول جبــران آن خواهــد بــود.

ماده  _9پرداخت ارزش مشارکت

مبلــغ ارزش مشــارکت در قــرارداد مضاربــه حاضــر ( )..........ریــال اســت کــه صنــدوق متعهــد میشــود
مشــروط بــه تحقــق تعهــدات زیــر و مطابــق بــا جــدول منــدرج در پیوســت ( )۳قــرارداد مبلــغ مزبــور را بــه
حســاب اختصاصــی واریــز نمایــد:
ً
 .1عامــل متعهــد اســت کلیـ ٔـه عملیــات مربــوط بــه موضــوع مشــارکت را صرفــا از طریــق حســاب اختصاصــی
انجــام دهــد و هیچگونــه عملیــات غیرمرتبطــی از طریــق ایــن حســاب انجــام ندهــد .همچنیــن عامــل
متعهــد اســت در دفاتــر قانونــی خــود بخشــی را در قالــب حســابداری پــروژه بــه قــرارداد حاضــر اختصــاص
داده و بــه نحــوی مطابــق بــا اصــول صحیــح حســابداری عمــل نمایــد کــه هزینــه و درآمــد قــرارداد مضاربــه
حاضــر از ســایر درآمدهــا و هزینههــای شــرکت وی قابــل تفکیــک باشــد.
ً
 .2عامــل متعهــد اســت بــه میــزان مقــرر در جــدول بنــد (ب) مــاده ( )۳شــخصا و بهطــور مســتقیم در
موضــوع مشــارکت ســرمایهگذاری نمایــد .اجــرای ایــن تعهــد عامــل شــرط الزم پرداخــت ارزش مشــارکت
خواهــد بــود.
 .3عامــل متعهــد اســت پیــش از سررســید هــر مرحلــه از دریافــت منابــع مالــی ،نامــه درخواســت وجــه
را بهضمیمــه گــزارش و مــدارک مشخصشــده در بنــد ( )5پیوســت ( )2قــرارداد بــه صنــدوق ارائــه کنــد.
بدیهــی اســت عــدم ٔ
ارائــه گزارشهــای موصــوف ســبب تعلیــق تعهــد پرداخــت صنــدوق خواهــد شــد.
ً
جــدول پرداخــت اقســاط پیوســت ( )3قــرارداد صرفــا پیشبینــی طرفیــن از نزدیکتریــن زمــان پرداخــت
مبلــغ هـر یــک از اقســاط اســت .امــا در هــر حــال صنــدوق تعهــدی بــه پرداخــت اقســاط مزبــور (بــه اســتثنای
میــزان منــدرج در بنــد ( )2قســمت (ب) مــاده ( ))7در زمانــی پیــش از زمانهــای منــدرج در جــدول
موصــوف و نیــز پرداخــت اقســاطی کــه گــزارش و مــدارک مرتبــط بــا آن بــه وی ارائــه نشــده باشــد ،نــدارد.
تبصــره  :۱پرداخــت قســط مــورد تعهــد توســط صنــدوق بــه معنــای تأییــد گزارشهــای دریافــت شــده
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نبــوده و صنــدوق از زمــان دریافــت هــر گــزارش تــا برگــزاری مجمــع عمومــی موضــوع مشــارکت کــه تــراز
مالــی مربــوط بــه اســناد و مــدارک موصــوف را تصویــب میکنــد فرصــت خواهــد داشــت تــا نســبت بــه
صحتســنجی اســناد و مــدارک مزبــور اقــدام نمایــد .امــا عــدم اظهارنظــر صنــدوق در موعــد فــوق بهمنزلـ ٔـه
تائیــد گزارشهــا خواهــد بــود .امــا چنانچــه هــر زمــان معلــوم شــود عامــل در ارائـ ٔـه گزارشــی مرتکــب تخلفــی
تــوأم بــا تقلــب شــده و یــا عمــل وی مشــمول عناویــن کیفــری اســت ،تائیــد گزارشهــا و یــا عــدم اظهارنظــر
در موعــد مقــرر توســط صنــدوق فاقــد اثــر بــوده و مســئولیت عامــل بــه قــوت خــود باقــی خواهــد بــود.
تبصــره  :۲بــا توجــه بــه اینکــه اســناد و مدارکــی کــه توســط عامــل بــه صنــدوق ارائــه میگــردد در مــواردی
ناظــر بــر برنامههــای آتــی اســت و جنبـ ٔـه پیشبینــی دارد (گزارشهــای پیشــینی) و در مــواردی مربــوط بــه
وقایعــی اســت کــه پیــش از ارائـ ٔـه اســناد و مــدارک رخ داده اســت (گزارشهــای پســینی) ،لــذا مقــرر گردیــد
ً
صرفــا در خصــوص اســناد و مــدارک مــورد اخیــر (گزارشهــای پســینی) چنانچــه گزارشهــای حسابرســی
مؤیــد ایــن مطلــب باشــد کــه اســناد و مــدارک تحویلــی توســط عامــل خــاف واقــع بــوده ،صنــدوق میتوانــد
ً
ً
اوال اجــرای تعهــدات قــراردادی خــود را معلــق نمایــد و ثانیــا رســیدگی بــه موضــوع را بــه ترتیــب مقــرر در مــاده
( )۲۶قــرارداد حاضــر درخواســت و مطالبـ ٔـه خســارت نمایــد.
احــراز وقــوع خروجیهــای مــورد انتظــار یکــی از شــروط الزم بــرای پرداخــت اقســاط ارزش مشــارکت
توســط صنــدوق میباشــد؛ صنــدوق از ایــن حــق برخــوردار اســت کــه درصورتیکــه خروجیهــای مــورد
ٔ
کلیــه تعهــدات قــراردادی خــود و
انتظــار بــرای [حداکثــر نــه مــاه] از مواعــد تعیینشــده محقــق نگــردد
ازجملــه پرداخــت اقســاط ارزش مشــارکت را تــا زمــان انجــام ایــن تعهــد بــه تعلیــق درآورد.

ماده  _10کارمزد اداره مشارکت

بــا توجــه بــه آنکــه امــور اجرایــی مضاربـ ٔـه حاضــر بــر عهــده عامــل اســت؛ لــذا در مقابــل آن صنــدوق متعهــد
اســت ســاالنه رقمــی معــادل [حداکثــر چهــار درصــد] از کل ارزش مشــارکت را بهعنــوان کارمــزد اداره
مشــارکت بــه عامــل پرداخــت نمایــد .کارمــزد اداره مشــارکت ســاالنه در دو قســط بهصــورت مســاوی و
ً
در فواصــل ش ـشماهه ،صرفــا تــا پنــج ســال پرداخــت خواهــد شــد .اولیــن قســط کارمــزد اداره مشــارکت
همزمــان بــا اولیــن قســط مربــوط بــه ارزش مشــارکت پرداخــت میشــود.

ماده  _11وکالتنامه

عامــل متعهــد اســت ظــرف ســی روز کاری پــس از ثبــت هــر مرحلــه از ثبــت رســمی ســهام موضــوع
مشــارکت توســط کارآفرینــان بــه نــام وی و پــس از پرداخــت قســط مرتبــط بــا ســهام مزبــور توســط صنــدوق،
مطابــق بــا پیوســت ( )۵وکالتنامــهای رســمی بهصــورت بالعــزل و بــا حــق توکیــل بــه غیــر (کــه پــس از
اخــذ بــه پیوســت ایــن قــرارداد اضافــه میشــود) ،در خصــوص اعمــال تمــام حقــوق قانونــی قابــل تصــور در
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خصــوص ســهام اعــم از انتقــال مطلــق ســهام تملــک شــده در موضــوع مشــارکت بــه صنــدوق اعطــا نمایــد.
در صورتــی کــه حداکثــر ســه مــاه پــس از پرداخــت هــر قســط وکالتنامـ ٔـه فــوق تنظیــم نشــود صنــدوق از
ایــن حــق برخــوردار اســت کــه ضمــن وصــول ضمانتنامــه بانکــی بهعنــوان وجــه التــزام ناشــی از تأخیــر در
اجــرای تعهــد و معلــق کــردن پرداخــت اقســاط بعــدی ،پــس از شــش مــاه از مهلــت ســی روز فــوق ،قــرارداد
حاضــر را فســخ نمایــد.
صنــدوق همــواره از ایــن حــق برخــوردار اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن وکالتنامــه ســهام موضــوع
مشــارکت را بــه خــود منتقــل نمایــد .امــا انتقــال ســهام بهموجــب وکالتنامــه فــوق توســط صنــدوق بــه
ً
شــخص ثالــث ،صرفــا بعــد از احــراز بلــوغ موضــوع مشــارکت میســر اســت .بــا وجــود ایــن ،در مــواردی کــه
عامــل بهموجــب مقــررات ایــن قــرارداد از تعهــدات خــود تخلــف ورزد ،در ایــن صــورت صنــدوق میتوانــد
در هــر زمــان نســبت بــه انتقــال ســهام بــه خــود یــا شــخص ثالــث اقــدام نمایــد .بدیهــی اســت در صورتــی
کــه صنــدوق بــه هــر دلیلــی از وکالتنامــه مذکــور اســتفاده نمایــد ،موضــوع را طــی نامـهای بــه عامــل اطــاع
خواهــد داد.
تبصــره  :۱در صورتــی کــه صنــدوق قبــل از تحقــق بلــوغ موضــوع مشــارکت ،ســهام موضــوع مشــارکت را
بــه خــود منتقــل نمایــد ،متعهــد خواهــد بــود تــا زمــان مزبــور ،بهمنظــور حمایــت از مدیریــت عامــل و عــدم
دخالــت در امــور مدیریتــی ،در مجمــع عمومــی موضــوع مشــارکت هنــگام انتخــاب اعضــای هیئتمدیــره
بــه نماینـ ٔ
ـده منتخــب عامــل رأی دهــد.
تبصــره  :۲چنانچــه صنــدوق بهموجــب مقــررات ایــن مضاربــه و بــا اســتفاده از وکالت ٔ
نامــه مذکــور در
ایــن مــاده تمــام ســهام موضــوع مشــارکت (کــه ارزش مشــارکت مرتبــط بــا آن نیــز تأدیــه شــده اســت) را بــه
خــود یــا شــخص ثالــث منتقــل نمایــد ،بــا رعایــت مفــاد تبصـ ٔ
ـره قبــل ،قــرارداد حاضــر خاتمــه خواهــد یافــت و
طرفیــن بایــد نســبت بــه تسویهحســاب اقــدام نماینــد.
تبصــره  :۳در صورتــی کــه اســتفاده از وکالتنامــه بــه دلیــل تخلفــات قــراردادی عامــل نبــوده باشــد
قیمــت ســهام انتقــال یافتــه ،از روش مذکــور در مــاده ( )۱۶محاســبه خواهــد شــد و مبنایــی بــرای تعییــن
ســود مضاربــه خواهــد بــود.

ماده  _12روند نقدیسازی

 .1عامــل متعهــد اســت تــاش خــود را بــه کار بنــدد کــه حداکثــر تــا پنــج ســال از زمــان انعقــاد ایــن قــرارداد
ی داراییهــای موضــوع مشــارکت از هــر زمــان پــس از شــروع
رونــد نقدیســازی بــه پایــان برســد .نقدیســاز 
ســرمایهگذاری در موضــوع مشــارکت میســر بــوده و در ایــن مــورد عامــل بــه صالحدیــد خــود عمــل خواهــد
نمــود .امــا در صورتــی کــه در ایــن مــدت عامــل موفــق بــه اتمــام رونــد نقدیســازی نشــود ،قــرارداد بــا اعــام
صنــدوق تــا پایــان رونــد نقدیســازی تمدیــد خواهــد شــد.
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 .2عامــل متعهــد اســت پیــش از تحقــق بلــوغ موضــوع مشــارکت بهمنظــور هــر نــوع انتقــال ســهام
مســتقیم خــود در موضــوع مشــارکت ویــا ســهامی کــه در راســتای اجــرای ایــن مضاربــه خریــداری نمــوده،
موافقــت صنــدوق را جلــب نمایــد.
 .3عامــل متعهــد اســت پــس از تحقــق بلــوغ موضــوع مشــارکت و پیــش از هــر نــوع انتقــال ســهام
مســتقیم خــود در موضــوع مشــارکت ویــا ســهامی کــه در راســتای اجــرای ایــن مضاربــه خریــداری نمــوده
مراتــب را بــه صنــدوق اطالعرســانی نمایــد .ایــن اطالعرســانی بایــد حــاوی دالیــل توجیهــی و نیــز گــزارش
کارشــناس رســمی دادگســتری (یــا ســایر مراجــع مــورد تائیــد صنــدوق) در خصــوص ارزش روز ســهام
موضــوع مشــارکت باشــد .در ایــن حالــت چنانچــه:
الــف) صنــدوق بــا انتقــال مزبــور موافــق باشــد ،عامــل بــه نســبت مذکــور در بنــد (ب) مــاده ( )۳ســهام
موضــوع مشــارکت را واگــذار خواهــد کــرد.
ب) چنانچــه صنــدوق بــا انتقــال موصــوف مخالفــت کنــد ،عامــل از ایــن حــق برخــوردار اســت کــه ســهام
مســتقیم خــود در موضــوع مشــارکت را واگــذار نمایــد .در ایــن صــورت چنانچــه عامــل ســهام مربــوط بــه
صنــدوق را بــه وی منتقــل نمایــد ،قــرارداد خاتمــه خواهــد یافــت.
ً
ً
ج) چنانچــه ظــرف یــک مــاه از تاریــخ ارســال گزارشهــای فــوق ،صنــدوق در ایــن خصــوص نفیــا یــا اثباتــا
اظهارنظــر ننمایــد ،ایــن اقــدام وی بهمنزلــه مخالفــت بــوده و مشــمول بنــد قبــل میشــود.
تبصــره  :۱بدیهــی اســت منظــور از انتقــال در ایــن مــاده اعــم از انتقــال عملــی و حقوقــی بــوده و تمــام صــور
حقوقــی ممکــن اعــم از صلــح و وکالــت را در بــر خواهــد داشــت.
تبصــره  :۲در صــورت نقــض تعهــد ایــن مــاده صنــدوق از ایــن حــق برخــوردار اســت کــه قــرارداد حاضــر را
فســخ نمایــد .عــاوه بــر ایــن در صــورت صــدور حکــم مرجــع قضایــی مبنــی بــر ورود خســارت بــه صنــدوق،
صنــدوق از ایــن امــکان برخــوردار اســت کــه بــا وصــول ضمانتنامــه بانکــی بخشــی از خســارات وارد برخــود
را جبــران نمایــد.
تبصــره  :۳بهمنظــور حمایــت از عرضــه عمومــی ســهام موضــوع مشــارکت مقــرر شــد در صورتــی کــه
ً
ســهام موضــوع مشــارکت در بــازار ســرمایه عرضــه شــود ،اوال عامــل نیــازی بــه کســب موافقــت صنــدوق
ً
نخواهــد داشــت ثانیــا قیمــت روز ســهام در بــازار مذکــور مــورد تائیــد طرفیــن خواهــد بــود.

ماده  _13هزینهها و درآمدهای مضاربه

 .1اجــرای تعهــدات قــراردادی عامــل و ســرمایهگذاری در موضــوع مشــارکت مســتلزم انجــام هزینههــای
مربــوط بــه امــور اجرایــی مضاربــه نظیــر هزینههــای انعقــاد قــرارداد ســرمایهگذاری ،هزینههــای مربــوط بــه
نظــارت بــر موضــوع مشــارکت ،و هزینـ ٔـه تهیــه گزارشهــا اســت کــه پرداخــت ایــن هزینههــا بــر عهـ ٔ
ـده عامــل
اســت .عامــل ایــن هزینههــا را از محــل کارمــزد اداره مشــارکت پرداخــت خواهــد نمــود و در صورتــی کــه
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هزینههــای مزبــور کمتــر یــا بیشــتر از کارمــزد اداره مشــارکت شــود ،صنــدوق تعهــدی در خصــوص تأمیــن
مبلــغ کســری نــدارد و یــا حقــی در خصــوص مطالبـ ٔـه مبلــغ مــازاد نخواهــد داشــت و تمــام هزینههــای مــازاد
بــر عهــده خــود عامــل خواهــد بــود.
درآمد مضاربه از محلهای زیر به دست میآید:
 .1درآمد ناشی از نقدیسازی.
 .2درآمد ناشی از سود تقسیم شده سهام موضوع مشارکت.
 .3درآمد ناشی از عدم استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه موضوع مشارکت.
 .4سایر درآمدهای ناشی از سهام موضوع مشارکت.
ً
 .5کلیــه درآمدهــای حاصــل از مضاربــه تــا زمانیکــه معــادل ارزش مشــارکت تمامــا بــه صنــدوق عــودت
شــود متعلــق بــه صنــدوق خواهــد بــود و عامــل متعهــد اســت مطابــق ترتیــب مقــرر در تبصــره مــاده ()۱۴
قــرارداد حاضــر نســبت بــه پرداخــت کلیــه مبالــغ دریافتــی بــه حســاب صنــدوق اقــدام نمایــد.
تبصــره :بنــا بــر توافــق طرفیــن بــا توجــه بــه اینکــه عامــل در موضــوع مشــارکت بهصــورت شــخصی و
مســتقیم نیــز ســرمایهگذاری نمــوده لــذا در رونــد نقدیســازی و پرداخــت مبالــغ مذکــور در ایــن بنــد فــرض
بــر ایــن اســت کــه بهمنظــور تفکیــک منافــع قابــل تخصیــص بــه عامــل نســبت بــه ســرمایهگذاری مســتقیم
وی ،میــزان مبالــغ ناشــی از فــروش ســهام موضــوع مشــارکت و یــا ســود تقســیم شــده توســط موضــوع
مشــارکت بــه نســبت مذکــور در جــدول بنــد (ب) مــاده ( )۳تقســیم میشــود.

ماده  _14سود و زیان حاصل از مضاربه و سهم طرفین

 .1ســود مضاربــه برابــر اســت بــا درآمــد مضاربــه منهــای ارزش مشــارکت منهــای تمــام کســورات قانونــی
مرتبــط بــا قــرارداد مضاربــه حاضــر.
 .2ســود حاصــل از مضاربــه تــا رســیدن بــه مبلغــی معــادل بــا ســود ناشــی از ارزش مشــارکت کــه بــر اســاس
نــرخ ســود مرجــع کــه بهصــورت غیرمرکــب و از زمــان انعقــاد ایــن قــرارداد تــا انتهــای ٔ
دوره خــروج بهصــورت
ماهانــه محاســبه خواهــد شــد ،متعلــق بــه صنــدوق خواهــد بــود .نســبت بــه ســود مــازاد بــر ایــن مبلــغ ســهم
عامــل بیســت درصــد و ســهم صنــدوق هشــتاد درصــد از ســود مــازاد خواهــد بــود .بدیهــی اســت در صورتــی
کــه چنیــن مــازادی حاصــل نشــود ،عامــل مســتحق دریافــت ســود نخواهــد بــود و عامــل هیچگونــه حــق و
ادعایــی غیــر از آن ،نســبت بــه ســود نخواهــد داشــت.
تهــای مربــوط بــه ســود عامــل در پایــان مــدت مضاربــه و پــس از محقــق
 .3محاســبات نهایــی و پرداخ 
شــدن و دریافــت نقــدی درآمدهــای مضاربــه و ســود و زیــان حاصلــه از موضوع مشــارکت مشــخص میشــود.
تبصــره :در صورتیکــه پیــش از پایــان مــدت قــرارداد عامــل بتوانــد مجمــوع ارزش مشــارکت و ســود
متعلــق بــه صنــدوق را مطابــق بنــد ( )۲بهصــورت نقــدی بــه صنــدوق پرداخــت نمایــد ،از ایــن تاریــخ بــه بعــد
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ســود مضاربــه بــه نســبت بیســت درصــد و هشــتاد درصــد مذکــور در ذیــل بنــد ( )۲میــان طرفیــن تقســیم
خواهــد شــد.
 .4حداکثــر زیــان قابلتصــور بــرای صنــدوق ناشــی از مضاربــه حاضــر برابــر اســت بــا ارزش مشــارکت و
در صــورت تحمیــل مبلــغ زیــان (تعهــد) بیــش از ارزش مذکــور در مقابــل هــر شــخصی ،صنــدوق تعهــدی
در برابــر آن نخواهــد داشــت و بدیهــی اســت کــه در صــورت ورود زیــان بیــش از ارزش مشــارکت ،زیــان
موصــوف بــر عهــده خــود عامــل خواهــد بــود.
تبصــره :عامــل متعهــد اســت تمامــی درآمدهایــی کــه دریافــت نمــوده را حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه
ً
از زمــان وصــول آن صرفــا بهحســاب صنــدوق بــه شــماره شــبای  .............نــزد بانــک  ..............پرداخــت
نمایــد .عامــل متعهــد گردیــد کــه در صــورت تأخیــر در انجــام ایــن تعهــد ،عــاوه بــر پرداخــت وجــوه تأدیــه
نشــده ،مبلغــی بهعنــوان وجــه التــزام تأخیــر تأدیــه بــه صنــدوق پرداخــت نمایــد .نــرخ وجــه التــزام تأخیــر
تأدیــه در ایــن مــورد ،معــادل نــرخ ســود مرجــع (در تاریــخ وصــول درآمدهــا توســط عامــل) اســت.

ماده  _15تحدید مسئولیت عامل

عامل در موارد زیر در قبال صندوق مسئول نخواهد بود:
 .1عدم سوددهی موضوع مشارکت تا زمان پایان دورهی خروج و یا زیان ده بودن آن.
 .2عدم موفقیت موضوع مشارکت و یا عدم رشد مناسب آن تا میزان ارزش مشارکت صندوق.
 .3عدم امکان نقدی سازی کامل داراییهای موضوع مشارکت در دورهی خروج.

ماده  _16قیمت منصفانه بازار

درصورتیکــه بــه هــر دلیــل نیــاز باشــد قیمــت منصفانـ ٔـه موضــوع مشــارکت مــورد محاســبه قــرار گیــرد
بهمنظــور بــه دســت آوردن ایــن قیمــت ،موضــوع بــه هیئتــی ســه نفــره از کارشناســان رســمی دادگســتری
متخصــص درزمینــۀ ســرمایهگذاری در حـ ٔ
ـوزه مربوطــه ارجــاع شــده و نظــر اکثریــت ایــن هیئــت بــرای طرفیــن
الزماالتبــاع خواهــد بــود .امــا چنانچــه طرفیــن در انتخــاب هیئــت موصــوف بــه توافــق نرســند ،هریــک از
طرفیــن یــک عضــو را انتخــاب نمــوده و عضــو ســوم بــه انتخــاب دو عضــو دیگــر صــورت خواهــد گرفــت و
درصورتیکــه انتخــاب عضــو ســوم از ایــن طریــق نیــز ممکــن نگــردد ،انتخــاب عضــو ســوم بــا اخــذ نظــر کانــون
کارشناســان رســمی دادگســتری اســتان تهــران صــورت خواهــد پذیرفــت.

ماده  _17منع رقابت

عامــل متعهــد اســت بهمنظــور پیشگیــری از هرگونــه تضــاد منافــع در مــدت مضاربــه از انجــام هرگونــه
فعالیتــی نظیــر ســرمایهگذاری در کســبوکاری کــه بــه نحــوی در رقابــت بــا موضــوع مشــارکت اســت
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ً
امتنــاع نمایــد مگــر آنکــه موافقــت پیشــین صنــدوق را جلــب نمــوده باشــد .در ایــن مــورد صنــدوق صرفــا
در صورتــی میتوانــد بــا ســرمایهگذاری عامــل مخالفــت نمایــد کــه ایــن موضــوع از جانــب مراجــع ذیصــاح
و دســتگاههای اجرایــی مرتبــط در خصــوص تعییــن اولویتهــای فناورانــه و اســتراتژیک کالن کشــور،
ســرمایهگذاری دارای اولویــت قلمــداد نشــده باشــد.
ایــن تعهــد اعــم از ســرمایهگذاری در کس ـبوکاری اســت کــه بهصــورت بالقــوه میتوانــد رقیــب موضــوع
مشــارکت شــود و شــامل رقابــت مســتقیم و غیرمســتقیم خــود عامــل نیــز بــوده و عــاوه بــر وی،
شــرکتهایی کــه وی در حــال حاضــر و یــا در آینــده ،در آنهــا ســهام بــاالی پنجــاه درصــد دارد( ،و یــا از طریــق
ســهام ممتــاز دارای حــق رأی بیــش از پنجــاه درصــد اســت) را نیــز دربرمیگیــرد و رقابــت ایشــان در حکــم
رقابــت عامــل تلقــی میشــود .در صورتــی کــه عامــل تعهــدات ایــن مــاده را نقــض نمایــد متعهــد خواهــد
بــود ،مبلغــی معــادل ده درصــد ارزش مشــارکت تأدیــه شــده را بــه صنــدوق پرداخــت نمایــد .الزم بــه ذکــر
اســت در صورتــی کــه عامــل در راســتای انجــام فعالیتهــای قانونــی خــود نظیــر اعطــای وام مبلغــی را بــه
شــرکت رقیــب موضــوع مشــارکت پرداخــت نمایــد ایــن امــر در حکــم رقابــت نخواهــد بــود.

ماده  _18موارد تعلیق قرارداد

در صورتــی کــه عامــل بــه برخــی از تعهــدات قــراردادی خــود عمــل ننمایــد ،صنــدوق مطابــق مــواردی کــه
در قــرارداد مشــخص شــده حــق تعلیــق تعهــدات قــراردادی خــود را خواهــد داشــت .بدیهــی اســت در
مــوارد مذکــور اعمــال ایــن حــق ســبب ایجــاد مســئولیتی بــرای صنــدوق نخواهــد شــد امــا چنانچــه صنــدوق
برخــاف قــرارداد از ایــن حــق اســتفاده نمایــد و ایــن موضــوع در دادگاه بــه اثبــات برســد ،عمل وی مشــمول
ضمانــت اجراهــای قــراردادی و قانونــی خواهــد بــود .بهعنــوان مثــال چنانچــه صنــدوق بــه اســتناد یکــی از
ً
بندهــای قــرارداد پرداخــت اقســاط ارزش مشــارکت را بــه حالــت تعلیــق درآورد و متعاقبــا اثبــات شــود کــه
وی بــه اشــتباه تعهــدات خــود را معلــق نمــوده مشــمول جریمــه تأخیــر در پرداخــت اقســاط خواهــد شــد.
مــواردی کــه در قــرارداد صنــدوق حــق تعلیــق تعهــدات قــراردادی خــود را دارد بــه شــرح زیــر اســت:
ردیف

مستند قراردادی

شرط ایجاد حق تعلیق اجرای تعهدات قراردادی

۱

ماده ()۶

عدم ٔ
ارائه ضمانتنامه بانکی

۲

بند ( )2قسمت (الف) ماده ()۷

عدم هزینه کرد ارزش مشارکت در موضوع مشارکت

۳

بند ( )۳ماده ()۹

عدم ٔ
ارائه گزارش توسط عامل

۴

تبصره ( )۲بند ( )۳ماده ()۹

ارائه گزارش خالف واقع توسط عامل

۵

بند ( )۴ماده ()۹

عدم تحقق خروجیهای موردانتظار برای مدت [حداکثر نه ماه]

۶

ماده ()۱۱

عدم ٔ
ارائه وکالتنامه رسمی نسبت به سهام موضوع مشارکت
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ماده  _19فسخ قرارداد و آ ثار آن

قــرارداد حاضــر عقــدی الزم بــوده و ضمــن عقــد خــارج الزم شــرط شــد کــه جــز مــوارد مصــرح در قــرارداد کــه
در تبصــره ( )۲ایــن مــاده تجمیــع شــده طرفیــن حــق فســخ آن را ندارنــد .امــا در صورتــی کــه قــرارداد حاضــر
ً
بهموجــب مقــررات مذکــور در آن فســخ شــود اوال آثــار فســخ ناظــر بــر آینــده بــوده و حقــوق و تعهــدات
قــراردادی طرفیــن کــه تــا آن زمــان اجــرا شــده معتبــر بــوده و خســارات ناشــی از تعهــدات ســابق کــه تــا آن زمــان
مــورد نقــض قــرار گرفتــه بهموجــب مقــررات قــرارداد قابــل مطالبــه خواهــد بــود .عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه
ً
اینکــه صنــدوق صرفــا در برخــی مــوارد کــه عامــل مرتکــب تخلفــی شــده اســت حــق فســخ قــرارداد را دارد،
ً
لــذا در صــورت ایجــاد حــق فســخ ،عــاوه بــر اینکــه عامــل مطلقــا مســتحق دریافــت ســود مضاربــه نیســت
همچنیــن نســبت بــه دریافــت کارمــزد اداره مشــارکت نســبت بــه زمــان بعــد از فســخ نیــز مســتحق نخواهــد
بــود .در صــورت ایجــاد حــق فســخ ،صنــدوق از ایــن حــق برخــوردار اســت کــه یکــی از مــوارد زیــر را انجــام دهــد:
الف) در خصوص موارد مذکور در بند ( )۲قسمت (الف) ماده ( )۷و ماده (:)۱۱
 .1درخواســت عــودت ارزش مشــارکت پرداخــت شــده تــا زمــان فســخ بهعــاوه [هجــده درصــد] مبلــغ
ارزش مشــارکت تأدیــه شــده بهعنــوان جبــران خســارت و فســخ قــرارداد.
ب) در سایر موارد:
 .1مطالبه تمامی خسارات وارد بر خود و فسخ قرارداد و یا:
 .2انتقــال ســهام موضــوع مشــارکت بــه خــود یــا شــخص ثالــث بــا اســتفاده از وکالتنامــه مذکــور در مــاده
( )۱۱و مطالبـ ٔـه مانــده خســارات جبــران نشــده و فســخ قــرارداد.
تبصــره  :۱بدیهــی اســت جــز در خصــوص تخلــف نســبت بــه تعهداتــی کــه بــرای آن وجــه التــزام تعییــن
شــده اســت ،صنــدوق نمیتوانــد مبلغــی بیــش از خســارات وارد بــر خــود را مطالبــه نمایــد.
تبصره  :۲مواردی که بهموجب آن حق فسخ ایجاد میشود به شرح زیر است:
ردیف

مستند قراردادی

شرط ایجاد حق فسخ برای صندوق

شرط اعمال حق فسخ

۱

بند ( )۱قسمت (الف)
ماده ()۷

عدم نظارت برای جلوگیری از انحراف ارزش
مشارکت در موضوع مشارکت توسط کارآفرینان

صدور حکم دادگاه

۲

بند ( )۲قسمت (الف)
ماده ()۷

عدم هزینه کرد ارزش مشارکت در موضوع
مشارکت

تصمیم صندوق

۳

بند ( )5قسمت (ب)
ماده ()۷

گذشت شش ماه از ایجاد حق تعلیق تعهدات
قراردادی برای صندوق

تصمیم صندوق

۴

ماده ()۱۲

تخلف عامل از شرایط نقدیسازی

تصمیم صندوق

5
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وقوع فورس ماژور

توقف اجرای قرارداد برای
مدتی بیش از شش ماه
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ماده  _20فورس ماژور

فــورس مــاژور عبــارت اســت از وقــوع هرگونــه حادثـ ٔـه خارجــی غیرقابلکنتــرل ،غیرقابــل دفــع و غیــر قابــل
پیشبینــی ،کــه بــرای مدتــی موجــب توقــف انجــام برخــی از تعهــدات آمــده در قــرارداد شــود؛ ماننــد بــروز
هرگونــه حــوادث غیرمترقبــه از قبیــل جنــگ و زلزلــه و یــا عوامــل غیرطبیعــی نظیــر بحرانهــای مالــی ،امنیتــی
و کارگــری خــارج از کنتــرل ،تحریــم ،فیلترینــگ و عــدم دسترســی غیرعــادی بــه اینترنــت در ســطح کشــور و
امثــال آن .در ایــن صــورت ،چنانچــه عــدم ایفــای تعهــدات قــراردادی هریــک از طرفیــن ،در مــدت وقــوع
فــورس مــاژور و ناشــی از آن صــورت گرفتــه باشــد ،متعهــد ،از ضمانــت اجراهــای موجــود در ایــن قــرارداد و
خســارات و عواقــب ناشــی از عــدم انجــام تعهــدات موصــوف ،معــاف خواهــد بــود .همچنیــن ،در صورتــی
کــه فــورس مــاژور موجــب توقــف کامــل اجــرای قــرارداد ویــا توقــف آن بــرای مدتــی بیــش از شــش مــاه شــود،
هریــک از طرفیــن حــق فســخ قــرارداد را خواهنــد داشــت.

ماده  _21تفسیر قرارداد

بنــا بــر توافــق طرفیــن ،در تفســیر و اجــرای ایــن قــرارداد ،هــر امــری كــه در نتیجـ ٔـه در نظر نگرفتن «حســن نیت»
حاصــل شــود ،فاقــد اعتبــار و برخــاف قصــد و رضــای طرفیــن عقــد اســت .همچنیــن در تفســیر قــرارداد موجود
کلیــه شــرایط ،اعــم از مذاکــرات طرفیــن ،اوضاعواحــوال حاکــم بــر انعقــاد قــرارداد ،هــدف از انعقــاد آن ،روح کلــی
حاکــم بــر قــرارداد و نیــز عــرف حاکــم بــر ایــن نــوع تعامــات و بهویــژه منطــق مدنظــر قــرار خواهــد گرفــت.

ماده  _22محرمانگی

طرفیــن توافــق مینماینــد كــه از افشــای كلیـ ٔـه اطالعــات تجــاری طــرف مقابــل كــه در انعقــاد و اجــرای ایــن
قــرارداد و بــه هــر نحــو بــه دســت آوردهانــد اعــم از اطالعــات فنــی ،اطالعــات مربــوط بــه مشــتریان ،ارتباطــات
تجــاری ،حســابها ،روشهــای تكنیكــی و نیــز هــر اطالعــات دیگــری كــه طــرف مقابــل آن را محرمانــه اعــام
نمایــد ،خــودداری كننــد .در ایــن مــورد نماینــدگان ،عاملیــن ،كارمندهــا و مســتخدمین طرفیــن در حكــم
طرفیــن هســتند .بدیهــی اســت افشــای هــر یــك از اطالعــات فــوق بــدون اجـ ٔ
ـازه كتبــی طــرف مقابــل ســبب
مســئولیت طــرف متخلــف خواهــد بــود.
تبصــره :صنــدوق ممکــن اســت بهمنظــور شــفافیت در خصــوص کلیــات موضــوع مشــارکت و
گزارشهــای واصلــه اقــدام بــه راهانــدازی تارنمــای اطالعاتــی مخصــوص نمایــد .لــذا عامــل متعهــد اســت
اطالعــات و گزارشهــای درخواســتی را در ســامانه مذکــور بارگــذاری کنــد .دریافــت و پــردازش ایــن اطالعــات
تضــادی بــا ایــن مــاده نخواهــد داشــت .بدیهــی اســت عامــل نیــز از ایــن حــق برخــوردار اســت کــه کلیــات
مربــوط بــه موضــوع مشــارکت را در تارنمــای خــود بارگــذاری نمایــد.
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ماده  _23واگذاری قرارداد

طرفیــن در طــول مــدت قــرارداد تحــت هیــچ شــرایطی بــدون اخــذ رضایــت پیشــین و مکتــوب طــرف
مقابــل حــق انتقــال و واگــذاری جزئــییــا کلــی قــرارداد را تحــت هیچیــک از عناویــن حقوقــی اعــم از صلــح،
مــاده ( )۱۰قانــون مدنــی و نظایــر آن نــدارد .بدیهــی اســت واگــذاری قــرارداد در صــورت اخــذ رضایــت طــرف
مقابــل مطابــق ترتیــب مقــرر در ایــن مــاده ،منــوط بــه انتقــال کلیــه مفــاد ،پیوس ـتها و شــرایط قــرارداد
حاضــر بــدون هیچگونــه تغییراتــی امکانپذیــر خواهــد بــود.

ماده  _24اصالح قرارداد

هیچیــک از اصالحــات ،الحاقیههــا و یــا تغییــرات احتمالــی ایــن قــرارداد معتبــر نخواهــد بــود مگــر آنکــه
بهطــور كتبــی بــوده و بــه امضــای طرفیــن یــا نماینــدگان مجــاز از طــرف آنهــا رســیده باشــد.

ماده  _25حلوفصل اختالفات

طرفیــن توافــق نمودنــد در صــورت وقــوع هرگونــه اختالفــی راجــع بــه ایــن قــرارداد ،ابتــدا از طریــق مذاكــره
موضــوع را حلوفصــل نماینــد .چنانچــه بــه هــر دلیــل مشــكل ایجــاد شــده ظــرف بیســت روز از طریــق
مذاكــره حــل نشــود؛ در ایــن صــورت کلیــه اختالفــات و دعــاوی ناشــی از ایــن قــرارداد و راجــع بــه آن از جملــه
انعقــاد ،اعتبــار ،فســخ ،نقــض ،تفســیر یــا اجــرای آن بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح ارجــاع میشــود.

ماده  _26نسخ قرارداد

قــرارداد حاضــر در تاریــخ  ................در قالــب بیســت و شــش مــاده و تبصرههــای ضمــن مــواد و
پیوســتهای آن و در  ........نســخه بــه ارزش واحــد تنظیــم و پــس از امضــا میــان طرفیــن مبادلــه شــد.
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مفــاد پیوســت حاضــر حداقــل ضوابــط الزم جهــت عقــد قــرارداد ســرمایهگذاری بــوده و در صــورت ارائــه
دالیــل توجیهــی در هــر مــورد از جانــب عامــل و مشــروط بــه موافقــت صنــدوق  ،امــکان تصویــب تصمیمــی
غیــر از ضوابــط حاضــر وجــود دارد .امــا در صــورت اهمــال عامــل در تنظیــم شــرایط ذیــل و یــا ارائـ ٔـه اطالعــات
نادرســت بــه صنــدوق و ورود خســارت ،عامــل مســئولیت جبــران خســارات وارد شــده را بــر عهــده دارد.
هنــگام امضــای قــرارداد ســرمایهگذاری عامــل متعهــد اســت در چارچــوب قانــون تجــارت و قواعــد
حقوقــی ،الزامــات الزم جهــت نظــارت بــر موضــوع مشــارکت در راســتای حفاظــت از ارزش مشــارکت را
ً
رعایــت نمایــد .لــذا مســئولیت رعایــت ایــن مــوارد ،تمامــا بــر عهــده عامــل اســت و تصویــب ســرمایهگذاری
در موضــوع مشــارکت توســط صنــدوق اثــری بــر ایــن مســئولیت عامــل نخواهــد داشــت.
ضوابط موردنظر صندوق نسبت به قرارداد سرمایهگذاری در موضوع مشارکت از قرار ذیل است:
 .1عامــل جهــت ســرمایهگذاری در موضــوع مشــارکت دارای حــق اولویــت در دریافــت ســهام و داراییهــای
موضــوع مشــارکت در مواقــع نقدشــوندگی اعــم از فــروش ،ادغــام و یــا انحــال و تصفیــه موضــوع مشــارکت
( )Liquidation Preferenceباشد.
 .2در قــرارداد ســرمایهگذاری ،کارآفرینــان تعهــد بــه حضــور تماموقــت (بــه اســتثنای کارآفرینانــی کــه عضــو
هیئتعلمــی پیمانــی یــا رســمی مراکــز علمــی و پژوهشــی باشــند) و تعهــد بــه عــدم تــرک موضــوع مشــارکت
و عــدم رقابــت در صــورت تــرک را داشــته باشــند و بنــد مربــوط بــه  vestingجهــت تشــویق کارآفرینــان بــه
ً
حضــور تماموقــت در موضــوع مشــارکت و اجــرای موضــوع فعالیــت کامــا تشــریح شــود ،بهطوریکــه تــرک
ً
شــرکت توســط ایشــان اخاللــی در رشــد و توســعه و نهایتــا ارزش موضــوع مشــارکت در رونــد نقدیســازی
ایجــاد ننمایــد.
 .3الــزام بــه جلــب نظــر مثبــت عامــل در تصمیمــات مهــم و اساســی حســب مــورد در هیئتمدیــره و یــا
مجامــع عمومــی موضــوع مشــارکت ماننــد  .1موضوعاتــی کــه تصمیــم پیرامــون آنهــا در صالحیــت مجمــع
فوقالعــاده موضــوع مشــارکت اســت .2 ،هرگونــه واگــذاری و نقلوانتقــال کلــی حقــوق مالکیــت فکــری
موضــوع مشــارکت و داراییهــای مــادی موضــوع مشــارکت  .3تصویــب و تغییــر در طــرح کســبوکار
موضــوع مشــارکت .4 ،هرگونــه ضمانــت موضــوع مشــارکت از اشــخاص ثالــث ،صلــح مطالبــات موضــوع
مشــارکت ،اســتقراض موضــوع مشــارکت از هــر شــخص ،اعــم از حقیقــی و حقوقــی ،فــروش ویــا توثیــق
داراییهــای اصلــی موضــوع مشــارکت و اخــذ وام و اعتبــار بانکــی .5 ،توزیــع ســود تقســیمی ســهام ،فــروش
ســهام ویــا خــروج کارآفرینــان از موضــوع مشــارکت.
 .4در صورتــی کــه ســهام عامــل در موضــوع مشــارکت بیــش از بیســت درصــد باشــد بایــد در قــرارداد
ســرمایهگذاری حــق امضــا اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور موضــوع مشــارکت از قبیــل چــک ،ســفته،
بــروات و قراردادهــا را اخــذ نمایــد.
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 .5عامــل مکلــف اســت در قــرارداد ســرمایهگذاری تصریــح نمایــد کــه نقلوانتقــال ســهام موضــوع
مشــارکت توســط وی در هــر زمــان و بــه هــر ترتیــب مســتلزم اخــذ موافقــت مجامــع عمومــی و یــا
هیئتمدیــره موضــوع مشــارکت نخواهــد بــود.
 .6عامــل متعهــد اســت در قــرارداد ســرمایهگذاری دریافــت هرگونــه قــرض ،تســهیالت و وام از بانکهــا و
یــا ســایر مؤسســات و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی توســط موضــوع مشــارکت و یــا بــه رهــن گذاشــتن امــوال
موضــوع مشــارکت را منــوط بــه موافقــت عامــل نمایــد .همچنیــن عامــل متعهــد اســت بهمنظــور موافقــت
بــا چنیــن درخواســتی موافقــت پیشــین صنــدوق را در ایــن خصــوص اخــذ نمایــد.
 .7عامــل متعهــد اســت در قــرارداد ســرمایهگذاری حــق دسترســی بــه اطالعــات الزم بــرای ارائــهٔ
گزارشهــای مورداشــاره در قــرارداد حاضــر و انجــام حسابرســی و نیــز انتخــاب حسابرســان طبقــه یــک و دو
بــورس بهعنــوان بازرســان موضــوع مشــارکت را بــرای خــود محفــوظ بــدارد.
 .8عامــل متعهــد اســت در قــرارداد ســرمایهگذاری کلیـ ٔـه حقــوق الزم بــرای انجــام تعهــدات قــراردادی خــود
در قــرارداد مضاربــه حاضــر نظیــر نظــارت بــر نحـ ٔ
ـوه هزینــه کــرد ارزش مشــارکت و ســایر تعهــدات ناظــر بــر
نظــارت وی بــر موضــوع مشــارکت را اخــذ نمایــد.
 .9سایر حقوقی که دارا بودن آن جهت ارائه گزارشهای پیوست ( ،)2الزم است.
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در موارد خاص این پیوست بهعنوان بند ( )۱۰به پیوست یک قرارداد اضافه خواهد شد.
ـوه ورود عامــل بــه موضــوع مشــارکت و خریــد ســهام،
در خصــوص ســاختار قــرارداد ســرمایهگذاری و نحـ ٔ
ً
عامــل مکلــف اســت الزامــا بــه نحــو زیــر عمــل نمایــد:
 .1در صورتــی کــه موضــوع مشــارکت هنــوز فعالیــت خــود را در قالــب شــرکت بــه انجام نمیرســاند ســرمایه
ثبتــی موضــوع مشــارکت بایــد حداکثــر [یــک میلیــارد] ریــال باشــد .امــا در صورتــی کــه موضــوع مشــارکت در
قالــب شــرکت از پیــش ثبــت شــدهای فعالیــت خــود را بــه انجــام میرســاند مطابــق بــا سـ ٔ
ـرمایه ثبتــی وی
عمــل خواهــد شــد و در بنــد ( )۲مبلغــی کــه بــه خریــد ســهام وی تخصیــص مییابــد از ارزش مشــارکت در
بنــد ( )۳کســر خواهــد شــد.
 .2عامــل بایــد ابتــدا درصــدی از ســهام موضــوع مشــارکت را کــه در مجمــوع قصــد خریــد آن را دارد بــه
قیمــت اســمی خریــداری نمایــد.
 .3عامــل مجمــوع مبلــغ ســرمایهگذاری را در قالــب تأمیــن ســرمایه بـه حســاب موضــوع مشــارکت واریــز
خواهــد نمــود و ایــن مبلــغ در حســاب جــاری شــرکای موضــوع مشــارکت بــه نــام وی ثبــت خواهــد شــد.
 .4عامــل بایــد در قــرارداد ســرمایهگذاری ایــن تعهــد را اخــذ نمایــد کــه تــا زمانــی کــه جــاری شــرکای تمامــی
ســهامداران بــه نســبت ســهام خــود ،متناســب بــا جــاری شــرکای عامــل طلبــکار نشــده باشــد ،موضــوع
مشــارکت از توزیــع ســود امتنــاع نمایــد.
 .5عامــل میتوانــد در قــرارداد ســرمایهگذاری مقــرر نمایــد کــه ســود ناشــی از فعالیــت موضــوع مشــارکت
تــا زمانــی کــه جــاری شــرکای تمامــی ســهامداران بــه نســبت ســهام خــود ،متناســب بــا جــاری شــرکای عامــل
طلبــکار نشــده باشــد ،بــه ســایر ســهامداران تعلــق گیــرد.
ٔ
 .6عامــل بایــد در قــرارداد ســرمایهگذاری ایــن تعهــد را اخــذ نمایــد کــه تقســیم ســود یــا تســویه جــاری
ً
شــرکای ســهامداران صرفــا بــه نســبت ســهام آنهــا و بــا اولویــت برابــر و بهصــورت همزمــان میســر خواهــد
بــود.
 .7چنانچــه موضــوع مشــارکت پیــش از آنکــه جــاری شــرکای تمامــی ســهامداران بــه نســبت ســهام خــود،
متناســب بــا جــاری شــرکای عامــل طلبــکار شــده باشــد ،تصمیــم بگیــرد مبلغــی را میــان ســهامداران توزیــع
نمایــد بایــد ابتــدا مطابــق بــا بنــد ( )۵ایــن مبلــغ را بهحســاب جــاری شــرکای ســایر ســهامداران منظــور نمایــد
و پــس از آن مطابــق بــا بنــد ( )۶بــه نســبت بخشــی از جــاری شــرکای تمــام ســهامداران را بــا اولویــت برابــر
تســویه نمایــد.
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پیوست  _2نحوه گزارشدهی عامل

 .1صنــدوق مختــار اســت در هــر زمــان پــس از انعقــاد ایــن قــرارداد ،ســامانه اطالعاتــی مختــص خــود را ایجــاد
نمایــد و در ایــن صــورت عامــل موظــف اســت ،اطالعــات مربــوط بــه گزارشهــای مــورد درخواســت صنــدوق کــه
اعــم از مــوارد زیــر خواهــد بــود ،را در ســامانه اطالعاتــی مزبــور بارگــذاری نمایــد.
 .2صنــدوق همــواره از ایــن حــق برخــوردار اســت کــه بــا معرفــی یــک کارگــزار نظارتــی ،امــور نظارتــی مربــوط بــه
خــود را بــه وی محــول نمایــد.
 .3عامــل متعهــد میشــود کلیــه اســناد ،اطالعــات و گزارشهــای درخواســتی را در اختیــار کارگزار معرفیشــده
از طــرف صنــدوق قــرار دهد.
 .4تعهدات عمومی عامل در تهیه گزارشهای از قرار ذیل است:
تمــام گزارشهــای حسابرســی مربــوط بــه ایــن پیوســت بایــد توســط حسابرســی تنظیــم شــود کــه از میــان
مؤسســات حسابرســی معتمــد طبقــه یــک و دو ســازمان بــورس اوراق بهــادار انتخــاب شدهباشــد و دورههــای
زمانــی مورداشــاره در ایــن پیوســت بــر اســاس شــروع ســال مالــی شــرکت تنظیــم خواه ـ د شــد .صورتهــای
مالــی حسابرســی شــده میــان دورهای طــی [دو یــا ســهمــاه] و ســاالنه طــی [حداکثــر چهارمــاه] پــس از سررســید
مقطــع مــورد نظــر بــه صنــدوق ارســال میشــود .ســایر گزارشــات حسابرســی مربــوط بــه عامــل یــا موضــوع
مشــارکت نیــز طــی حداکثــر دومــاه پــس از سررســید ارائــه میشــود.
عامــل متعهــد اســت صورتهــای مالــی دورهای حسابرســی شــده موضــوع مشــارکت را بــه همــراه گــزارش
حسابرســی منابــع و مصــارف مربــوط بــه ارزش مشــارکت تأدیــه شــده در فواصــل [ســه ماهــه یــا شــش ماهــه] تا
انتهــای ٔ
دوره خــروج بــه صنــدوق ارائــه نمایــد.
عامــل بایــد گــزارش [ســه ماهــه یــا شــش ماهــه] منابــع و مصارف حســاب اختصاصــی را برای صنــدوق تهیه
شهــای مربــوط بــه منابــع و مصــارف تــا پایــان دوره تأدیــه ارزش مشــارکت تهیــه میشــود.
و ارســال کنــد .گزار 
عامــل متعهــد اســت در صــورت درخواســت و بــا پرداخــت هزینــه توســط صندوق گــزارش حسابرســی ویژه
از موضــوع مشــارکت ارائــه نماید.
 .5عامــل متعهــد اســت جهــت درخواســت پرداخــت هــر یــک از اقســاط توســط صنــدوق ،گزارشهــا و
مســتندات زیــر را بــرای صنــدوق یــا کارگــزار نظارتــی وی ارســال کنــد:
مصوبات داخلی مربوط به موضوع مشارکت در خصوص نیاز به منابع مالی جدید؛
گزارش وضعیت خروجیهای مورد انتظار؛
گزارش نحوه هزینهکرد و مصارف اقساط پرداختی گذشته؛
گزارش پیشبینی نحوه هزینهکرد و مصارف منابع مالی درخواستی جدید؛
فیــش واریــز وجــه ســهم عامــل بــه حســاب اختصاصــی و یــا حســاب مشخصشــده مربــوط بــه موضــوع
مشــارکت ،متناســب بــا نســبتهای مذکــور در جــدول بنــد (ب) مــاده ( )۳قــرارداد؛
آخرین گزارش حسابرسی ٔ
شده منابع و مصارفی که باید طبق قرارداد تنظیم و ارائه میشده است.
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پیوست  _3جدول پرداخت و خروجیهای موردانتظار

طرفیــن بــر پرداخــت اقســاط ارزش مشــارکت و کارمــزد اداره مشــارکت منــوط بــه بــرآورده شــدن
خروجیهــای موردانتظــار در هــر مرحلــه بــه شــرح جــدول زیــر توافــق دارنــد:
{در اینجــا جــدول زمانبنــدی پرداختهــا ،ســهم هــر یــک از طرفیــن و خروجــی مــورد انتظــار کــه پــس از هــر
پرداخــت الزم اســت طــرح بــه آن مرحلــه دسـتیابد ،آورده میشــود .الزم بــه توضیــح اســت کــه خروجیهــای
موردانتظــار بایــد شــفاف و قابــل ســنجش بــوده و از بیــان کلیــات خــودداری شــود .ایــن خروجیهــا توســط
عامــل اعــام میشــود و بــا تعامــل طرفیــن قــرارداد ،نهایــی خواهــد شــد}.
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