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 گفتارپیش

مسأله تأمین مالی ه واره به عنوان یکی اق مسائل چالش برانگیز 
های فیال  ر صااانایع پیشااارفته و ویژه بنگاههاا باه  روی بنگااه  پیش
 هد های انجام شااده نشااان میبنیان مطرح بو ه اصاات. بررصاای انش

هااای فیاااقن اقتصااااا ی و ترین چااالشتااأمین مااالی یکی اق مه 
 تولیدکنندگان ایرانی اصت. 

-1850 صااال  ر جهانی پذیریرقابت ال للیبین گزارش آخرین طبق
 یهتوص راه صر بر موجو  موانع بین  ر کار و کسب مانع ترینمه  ،1858

 ات تولید چرخه مختلف مراتل  ر مالی تأمین مسأله ایران  ر هاشارکت 
گزارش فصالی پایش مای  کسب وکار مرکز   .اصات  ماصاول  فروش
هاای مجل  شاااورای اصاااالمی باا تکیاه بر ن رصااانجی اق    پژوهش
 15اق میان  که  هدهای اقتصاا ی صاراصر کشور نیز نشان می  تشاکل 

مشکل  ریافت تسهیالت اق "های مؤلفه ملی مای  کساب وکار، مؤلفه 
رخ باقی ن"و  "ضااایف باقار صااارمایه  ر تأمین مالی تولید"، "هابانک

 وره  58ه واره  ر طی  "تأمین صرمایه اق باقار غیررص ی)مای  مالی(
 های  اخلی بو ه اصت. بررصی  ر صدر موانع کسب و کار بنگاه

اه یت توجه به امر تأمین مالی به ویژه  ر مور  صااانایع پیشااارفته و 
بنیان با توجه به ماهیت وجو ی آن بیش اق صاااایر های  انشفیاالیات  

های بو ن مؤلفه ائز اه یت اصااات. این صااانایع فارا اق  اراصاانایع ت 
نوآوری، باق بو ن صطح فناوری و ارقش افزو ه باق،  ر عین تال  ارای 

گذاری قابل توجه به ویژه  ر امر تاتیق و توصاایه و نیز ویژگی صاارمایه
هاای نوآوراناه با   نیااقمناد توجاه کاافی باه خطر ناتی نهفتاه  ر طرح      
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اری و  مالی بانک ن ام  لیل ه ین لندمدت هستند. بهگذاری بصارمایه 
 اق پویایی و انیطاف کافی جهت پاصخگویی تسهیالت بانکی، به تنهایی

 ینا این  صااته اق صاانایع برخور ار نیساات که  به نیاقهای تأمین مالی
 .کر  مواجه خواهد مخاطره با و توصیه  ر این توقه را رشد مادو یت

ده و پرشتاب امروقی نگاه ویژه به کسب و  ر مای  کساب و کار پییی 
بنیان و صاانایع پیشاارفته موجب شااده  های  انشکارهای نوپا، فیالیت

های کالصاایک تأمین صاارمایه کسااب و کار،   اصاات تا  ر کنار روش
ابزارهای نوین تأمین مالی مور  اصتفا ه قرار گیر  تا بتواند نیاقهای این 

های تار صیی گر یده با بررصی روشصنایع را برآور ه ن اید.  ر این نوش
های نوین ، شاایوههاکسااب و کار و  هابنگاهها، أمین مالی طرحع ده ت

 تأمین مالی  ر صنایع پیشرفته میرفی گر  .
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  تأمینشبکه تعریف  -1
 

ها نیازمند به های جهانی موجود در وصار حاور شرست در رقابت
اشند بتولید محصوالت و خدمات متنوی باتوجه به درخواست مشتری می

زای  موجک افرسانی سریع و خواست مشتریان بر سیفیت باال و خدمت
 شود. لرا این امر موجکتر شدن فضای سبک و سار میفشارها و پیچیده
ها ها به تنهایی قادر به فراه  نمودن تمامی درخواسااتشااده شاارست 

ا فاقد گرمشتریان خود نباشند و یا ان ام آن به صورت یک فرایند درون
ر یصارفه اقتصادی باشد در نتی ه جهت حف  موقعیت رقابتی خود ناگز 

 هایجهانی و اساااتفاده از مکانیزم تأمینباه ورود به شااابکه )زن یره(  
باشاااند. این تعامالت در  بنگاههای تعاامیی آن جهت توساااعه فعالیت 

جهانی شاااامف طی  وسااایعی از خدمات از قبیف تولید  تاأمین زن یره 
قطعاات و ت هیزات مورد نیاااز، خادمااات تعمیر و نگهاداری، فروش و    

زن یره باشااد. به طور سیی وروااه محصااوالت، نظارت، مونتای و ... می
هاى مرتبب با جریان و تبدیف ساالها از بر تماام فعاالیات   ناارر   تاأمین 

نهایى و نیز  ویف به مصااارن سنندهمرحیه ماده خام )اساااتخرات( تا تح
 د.باشها مىآنمرتبب با ، مالی و نهادی هاى اطالواتىجریانمشتمف بر 
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روشهایتأمینمالی

انمبتنیبرحقوقصاحب
(سرمایه)سهام

بازارسرمایه

سرمایهگذاریخطرپذیر

فرشتگانکسبوکار

شتابدهندهها

رغی)تأمینمالیخصوصی
(بورسی

مشتقاتدارایی

ابزارهایترکیبی

بدهیهایغیرممتاز

شراکت)شراکتخاموش
(بیرأی

مشارکتمدنی

بدون)مشارکتدرسود
(حقرأی

اوراققرضهقابلتبدیل

اوراققرضهتضمینی

تأمینمالینیم
(زیرپلهای)اشکوب

تآمینمالیجمعی

ینمبتنیبربدهیجایگز

اوراققرضهشرکتی

خریددینتوسط
واسطههایمالی

اوراققرضهتحتپوشش

تأمینمالیمبتنیبر
بدهی

کوتاهمدتوبلند)وامها
(مدت

خطوطوکارتهای
اعتباری

تأمینمالیمبتنیبر
دارایی

واممبتنیبردارایی

تنزیلاسناددریافتی

تأمینمالیخرید

رزیرکلیدگرفتنانبا

(لیزینگ)واسپاری
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 دارایی بر مبتنی مالی تأمین 1-1

اعتبارشان  مبنای بر ها نهشرکت  ارایی، بر مبتنی مالی تأمین روش  ر
 ایجا  خو  کار و کسب توقه  ر که خاصی  ارایی ارقش اصاد بر بلکه

 تأمین هاین ونه ترینمه  .یابندمی منابع مالی  صت آن به اند،کر ه

 تنزیل و واصپاری )لیزینگ(  ریافتنی، اصنا  تنزیل  ارایی، بر مبتنی مالی

 تنزیل )عاملیت( وصیله به مالی تأمین روش  ر  ریافتنی اصت. اصنا 

 اعتباری با رتبه گروهی اق  ریافتنی اصنا  شرکت یک  ریافتنی، اصنا 

 قیر روش فروشد.می اصنا  تنزیل  یگری )عامل( جهت شرکت به را باق

 نیز ایران  ر تواندمی که اصت هاییروش اق ج له نیز انبار گرفتن کلید

 یا ماصوقتی کاقها مبنای بر  هیوام روش این  ر شو . گرفته کار به

 ماصوقت این  ،شوندمی نگهداری وثیته عنوان به که گیر می صورت

 شده تأیید  هندهضقر وصیله به که شوند انباری نگهداری  ر تواندمی

 این امر باید توص  گیرنده،قرض انبار  ر نگهداری صورت باشد.  ر

توان اق ج له فواید این شیوه می شو . کنترل نیز مستتلی صوم شخص
 اشاره ن و  که باقپر اخت اولیه وثیته عنوان به امکان توثیق موا  خام به

 .گیر می صورت خام موا  واقیی مصرف با قمانه  نیز وام
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 تأمین مالی مبتنی بر بدهی 1-2
که تالت عام آن  ر قالب وام یا  بادهی،  بر مبتنی ماالی  تاأمین  ابزار

 نصنتی تأمی هایشیوه اق باشاد، یکی تساهیالت با صاو  مشاخص می   
 تأمین نوع این باشد که  رمی هاشرکت انجام  صات   ر هایطرح مالی
گیر  و می جای شاارکت هایبدهی بخش  ر شااده تأمین وجوه مالی،

 بندی ر این  صته پ  اق مدت میین اصال و فرع باقپر اخت می شو . 
هااای کوتااه مادت و بلنااد ماادت و ه ینین خ    توان بااه انواع واممی

 هوصاایلبه که اغلب اعتباری اعتباری و کارت اعتباری اشاااره ن و . خ 
شااو  اعطا می  هندهقرض مؤصااسااات  یگر و مالی نها های و هابانک
 وام اختیار  ر آصااانی به تواندمی که اصاات وجوه اق کارآمد منبع یک

 ر اشااتب که گیر می تیلق پولی به فت  و بهره بگیر  قرار گیرندگان
  صترصی صهولت و پایین هزینه صارعت،  کارآمدی، اق شاو . من ور می

 .  اصت
 تأمین مالی مبتنی بر بدهی جایگزین 1-3

تات  قرضااه اوراا شاارکتی، قرضااه اوراا انتشااار شااامل این ابزارها
  ین باشااند. خریدمی مالی هایواصااطه توصاا   ین خرید و پوشااش

 روش، این  ر .ایران  ار   ر اصااتفا ه قابلیت مالی هایواصااطه توصاا 

 خاصی شرکت به بانک توصا   متوصا   و کوچک بنگاه به اعطایی وام

 هایپر اخت پشتوانه به را جدیدی شرکت، اوراا شاو . این فروخته می

 با قبول گذارصرمایه .فروشدمی گذارانصرمایه به و کندمی منتشر بنگاه

پر اق  که این می را آنها اصاال و صااو ، هاهبنگا پر اخت عدم ریسااک
 صیست  اق متوص  و کوچک هایبنگاه انتتال تأمین مالی مساأله باع  

 .شو  ر این روش می صرمایه باقار به بانکی
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 مالی مبتنی بر ابزارهای ترکیبی تأمین 1-4

 اوراا انتشااار مشااارکت، اق انواع برخی شااامل ترکیبی ابزارهای

 ای(اشاااکوب)قیرپلهنی  تأمین مالی و غیرم تاق هایبدهی قرضاااه،

 بدهی و  ارایی بر مبتنی مالی تأمین اق ترکیبی هاروش این .باشااندمی

  ر .روندمی کار به موجو  هایشاارکت توصاایه برای و می وق هسااتند

 میان یک بنگاه ورشکسته های ارایی مانده غیرم تاق، هایبدهی روش

 واقع  ر نیز اشکوب نی  مالی تأمین روش .گر  می تتسی  بساتانکاران 

 صااهام صاااتبان تتوا و بدهی ماهیت با  و وجهی مالی تأمین نوعی

 مالکیت امکان تغییر موقع،به و کامل پر اخت عدم صورت  ر که اصات 

وام برای روش این ریسک لذا آور ،می فراه   هندهوام برای را شرکت
 روش، این اصاات.  ر باقتر مراتب به گیرنده وام برای و  هنده پایین

 شاارکت که خواهد  اشاات وام پر اخت به ت ایل صااورتی  ر  هندهوام

  ر و باشااد رشااد و  رآمد اق خوبی پیشااینه و باق نتدی جریان  ارای

 شو . ماسوب صرآمد به خو  مربوط صنیتبخش 
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 تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای حقوق صاحبان سهام  1-5

 ابزارهای تتوا صاتبان صهام یا صرمایه به مربوط بیدی گروه

 ایجا  برای بنگاه را باقتری ریسک هاروش صایر به نسبت که باشدمی

 باقترین، شخصی مالی گروه، تأمین این هایروش میان  ر کند.می

 اق را کارآفرینانه ایده یک گیریمراتل شکل چنانیه . ار  را ریسک

کار  و کسب یک تأصی  و ع ل به ایده آن تبدیل تا گیریشکل مرتله
 مرتله )تاصی ( انداقیراه )بذرافشانی(، قایش مرتله شش به صو آور

 بلوا و گسترش تک یل ماصول(، رشد، و آقمایشی )تولید اولیه

 بذرافشانی مرتله  ر شخصی مالی تأمین روش ن ایی ، بندیتتسی 

 برای را باقیی باق هی مراتب به و ریسک که گیر می وکار قرار کسب

 طریق اق مالی روش تأمین آن، اق  اشت. پ  خواهد ه راه به بنگاه

 و کسب برای ققم صرمایه می وق که  ار  قرار کار و کسب فرشتگان
 تولید به بنگاه که ایمرتله  ر .کنندمی فراه  مرتله تأصی   ر را کار

 اولیه(، کر ه اصت)مرتله تک یل را خو  ماصول و پر اق می آقمایشی

 مالی تأمین به پذیر مخاطره گذاریصرمایه هایشرکت طریق اق تواندمی

 بپر اق .
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   شیوه های نوین تامین مالی صنایع پیشرفته  
           

 

 تأمین مالی نوین های شیوه -2
 

مروقی، های افناوری صنایع و  انش فنی بنگاهبا توجه به افزایش صطح 
نیاقمند اتخان صااااقوکارهای مالی  آنها ا امه تیات و راهبری شااارکت

مناصاب و پویا اصات تا با تغییرات پرشتاب عصر تاضر متناصب بو ه و   
 هایگویی به ت امی جنبهها صارعت مناصاب و توانایی پاص   این شایوه 

 مختلف کسب و کار  ر متاطع مختلف را  اشته باشند. 
نوآور به ویژه کسااب و کارهای نوپا و و های فناور  ر این میان شاارکت

بنیان که رشااد صاارییی  اشااته و به ه ان میزان نیز اق مخاطرات  انش
گذاری مصاون نیستند، ناگزیر اق تأمین صرمایه مور  نیاق جهت  صارمایه 

ب هسااتند. بنابراین صاااختار تشااکیل و افزایش طی این مساایر پرشااتا
 اثرگذار اصااالی صااارماایاه و  ر قاالاب ابزاری، تأمین مالی اق عوامل    

ه  به باشد و این ممی باق صطح فناوری با صنایع رشد و گیریبرشاکل 
 ک ک ابزارهای نوین تأمین مالی میسر خواهد بو .

ای قانههای خالهای فناوری، ایدهواضااح اصاات موتور مارک پیشاارفت
اصات که  ر نهن مبتکران و مخترعان شکل گرفته و با پیگیری جدی  

ن نشیند. اما اغلب ایکارآفرینان  ر قالب کساب و کاری جدید به بار می 
فکری هساااتند که فاقد  و عامل کارآفرینان مهندصاااان جوان و خوش

اصلی موفتیت  ر باقار رقابتی یینی  انش و تجربه مدیریتی و ه ینین 
 ار موفتی نخواهد لذا لزوماً صاتب ایده بنگاه باشندمنابع مالی کافی می

هایی چون رشد صریع،  ر بو . این کسب و کارها عالوه بر  اشتن م یزه
یر هستند پذمرتله آغاقین فیالیت به لااظ مالی و مدیریتی بسیار آصیب

ار  به های نوین تأمین مالی و  ر برخی موو این امر لزوم اتخان شااایوه
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کند که  ر شاااکل قیر انواع هاای مادیریتی را ن ایان می  ه راه ک اک 
 شو .ها  ر متاطع مختلف کسب و کار  یده میروش

 
 

 تأمین مالی در چرخه کسب و کار
 

 

 

هااای نوین تااأمین مااالی روشمیرفی و تشاااریح برخی  ر ا امااه بااه 
 و .شمیهای صنایع پیشرفته و کسب و کارهای نوپا پر اخته بنگاه

 
 
 

          

 

کند که  ر شاااکل قیر انواع هاای مادیریتی را ن ایان می  ه راه ک اک 
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 تأمین مالی از طریق فرشتگان کسب و کار 2-1

تاجرین و کارآفرینان ثروت ندی  به  (Angel)فرشااتگان کسااب و کار 
ها صرمایه گذاری هساتند که بخشای اق ثروت خو  را بر روی اصتارتا   

گذاران فرشته بر خالف اعتتا  کالصیک، م کن اصت کنند. صارمایه می
کی، های پزشای  ر توقهبلکه، افرا  ترفههای صرشناد نباشند میلیونر

 ر این گروه کسب و کار قرار  وکالت، مدیر عاملی، تولید و تتی مصرف
گذاری  ر این مراتل با ریسااک بساایار باقیی  گیرند. اگر چه صاارمایه

اش، ه راه اصت، اما فرشته کسب و کار به  لیل صابته  رخشان تجاری
کند تا اتت ال شاااکسااات آنها را کار میبا تی  کارآفرین نوپا اق نز یک 

فراه  کر ن  ها که فراتر اق کاهش  هد. اق این رو به این گونه صاارمایه
ه  ر گذاران فرشتگویند. صرمایهاصات، صرمایه هوش ند نیز می  پول نتد

دون کنند و بگذاری میگیری یک اصتارت آ  صرمایهمراتل اولیه شکل
ن شااوند. ای ر مالکیت آن صااهی  می اینکه  ر مدیریت آن  خالت کنند،

 هد و رشد آنها را تسریع آ  ها شتاب مینوع صرمایه گذاری به اصتارت
 ر  Facebook و Whats app های موفتی چونبخشااد. ملالمی

گذاران فرشته برخور ار شدند به روقهای ابتدایی رشاد اق ت ایت صرمایه 
گذاران به صاارمایهاین امید که پ  اق بزرگ شاادن منافع وصااییی را  

  باقگر انند. 
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 هادهندهتأمین مالی از طریق شتاب 2-2

های خصوصی هستند که اق ه ان آغاق ها می وق شارکت  هندهشاتاب 
 هند، این کاار اصاااتاارتا  را مور  ت ایت فکری، فنی و مالی قرار می  

های کاری را بر اصاااد شاارای  و قوانین  اخلی خو   مراکز اق ابتدا تی 
تی   نکنند، این ت ایت پ  اق پذیرفته شدپذیرفته و اق آنان ت ایت می

 گیر .اجرایی و عتد قرار  ا  انجام می
گر متفاوت اصاات، یها با یکد هندهها توصاا  شااتابی ت روش پذیرش 

ها را کاری، مانند اصتارتا  ویکند تی  بیضای ه انند یک فضای رقابتی 
و بین چند ایده برتر یک رقابت  هاای خو   عوت کر ه باه میرفی ایاده  

ری گذافشار ه برگزار کر ه و  ر نهایت بر روی یک یا چند ایده صرمایه 
هاای اجرایی را تک به تک   هناد. برخی  یگر تی  نهاایی را انجاام می  

 عوت کر ه و با برگزاری جلساات متید ، به بررصی ایده و تی  اجرایی  
 .پر اقندمی

هزار  قر )باه باق  ر مراتل اولیه   1هاای ماالی کاه می وق اق    ک اک 
اصاات(، اختصاااا فضااای کاری مناصاات و تأمین تجهیزات ا اری،    

ای برای ه راهی آقمایشگاهی و کارگاهی،  عوت و تضور مربیان ترفه
تتوقی و رفع  های قانونی،هاای فکری و فنی، ت اایت  هاا، ک اک  تی 

. .ها و .  با ایدهموانع ا اری و  ولتی، برگزاری  وره ی و تورهای مرتب
 .باشدمیهای آنان اق ج له فیالیت

فوا، بسته به این که  ر کدام مرتله  یهاها  ر اقاء ک ک هندهشاتاب 
اق ورو  ایده خو  به آن مرکز باشید، با تی  اجرایی قرار ا  منیتد کر ه و 

 Drop .آور ندبخشی اق صو  صهام اصتارتا  را به مالکیت خو   ر می
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Box  و Twitter  باشند که اق های موفق جهان میاق ن ونه اصتارتا
ها رشاااد کر ه و تبدیل کساااب و کارهای بزرگی  هندهطریق شاااتاب

های خصوصی هستند که با ها شرکت هندهاند.  ر مج وع شاتاب شاده 
را تا تبدیل شده به یک کسب و کار مستتل   ت ایت خو ، یک اصتارتا

ق صاو  یا صااهام آن اصاتارتا  شااریک   کنند و  ر بخشای ا ه راهی می
شاااوناد. نتیجااه آن یاک صاااو   و طرفااه برای تی  اجرایی و تی    می

 .کننده اصتت ایت
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 تأمین مالی به روش جمعی 2-3
 1هاوتوص  جف 1884اولین بار  ر صال  مفهوم تأمین مالی ج یی

فراخوان  "مطرح شااد.  و عنصاار  9صااپاری ر کتابی تات عنوان ج ع
صپاری بر اصاد این صپاری هستند. ج عارکان ج ع "1ج ییت"و  "5باق

ترین فر  یا افرا  آن ج ع برتری خر  ج یی بر خر  باهوش "اصل که 
 -، ابزاری اصاات که خر  ج یی را  ر راصااتای یک امر مشااخص" ار 

کند.  ر پارا ای  گرا میه  -ملال  ر راصاااتای تولید کاق یا ارائه خدمت
های می ول و صااانتی که  ر آن، ، بر خالف روش"خر  ج ییترجیح "

انجام یک وظیفه به یک کارمند، واتد صااقمانی و یا پی انکار مشخصی  
شااو  تا شااد، اق یک ج ییت انبوه و ناشااناخته فراخوان میصااپر ه می

 هندگان به این  رخواصت که به فیالیت مور  ن ر را انجام  هند. پاصا  
شاوند، با عل  به اینکه م کن اصاات  شاناخته می عنوان ج ع یا ج ییت 

ت  یگر رقابته باشاااند، با یکنسااابت به یکدیگر ع لکر  مواقی  اشااا
به برترین اقدام یا پاصاا  ارائه شااده   8صااپارکنند و  ر نهایت ج عمی

صاااپاری، فرآیند ارقیابی، های ج ع هاد.  ر برخی اق گوناه  پاا اش می 
ز توص  ج ییت و  ر چارچوب خر  بندی و انتخاب برترین پاصا  نی رتبه

گیر . باه عنوان ملاال مر م،  عوت باه خلق یک    ج یی صاااورت می
های طراتی نام و نشااان تجاری، توصاایه و بهبو  فناوری جدید، فیالیت

                                                   
2 Jeff Howe 
3 Crowd sourcing 
4 Open Call 
5 Crowd 
6 Crowd sources 
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افزار، تولیااد  انش و یااا پر اقش تج  بزرگی اق  ا ه الگوریت  یااا نرم
 .شوندمی

 
 تعریف تأمین مالی جمعی -2-3-1

  ر که باقرگانی هایآگهی ملابه به را ج یی مالی تأمین 1گریفین

  ر که تفاوت این با .ن و  بیان شوندمی تبلیغ اینترنتی هایصایت

 آوریج ع هدف با کارآفرینان ج یی، مالی تأمین به مربوط هایصایت

 باقرگانی هایآگهی انتشار به اقدام و باق یدکنندگان افرا  اق مالی منابع

طرح  تهیۀ به اقدام ج یی، کارآفرین مالی تأمین فرآیند  ر .ن ایندمی
 را خو  تجاری هایفیالیت به مربوط اطالعات ت ام و ن ایدمی تجاری

 مصرف ناوۀ ه ینین .ن ایدمی منیک  آن  ر را پروژه اهداف ه راه به

 کنندگانمشارکت آگاهی برای تجاری طرح  ر نیز شده آوریج ع منابع

 قبال  ر که شو می اعالم افرا  به پلتفرم  ر این ن اید.می ارائه طرح  ر

ن و ، قابل نکر  خواهند  ریافت را عوایدی چه طرح  ر خو  مشارکت
 ارائه تجاری طرح تواندمی کارآفرین پروژه، ماهیت اصاد بر اصت که

 اق مالی ج یی تأمین فرآیند  ر تیامالت و انتتاقت و نتل کلیه .ندهد

 .پذیر می صورت اینترنت طریق
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  های تأمین مالی جمعیانواع روش -2-3-2

 طور که  ر جدول قیر نشان  ا ه شده اصت بسترهای تأمینه ان
 : اندیافته توصیه به شرح قیر مدل چهار قالب  ر ج یی مالی

 مین مالی جمعیهای تأروش

  خیرخواهانه هایکمك برمبتنی  
 ر کارب بشاار وصااتانه یا غیرانتفاعی هایپروژه اغلب  ر روش این

 رائها مالی ت ایت قبال  ر گونه انت اریهیچ کنندگان،مشااارکت و  ار 
شا ی  و مندیرضایت اتساد خو  ع ل اق اهداکننده فر . ندارند شاده 
 آن اق که هایبرنامه و  اشته قلبی باور آن صات به قیرا کندمی کسب

 تفاوتی شیوه این . اندمی اجت اعیصو مندی   ارای را کر ه پشاتیبانی 
 کشورهای صایر  ر. ندار  ایران فرهنگ  ر گلریزان یا خیرات مراصا   با

 هاخیریه و مدنی نها های مالی تأمین  ر می وقً مدل نیز این  نیاا 
 .شو می اصتفا ه

 پاداش بر مبتنی   
 ژه،پرو کنندگانتیریف پا اش، عبارتی به یا جایزه ارائه مدل  ر

 که ولیپ قبال  ر کنندمی تییین خو ، وکار کسب یا طرح میرفی اق پ 
 اقای به واقع،  ر. کر  خواهند  ریافت چیزی چه کنندمی پر اخت افرا 
 تییین ایده، صاتبان اقصوی خاصای  پا اش پر اخت، مشاخصای   متدار

          

 

  های تأمین مالی جمعیانواع روش -2-3-2

 طور که  ر جدول قیر نشان  ا ه شده اصت بسترهای تأمینه ان
 : اندیافته توصیه به شرح قیر مدل چهار قالب  ر ج یی مالی

 مین مالی جمعیهای تأروش

  خیرخواهانه هایکمك برمبتنی  
 ر کارب بشاار وصااتانه یا غیرانتفاعی هایپروژه اغلب  ر روش این

 رائها مالی ت ایت قبال  ر گونه انت اریهیچ کنندگان،مشااارکت و  ار 
شا ی  و مندیرضایت اتساد خو  ع ل اق اهداکننده فر . ندارند شاده 
 آن اق که هایبرنامه و  اشته قلبی باور آن صات به قیرا کندمی کسب

 تفاوتی شیوه این . اندمی اجت اعیصو مندی   ارای را کر ه پشاتیبانی 
 کشورهای صایر  ر. ندار  ایران فرهنگ  ر گلریزان یا خیرات مراصا   با

 هاخیریه و مدنی نها های مالی تأمین  ر می وقً مدل نیز این  نیاا 
 .شو می اصتفا ه

 پاداش بر مبتنی   
 ژه،پرو کنندگانتیریف پا اش، عبارتی به یا جایزه ارائه مدل  ر

 که ولیپ قبال  ر کنندمی تییین خو ، وکار کسب یا طرح میرفی اق پ 
 اقای به واقع،  ر. کر  خواهند  ریافت چیزی چه کنندمی پر اخت افرا 
 تییین ایده، صاتبان اقصوی خاصای  پا اش پر اخت، مشاخصای   متدار

های تامین مالی جمعیروش  

 ردیف مدل ویژگی مدل
های مالی بدون هیچ انتظار مالی و برگشت پولاهدای کمک  1 مبتنی بر کمک خیرخواهانه 

های مادی و معنوی مختلف به ازای میزان کمکدریافت پاداش  2 مبتنی بر پاداش 
 3 مبتنی بر سهام دریافت سهام کسب و کار و شراکت در سود و زیان پروژه

همراه با نرخ بهره مشخص در ازای میزان پرداختدریافت اصل پول   4 مبتنی بر اعطای وام 
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 رایب و بو ه متفاوت بسیار ک ک، میزان براصاد هاپا اش این. شو می
 اق  ونهن یک تا شده امضاء عک  یک صا ه، تلفنی تشاکر  یک اق ملال

 نکته. شو می شامل را ماصاول  اق ویژه ن ونه یک یا نهایی ماصاول 
 پول، پر اخت برابر  ر افرا  که اصاات این مذکور، مدل  ر توجه قابل
 .کنندن ی  ریافت صو 

 سهام مبتنی بر  
 را مدل این اصلی هسته وب، تات و جدید شکلی به صهام خرید

 پروژهای  ر نه افرا  که اصت این صورت به مذکور مدل.  هدمی شکل
د کننمی گذاریصرمایه  ارا امه کساب وکار  یک  ر می وقً بلکه خاا،

 و کسااب وکار آن اق صااه ی کنندمی  ریافت آن اقای  ر که چیزی و
 هایشاارکت توصاا  مدل این برای که صاااقوکاری .اصاات  رآمدهایش

 این به یافته، توصاایه )نیساات قیا  ه  چندان تیدا شااان )که متفاوت
  ر که افرا ی رهبری و مدیریت با را شااانپول افرا  که اصاات صااورت
  ارند، میتبر مؤصااسااات  اق مدرکی  اشااته و گذاری تجربهصاارمایه
 کاصااندی مدیریت با اصااطالح به صاااقوکار این. کنندمی گذاریصاارمایه
  خو پول  ارند، گذاریصرمایه قصد که افرا ی واقع  ر. شاو  می نامیده

 مدیر این . هندمی قرار شااده ثبت مدیر صااندیکای یک اختیار  ر را
. باشد دتوانمی گذاریصرمایه شرکت یک یا تتیتی شخص یک صندیکا
 ت ریاف متتاضی کساب وکارهای  و هاطرح وظیفه بررصای  که صاندیکا 
 ار خو  اختیار صرمایه  ر خو ، تجربه و  انش به توجه با  ار ، را صرمایه

 ت ف هاشرکت نهایتاً. کندمی گذاریصرمایه مختلف کساب وکارهای   ر
  ارند.  صندیکاها صر و کار با
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 مبتی بر وام 
 نجاما قصد که فر ی  هی،وام مبتنی بر ج یی مالی مدل تأمین  ر

 ایتص توص  - یگر فیالیت هر یا تجاری کسب وکار چه -  ار  را کاری
 نجاما آنها برای و گر  می متصل آشنایانش و  وصتان ج ع به ن رمور  
 نانآ هایپول اقساط قالب  ر وی نهایت،  ر. کنندمی ک ک او به کار آن
 .  هدمی پ  را

 خانوا گی الاسنهقرض هایصندوا مدل به تدو ی تا این مدل
- ریافت و کنندهارائه طرف  و مالی، تأمین اق نوع این  ر . ار  شباهت
  ر که تفاوت این با. کنندتیامل می یکدیگر با واصطه بدون وام، کننده
بوهی ان  ر واقع و نفر یک اق بیش قرض، یا وام کنندهارائه طرف مدل، این
 مدتکوتاه و بلندمدت شکل  و  ر وام اعطای روش این  ر. اصت مر م اق

 ای خو  وجه )مشارکت کننده(  هندهاوقات، قرض گاهی. گیر می صورت
 ه ید اما موار ی. گرفت خواهد پ  میینی قمان  ر را آن اق بیش مبلغی
آن(  قا بیش )یا وجه عین )کارآفرین( پر اخت وجه کننده ریافت که شده
 نیقما اق پ  اجت اعی شبکه ه ان  ر خو  متتاضیان ن یر صایر به را

 بکهش  ر و تلتی شده شبکه صرمایه وجوه، واقع  ر و کندمی تیهد میین
 .کندمی گر ش
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 پذیرریسكگذاری سرمایه  مالی از طریق تأمین 2-4
 4فر ی به نام جین وایتر 0پذیرگذار ریسکمبدع واژه صرمایه   

برای اولین بار این واژه را  ر ه ایش  5393بو ه اصااات که  ر صاااال 
اصتاندار ی ، اما تیریف 3کاربر ه اران آمریکایی بهع ومی انج ن بانک

برای آن نشاده اصت. با این وجو  اغلب ن ر  ارند که این واژه به طور  
اصااتفا ه شااده اصاات، قمانی که ژنرال  5358جدی و رصاا ی اق صااال 

و  یگران تاتیق و  51و کاارل گریساااولد  55و رالف فلنادرق  58 وریوت
 کر ند. هی میتوصیه آمریکا را صاقمان

ه تاتیتااات  هااد،  انشااا ناادانی کااتاتیتااات نشااااان می
ای  ر طول جناگ جهاانی انجاام  ا ه بو ناد اتتیا  به     امیادوارکنناده  

ی های خو  را تجارگذارانی  اشتند که به ک ک آنها بتوانند طرحصرمایه
گذاران ریسااک پذیر مشااخص کنند. اق این تاری  به بید ارقش صاارمایه

شااد و به عنوان یکی اق مه ترین عوامل رشااد اقتصااا ی و پیشاارفت  
های بزرگ و میروفی اق لوژی شااناخته شااد.  ر این رابطه شاارکتتکنو

، فدرال اکسااپرد، مایکروصااافت،  Apple-Intelهای قبیل شاارکت
گونااه توان نااام بر  کااه اق طریق اینخو کااار پااارکر و غیره را می

 طورهب ریسک گذاریصرمایه هایاند. شرکتگذاران تأصی  شدهصرمایه
 صال تا و اند،کر ه شاروع  را خو  الیتفی 5388 صاال  اق فیال و رصا ی 

                                                   
0  -Venture Capitalist 
4 - Jean witter 
3  -venture capital policy in israel 
58  -Georyes doriot 
55  -Ralph Flanders 
51 -  Karl compton 
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 پ .  ا ن ی نشان را توجهی قابل رق  اروپا  ر صنیت این هنوق 5348
 اییکشوره ترینقدی ی و مشاهورترین  اق اق یکی ژاپن اروپا، و آمریکا اق

 گذارانصاارمایه ع دتاً که اندکر ه اصااتفا ه صاانیت این اق که اصاات
 شااارکت نخساااتین. اندبو ه فیال آنجا  ر آمریکایی پاذیر ریساااک
 فناوری انج ن توصاا  5358 صااال  ر پذیرریسااک گذاریصاارمایه

 کسب رهبران و هاروار  وکار کسب مدرصه مشارکت به و ماصااچوصت 
 .گر ید تأصی  مالی وکارهای
 پذیر:گذاری ریسكتعریف سرمایه 2-4-1

-صرمایه با ه راه که اصت وجوهی پذیر،ریسک گذاریصرمایه
 رشد که شو می گذاریصرمایه جوانی هایشرکت  ر مدیران گذاری
 دیلتب مه  اقتصا ی واتدهای به توانندمی بالتوه طور به و  ارند صریع
 اصت هاییشرکت برای صرمایه منبع VC یا "پرریسک صرمایه". شوند
 هک جهت آن اق پذیرریسک صرمایه. کنندمی شروع را خو  کار تاقه که

 و کسب هایبرنامه و هاایده ها،طرح صاقیتجاری گیری،شکل به ک ک
 ر  تاکنون که گیر می قرار هاییایده و هاطرح خدمت  ر و ن ایدمی کار
 .شو می نامیده پذیرریسک اصت، نشده تست باقار
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 پذیرهای ریسكتعریف شرکت 2-4-2

 که تاص تتوقی شخصیت پذیر، ریسک گذاریصرمایه شرکت یک
 کسب من ور به را پذیرریسک هایگذاریصرمایه ریسک اصت تاضر
 نتش رپذیریسک گذارصرمایه شرکت یک. کند تا ل آینده  ر باق باق ه
 و  هندگانوام طریق، آن اق که کندمی باقی باقار  ر را مالی واصطه یک
. ن ایندیم برقرار ارتباط یکدیگر یا باقیی هزینه تا ل با گیرندگانوام
 ا اری، هایهزینه اخالقی، خطر نامناصب، انتخاب اق ناشی هاهزینه این
 .هستند باقرصی اقدامات و اطالعات آوریج ع

 
 پذیرگذار ریسكتعریف سرمایه 2-4-3

پذیر، متخصااص مالی و گذار ریسااک ر تیریف ع ومی صاارمایه
روشااد و غالباً روبههای گذاری ثروت ند اصاات که  ر شاارکت صاارمایه

کند. ه ینین طبق تیریف ا راکی، برخی گذاری میبنیان صاارمایه انش
های جدید هساااتند و میتتدند  نیا را افرا ، صااااتب اختراعات یا طرح

ا یا هاگر این افرا  نتوانند اق بانک اند.کنند و نیاقمند صاارمایهمتاول می
 ،ققم را تأمین کر ه و ه ینین نتوانند  ر شرکتپول اشخاا صرمایه 

ک پذیر ک گذاران ریسککنند، اق صرمایه ارقش و ثروت مضاعفی ایجا 
 .خواهندمی
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گذار سرمایهمشارکت با مین مالی از طریق تأ 2-5
 خارجی

 اصت مین مالیهای رایج تأگذاری خارجی یکی اق  شایوه صارمایه 
گذار خارجی را فر ، صرمایه های اقتصا یصااقمان توصایه ه کاری   که

یا گروهی اق افرا  یا  صااقمان ثبت شاده یا نشده خصوصی یا ع ومی و  
 گذاری مسااتتی کند که  ارای یک بنگاه صاارمایهها تیریف میصاااقمان

هسااتند و این صاااقمان  ر کشااوری به غیر اق کشااور خو شااان فیالیت 
گذاری خارجی کند. ه ینین طبق قانون تشااویق و ت ایت صاارمایهمی

ا ب ایران، کلیاه اشاااخااا تتیتی یاا تتوقی غیر ایرانی و یا ایرانی که   
گذاری  ر کشور را اخذ اصتفا ه اق صرمایه با منشاء خارجی مجوق صرمایه

  .شوندگذاری خارجی تلتی میکر ه باشند، صرمایه
گذاری توان به  وصااته کلی صاارمایهگذاری خارجی را میصاارمایه

ق بندی کر . طبگذاری  ر صابد مالی تتسی  مساتتی  خارجی و صارمایه  
گذاری مستتی  های اقتصا ی، صرمایهیتیریف صااقمان توصایه ه کار  

کننده هدف  صااتیابی به صااو  پایدار به وصاایله یک موجو یت منیک 
گذاری گذار مستتی (  ر یک اقتصا ،  ر یک بنگاه صرمایهمتی )صارمایه 

 هد که مستتی  متی   ر اقتصا ی  یگر اصت. این صو  پایدار نشان می
گذار مساااتتی  و بنگاه ای طوقنی مادت میاان صااارمایه  رابطاه  دباایا  

تی ، گذار مستگذاری مستتی  وجو   اشت باشد ه یینن صرمایهصرمایه
فا گذاری مسااتتی  ایای  ر مدیریت بنگاه صاارمایهباید نتش قابل توجه

 کند. 
گذاری خارجی، صاارمایه گذاری خارجی  ر صاابد نوع  وم صاارمایه

های ه کاریطبق تیریف صااقمان توصیه   باشاد که )پورتفلیو( می مالی
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گذاری  ر باقارهای صااهام فرامرقی اق طریق خرید اقتصااا ی، صاارمایه
اوراا بهااا ار اع  اق صاااهااام و اوراا قرضاااه تیرف کر ه کااه  ر آن  

گذار  ر پی کنترل صارمایه یا صاو  پایدار نیساات. خصااوصیت   صارمایه 
گذاری مستتی  خارجی، با  کنترل مشاترک  ر کلیه تیاریف صارمایه  

 گذاریترل صاو  اصات که این مطلب وجه ت ایز صرمایه  صارمایه یا کن 
مسااتتی  خارجی با پورتفلیو اصاات. به عبارت  یگر روش پورتفلیو یک  

اض اق منابع خارجی به صااورت اصااتتر مدت اصاات و ع دتاًروش کوتاه
گذار  ر روند اجرای پروژه  خیل نیست و ن ارتی ندار  اصت که صرمایه

صاااپار ، تنها  ر صاااو  و قیان پروژه بر  یو اق ن ر مالی نیز تیهداتی ن
 .باشداصاد میزان صه  خو  شریک می
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تأمین مالی از طریق عرضه سهام در بازارهای  2-6
 سرمایه 

 ر عصااار تاضااار باقارهای مالی با بر عهده گرفتن تأمین مالی 
های اقتصا ی، وظیفه پشتیبانی اق بخش واقیی اقتصا  را بر عهده بنگاه

 اشاته و نتش پر رنگی  ر توصایه و رشاد پایدار اقتصا ی کشورها ایفا    
کنند. این جایگاه باقارهای مالی  ر اقتصااا  که  ر راصااتای چرخش  می

ماوری ماوری به بوردصاایساات  تأمین مالی اغلب کشااورها اق بانک 
شکل گرفته اصت موجب شده تا روق به روق با توصیه بیش اق پیش ابیا  

برای پاصخگویی به انواع نیاقهای تأمین مالی  ر کشورهای  باقار صرمایه
 هارچمختلف رو به رو باشی . صاختار باقار صرمایه  ر کشور ایران شامل 

بااقار بورد اوراا بهاا ار تهران، فرابورد ایران، بورد کاقی ایران و   
ابزارهای باقار صرمایه که بسیاری  باشاد. یکی اق بورد انرژی ایران می

ای راتوجه به انداقه و صاارمایه خو  بهای صاانایع پیشاارفته بتاق شاارک
کنند، عرضه صهام  ر باقارهای توانند اق آن اصتفا ه تأمین مالی خو  می
باشااد. که  ر های کوچک و متوصاا  فرابورد میاول و  وم و شاارکت

 ریح این باقارها پر اخته شده اصت.ا امه به تش
 بازارهای سهام فرابورس

 و اول باقارهای  ر صرفاً عام صهامی هایشارکت  صاهام  پذیرش
 متتاضی و گیر می صاورت  متوصا   و کوچک هایشارکت  باقار و  وم

 یکی به را خو  پذیرش تتاضای باید شرای  بو ن  ارا صورت  ر پذیرش
 .ن اید ارائه باقار نوع صه این اق

 



   شیوه های نوین تامین مالی صنایع پیشرفته  
           

 

 اول بازار 

 بتیث صرمایه)بزرگ صایز با هایشرکت اصااد تیریف  صاتورالی ل،   بر
 58 تداقل)مناصب شناور صهام میزان صو  ه، ،(ریال میلیار  58 تداقل
 باقار این  ر ک تر فیالیت ریسااک البته و باق فیالیت صااابته با ،( رصااد
 قابل اول باقار  ر عام صااهامی هایشاارکت صااهام. شااوندمی پذیرفته
 باشد.می پذیرش

 بازار دوم 

 و آوریص و فیالیت صابته و بو ه اول باقار اق ترصا ه باقار این  ر پذیرش
 قانون 555 ما ه مشاا ول هایشاارکت. باشاادن ی ن ر مور  شاارکت
 .باشندمی  ارا را باقار این  ر پذیرش  رخواصات  طرح امکان نیز تجارت
 صهام تداقل و ریال میلیار  یک ثبتی صرمایه تداقل  صتورالی ل طبق
 تال  ر. باشندمی فرابورد  وم باقار  ر پذیرش الزامات  رصد، 1 شناور

 ندارند صهام  رصد 1 اق بیش عرضه به ت ایل که هاییشارکت  تاضار، 
 هایشاارکت ترینبزرگ اق تیدا ی لذا اند؛شااده پذیرش باقار این  ر

 باقار نای  ر....  و ج  پتروشی ی مارون، پتروشای ی  ن یر شاده  پذیرفته
 .گیرندمی قرار میامله مور 

  های کوچك و متوسطشرکتبازار 

 بها ار اوراا و بورد صاقمان مدیره هیئت  589 ش اره مصوبه اصاد بر
 کوچک هایشرکت باقار عنوان با شش  باقار یک 55/51/5935 تای  اق
شرای  ورو  به این باقار . شاد  اضاافه  فرابورد باقارهای به متوصا    و

ن  مالی ققم  برای آ تر شده و شرطنسبت به باقار اول و  وم بسیار صا ه
 باشد.میلیون ریال  ج ع تتوا صاتبان صهام می 5888تداقل 
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تأمین مالی صنایع پیشرفته در صندوق حمایت از  3
 الکترونیك)صحا( تحقیقات و توسعه صنایع

 

 معرفی صحا 3-1
 شارکت ) الکترونیاک  صانایع  توصایه  و تاتیتاات  اق یات ت اا  صندوا

 میادن  صانیت،  وقارت باه  وابساته ( خااا  صاهامی  -تخصصای  ما ر
 صااال  ر آن قااانون کااه اصاات  ولتاای %588 شاارکتی تجااارت، و

 هیئاات تصااویب بااه 5908 صااال  ر آن اصاصاانامه و تصااویب 5901
 .رصید وقیران ماترم
 تجااارت و میاادن صاانیت، وقراء اق متشااکل صااندوا ع ااومی مج ااع

 امااور اطالعااات، فناااوری و ارتباطااات ،(ع ااومی مج ااع ریاای )
 پشااتیبانی و  فاااع فناااوری، و تاتیتااات علااوم،  ارایاای، و اقتصااا ی
 ریاازیبرنامااه و ماادیریت صاااقمان ریاای  و نیاارو مساالح، نیروهااای

 .باشدمی
صااندوا  ر صاانایع  توصاا  ارائااه قاباال خاادمات اصاالی ماورهااای

 ،اتوماصااایون ،ایرایاناااه ،ارتبااااطی الکترونیاااک اعااا  اق صااانایع 
 و مصاارفی الکترونیااک ،الکترونیکاایقطیااات ،نااوری الکترونیااک
 باشد:به شرح نیل می کاربر ی الکترونیک

 مالی تسهیالت اعطای 
 هانامهض انت صدور 
 کارشناصی خدمات ارائه 
 پذیرریسک گذاریصرمایه 
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صاورت نیال   تاوان باه  هاای ت اایتی صااا را مای     ر این راصتا قمینه
 برش ر :

 ،پیشرفته هایآوریفن توصیه و بجذ ،انتتال خرید 
 ایتوصیه و کاربر ی ،بنیا ی اق اع  تاتیتات و مطالیه 
 مدت کوتاه تخصصی هایآموقش 
 طراتی و مهندصی خدمات 
 و صاانیتی صاااخت نی ااه خاادماتی و تولیاادی هااایطاارح 

 انبوه
 و  اخلای  هاای ن ایشاگاه  و هاا ه اایش  ،مناقصه  ر شرکت 

 خارجی
  تاادوین ،رصااانیاطااالع جهاات ققم هااایقمینااه ایجااا، 

 فنی  انش اشاعه و انباشت
 و ال للاایبااین اقتصااا ی و فناای هااایه کاااری گسااترش 

 صا رات ارتتاء
 خارجی و  اخلی گذاریصرمایه جذب 
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 تسهیالت 3-2
 

  تسهیالت مالی تولیدی و خدماتی -الف

 ر قمینه ارائه تساهیالت ماالی صااا صایی بار ایان اصات تاا کلیاه          
هاای مرباوط باه تولیاد،  ر متااطع مختلاف ایان فرایناد و  ر         فیالیت
هاااای متناااوع ماااور  ت ایااات قااارار گیرناااد. تساااهیالت   قالاااب

 یافته به این بخش شامل موار  نیل هستند:  اختصاا

 ماصول صاقین ونه 

 تولید خ  انداقیراه و اتداث 

 صنیتی نی ه و آقمایشی تولید 

 (خارجی و  اخلی) گذاری مشترکصرمایه 

 کارخانه بدون تولید 

 (لیزینگ) خریدار به تسهیالت 

 قرار ا  اجرای 
 

 

 تسهیالت ویژه صحا -ب

با توجه به اه یات نتاش تاتیتاات کااربر ی، ارتتااء صاطح کیفای و        
فناای ماصااوقت و خاادمات و ه ینااین توصاایه باااقار بااا هاادف     

پااذیری  ر عرضااه  اخلاای و خااارجی، صاااا آمااا گی رقابااتافاازایش 
هااای قیاار  ر اختیااار متتاضاایان ای  ر قالااب ار  تااا تسااهیالت ویااژه

 قرار  هد:

 مرجع و تخصصی آقمایشگاه تجهیز 
 ال للیبین و  اخلی هایتأییدیه اخذ 
 مدت کوتاه تخصصی هایآموقش 
 کاربر ی تاتیتات 
 ن ایشگاه  ر شرکت و باقار توصیه 
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 نامهضمانت 3-3
هاااای صااااا صااادور اناااواع طباااق اصاصااانامه، یکااای اق فیالیااات

 ناماه باشاد. شاایان نکار اصات وفاق تصاویب آیاین       ها مینامهض انت
وقیااران،  هیئاات توصاا  5935 صااال  ر  ولتاای میااامالت تضاا ین
هااای  ولتاای  ر ر یااف هااای صااا ره توصاا  صااندوا نامااهضاا انت
هاا باه   ناماه ایان ضا انت   های قابل قبول قرار  ار . اناواع نامهض انت

 باشد:شرح نیل می

 قرار ا  مبلغ %11 صتف تا پر اختپیش 
 مزایده و مناقصه  ر شرکت  
 تیهدات انجام تسن 
 گ رکی 

  
های اقدامات صحا در راستای استفاده از شیوه 3-4

 نوین تأمین مالی صنایع پیشرفته
  

با ( High-Techصانایع الکترونیک به عنوان یکی اق صنایع پیشرفته ) 
تر ه های گسگذاریتوجه به لزوم پویایی، رشاد و توصیه نیاقمند صرمایه 

 الیتسهیالت مهای نوین تأمین مالی هستند. ارائه و اصتفا ه اق شیوه

 اعتباری به عنوان خدمات نامهضمانتبا نرخ بهره ترجیای و صادور  
 های فیلی صاااا طبقمسااتتی  اق ج له فیالیت مالی تزریق جایگزین
 راصتای  ر خویش رصالت و مأموریت به توجه با مه هستند. امااصااصانا  
ه کشور و ه ینین با عنایت به صرمای الکترونیک صنایع ارتتاء و توصیه

 کارگیریبه  رصد  متناصب با نیاقهای این صنیت  ر کشور،مادو  غیر
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ئه و یه با مالی تأمین نوین هایروش ارا یت بر تک  بخش هایظرف
 صرمایه تأمین توقه  ر فیال هایصاقمان و نها ها ک ک به و خصوصی

های این توقه به ک ک باشاااد. این امر مساااتلزم تأمین مالی بنگاهمی
شرفته به جای تکیه بر روش صنایع پی صنتیابزارهای نوین  تأمین  های 

صت.  ر ا امه به برخی اقدامات و برنامه صتا مالی ا صاا  ر این را های 
 گر  :اشاره می

 

 پذیرریسك یا جسورانه گذاریسرمایه انجام 

 اق صبدی  ر گذاریصرمایه و ایواصطه هایشرکت ک ک هب
 صاانیت خصااوصاای بخش  ر فناورانه و نوآورانه هایطرح

صاااقی اصاات. این امر به ک ک کشااور قابل پیا ه الکترونیک
یهطرح ما یدی اق صااار جد تدوین الگوی  گذاری ریزی و 

با ک ترین ریساااک جام میزان تصااادیپذیر  ولتی  گری ان
 گر  .می

 

 مین مالی از طریق بازار سرمایهتأ 

 رایب مناصب بستر ایجا  و ارتباط قدامات اولیه جهت تسهیلا
 مالی منابع اق الکترونیک صاانیت هایشاارکت مندیبهره

ها ها   ن یر مالی، تأمین توقه  ر فیال هایصااااقمان و ن
شده فرابور   برای مالی تأمین امکان و ورو  تا قمینه انجام 

 به خصوا برای کشور الکترونیک صنیت توصیه هایپروژه
 . گر   های کوچک و متوصط فراه شرکت
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  دریافت حمایت مالی به کمك خیّرین فناوری و
 فرشتگان کسب و کار

 های خیّرینی  یگر صاا جذب و اصتفا ه اق ک کق برنامه هاا
های پروژهمین مالی توقه فناوری و کسب و کار برای تأ

 باشد که فیالیت  ر این قمینه شروع شده اصت.ورانه میآنو
 

 گذاری مشترکتأمین مالی از طریق سرمایه 

 گذاری وهای ارائه تسهیالت، اولویته عنوان یکی اق قمینهب
های های تشویتی صاا برای ت ایت اق طرحبرنامه
تتال ان ویژه خارجی اصت که متض نگذاری مشترک، بهصرمایه

های فناوری و تاتیق و توصیه فناوری و ه کاری  ر توقه
 باشد. می


