
    بسمه تعالی  

  توسعه بازار فناوري  طرح
  ) بنیان دانششرکتهاي  محصوالت لیزینگ(

  10/03/94   :به روزرسانی 

 مقدمه  

قانون پنجم توسـعه کشـور در رابطـه بـا نقـش حمـایتی        17ماده » د«انداز، تصریح بند با استناد به احکام مرتبط در سند چشم
همچنین مصوبه هیات عامل صندوق نوآوري و شکوفایی درخصوص کمـک بـه   دولت در ایجاد بازار فناوري در کشور و 

را » توسعه بـازار فنـاوري  «طرح بازار ملی ایران فن مرکزبا همکاري صندوق نوآوري و شکوفایی  ،گیري بازار فناوريشکل
  .نمایدر اجرا میبنیان سراسر کشوهاي دانش به منظور ایجاد بازارهاي جدید و توسعه بازارهاي فعلی محصوالت شرکت

تواننـد بـه منظـور افـزایش فـروش و توسـعه بـازار        بنیان تایید صالحیت شـده مـی  هاي دانشبر اساس این طرح، کلیه شرکت
  .محصوالت خود از خدمات صندوق نوآوري و شکوفایی در قالب تسهیالت لیزینگ استفاده نمایند

پـذیرد و   در سراسر کشور انجام مـی ملی ایران بازار رگزاران فنارزیابی توانمندي خریداران و فروشندگان توسط کافرآیند 
، یـا سـایر نهادهـاي مـالی     هـاي نـوین  پس از کسب مصوبه اعتباري از صندوق نوآوري و شکوفایی، صندوق توسعه فناوري

  .د گرفتنعهده خواه عاملیت مالی و انعقاد قرارداد با فروشندگان و خریداران را بر

  محصول شرایط  
 

هـاي   یص صالحیت شرکتتشخ توسط کارگروه(بنیان تایید شده شرکت  محصوالت دانش ازمحصول موضوع قرارداد  -
  .باشد) بنیان دانش

 .ها و مجوزات الزم باشد محصول داراي گواهینامه -

صـورت  ت مصـرفی تحـت شـرایط خـاص و بـه      لیزینگ محصـوال  امکان( .اي باشد هیا سرمای اي واسطهکاالي  ،محصول -
 .)وجود خواهد داشتموردي 

و محصـول نقـش اساسـی داشـته     صـحیح  بنیان، مشروط بـر اینکـه در کـارکرد     ملحقات و لوازم جانبی محصوالت دانش -
 .تواند در ارزش قرارداد یا پیش فاکتور لیزینگ محاسبه گردد ، میباشدساخت ایران 

تواننـد   مـی معاونت علمی و فنـاوري ریاسـت جمهـوري     افزارهاي تخصصی مورد تایید کارگروه تشخیص صالحیت نرم -
   .باشند هاي عمومی مشمول این تسهیالت نمیافزار نرم. گیرندحمایت تسهیالت لیزینگ قرار رد مو



خدمات  تواند مشمول و انجام معامله در بازار دارایی فکري فرابورس ایران، می انتقال دانش فنی به شرط ثبت اختراع -
 .لیزینگ قرار گیرد

 

  فروشندهشرایط  
 

 .بنیان باشد روشنده، شرکت یا موسسه تایید صالحیت شده توسط کارگروه تشخیص صالحیت شرکتهاي دانشف -

 .شرکت فروشنده از ظرفیت تولید متناسب با قراردادهاي جاري و آتی برخوردار باشد -

 )محصولگارانتی (ایجاد اطمینان فروشنده از انجام به موقع و مناسب تعهدات در قراردادهاي فروش  -

 )در صورت نیاز(فروشنده امکان ارائه تضامین بابت حسن انجام تعهدات را داشته باشد  -

 متناسب با توانمندي احراز شده: براي فروشنده ) تعداد و حجم مالی کلی در سال(از تسهیالت ظرفیت استفاده  -

 

 شرایط خریدار  
 

 )شرکت یا موسسه غیر دولتی و غیر عمومی(اراي شخصیت حقوقی خصوصی یا تعاونی د -

و یـا مراجـع   ..) پزشـکی، مهندسـی، صـنفی و   ( هـاي قـانونی  تایید شـده در نظـام  یا داراي شخصیت حقیقی با صالحیت  -
 ...)جهاد کشاورزي، اتاق بازرگانی و( رسمی کشور

 .غیر دولتی باشدتواند بخش دولتی و یا نهاد عمومی  خریدار نمی -

 توانمندي مالی و اعتباريارزیابی با توجه به اقساط چک بازپرداخت  امکان ارائه تضامین و -

 احراز شدهمالی و اعتباري متناسب با توانمندي : خریداربراي ) تعداد و حجم مالی کلی در سال(ظرفیت استفاده از تسهیالت  -

 :قرار گیرد یکی از اشخاص ذیلدر شمول حداقل خریدار  -

، بـردار ، بهـره )بنیـان  مطابق قراردادي مشخص با کارفرما در موضوع محصول دانـش (پیمانکار، اجرا کننده، کنندهنصب
  .کنندهصادر و یا نهایی کنندهمصرف

 1394تا پایان سال ( شرایط تسهیالت(  
 

 هر مورد تسهیالتمیلیارد ریال براي  5مبلغ قرارداد یا پیش فاکتورتا سقف % 70: میزان تسهیالت -

  .باشد میلیون ریال می 300به میزان  حداقل مبلغ هر قرارداد -

  مرحله با توجه به پیشرفت موضوع قراردادچهار تا  یک :تعداد مراحل پرداخت به فروشنده -

 .)باشد تحویل کامل و یکباره محصول موضوع قرارداد میاي، منوط به  پرداخت یک مرحله( -



 معتبر مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور% 30 :آورده خریدار -

 در سال% 9 :نرخ سود ثابت -

 ماه 6تا  3بین : تنفس خریداردوره  -

 ماه 30حداکثر : دوره بازپرداخت -

 نحوه ارائه درخواست  
 

 www.techmart.irبازار ملی ایران به نشانی  فنبه سامانه ) بنیان شرکت دانش(مراجعه فروشنده  - 

 ایران ملی بازار فن از فهرست منتشر شده در سامانه» کارگزار تبادل فناوري«انتخاب یک  - 

 تبادل فناوري و عقد قرارداد با کارگزارانجام مذاکرات، حصول توافق  - 

 تبادل فناوري کارگزار به مدارك الزمو ارائه آن به همراه  هاي مربوطهفرمو تکمیل  دریافت - 

 :دنبال خواهد شدو به شرح زیر توسط کارگزار ادامه فرآیند  - 

  تشکیل پرونده و تکمیل مدارك فروشنده و خریدار 

  بررسی مستندات، انجام بازدید، ارزیابی و اعتبار سنجی  

  هاي مصوب تهیه گزارشات اعتباري در فرمت 

  عامل مالی(هاي نوین  پرونده و گزارشات مربوطه به صندوق توسعه فناوري ارسال( 

  و رفع ایرادات اولیه گزارشاتبررسی دفاع در صندوق عامل،  انجام پیش 

 به کمیته اعتباري صندوق نوآوري و شکوفایی بررسی نهایی پرونده و ارجاع آن 

  ،ت بر فرآیند تخصیص   ه و نظارپرداخت تسهیالت بر اساس مصوبه کمیت تصویب طرح  
 مهلت ارائه درخواست  
  

  .وجود خواهد داشت 1394تا پایان سال با شرایط مندرج در این مستند،  مزایاي این طرحامکان استفاده از 
  .باشد میهاي درخواست تسهیالت  تشکیل و تکمیل پروندهاولویت رسیدگی و تخصیص منابع مالی بر اساس اولویت  :توجه* 

................................................................................................................................................................................  
 با یا، 377داخلی ) ایران ملی بازارفن مرکز( 021-  76250250تلفن شماره با توانیدمی بیشتر اطالعات کسب جهت

  .نمایید حاصل تماس کشور سراسر در فناوري تبادل کارگزاران هاي شماره


