
 
 تأمین منابع مالی



 !  بدون پول هرگز: مقدمه  

 چطور پولی را که برای راه انداختن کارم الزم دارم تهیه کنم؟

 

 ـ استفاده از تمام پس انداز

 ـ فروش اموال و دارایی های شخصی   

 ـ قرض از خانواده و فامیل

 ـ تالش برای وام گرفتن

 ـ مشارکت و سهیم کردن دوستان و همکاران در کار 

 



ـ دوران سخت تهیه پول1  

!محدود و ساده شروع کنید   

.الزم نیست کار جدید را تمام وقت شروع کنیدـ   

.ـ صرفه جویی را فراموش نکنید  

.ـ ممکنه با مشکالتی مواجه شوید که اصالً فکرش را هم نمی کردید  

.ـ ولخرجی در شروع کار به هیچ وجه مجاز نیست   



  

 

  

؟چقدر پول می خواهید       

.تعیین اینکه چقدر پول برای راه اندازی شرکت جدید الزم استــ    

.ـــ تا پول یا وامی رادر حساب بانکی خود ندیده اید روی آن حساب نکنید    

هم مطمـنید که میتوانید محصولتان را « هزار درصد»ـــ اگر     

.بفروشید تااین کاررا نکردید ریالی وارد حسابتان نمیشود        

.ـــ  با در نظر گرفتن همــۀ جوانب وارد کار شوید   

 

 

 



 تأمین مالی جمعی
 درآمد

 زمان

 سرمایه گذاری خطرپذیر، ادغام و اکتساب، اتحاد راهبردی 
 شتابدهنده ها

 فرشتگان، شخصی، خانواده، دوستان

 هم بنیان گذاران

 نقطه سربه سر

 دره مرگ

 دور اول

 دور دوم

 دور سوم

 تأمین مالی میانی

 مراحل اولیه

 مراحل پایانی
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 بازار عمومی

 عرضه های ثانویه

 منابع بانکی







ـ راه های مختلف به دست آوردن پول 2  

استفاده از سرمایه وپس انداز شخصی    .  1-2  

قرض گرفتن از خانواده ،دوستان وبستگان.  2-2  

شراکت با همکاران و مشارکت با شرکت های مشابه.  3-2  

موسسات وصندوق های وام دهنده.  4-2  

شراکت با سرمایه گذاران خصوصی.  5-2  

فرشتگان تجارت و سرمایه گذاران مخاطره پذیر.  6-2  

 



لیزینگ.  2-12جلب سرمایه از شرکت های بزرگ    .  7-2   

فروش سهام.  2-13شهرک های صنعتی و مراکز رشد      .  8-2  

شرکت های بیمه.  2-14تسهیالت صادراتی و منابع بین المللی   . 9-2  

سایر انواع وام. 2-15استفاده از اعتبار تجاری                 .  10-2  

(  کوتاه مدت ، میان مدت ، اعتبارات اسنادی  و ضمانتنامه های بانکی)وام بانکی .  11-2  



! ــ نکاتی که نباید فراموش شوند 3  

؟ کِی زیر بار قرض برویم .  1-3  

           

*مزایا و معایب وام گرفتن و قرض کردن*                           

 

 

 

 

 

معایب                         مزایا                            

 حق تصمیم گیری و مالکیت شرکت خود                                   پرداخت کارمزد

دیر کرد اقساط ؛پرداخت جریمه کالنی     درصورت  
 

صرفه بودن وام زمانی که نرخ تورم باالست       به  
 

شما نگذارد اصألبه توسعه شرکت تان فکر کنید ممکنه بدهی بیشترباعث سرمایه گذاری و سود بیشتر    وام گرفتن    



!هنر برخورد با بانک ها و بانکداران .  2-3  
خود را به بانک بشناسانید وآن را شریک اقتصادی خود بدانید؛*   

به موقع با بانک ارتباط بر قرار کنید؛*    

امتیاز اعتباری خود را بتدریج زیاد کنید؛*   

بزرگ فکرکنید وبیشتراز نیازتان تقاضا کنید؛*   

فرم را دقیق و هوشمندانه تکمیل کنید؛*   

کم ترین وثیقه ممکن را بگذارید؛*    



 

وام یا سهام؟.  3-3    
  

 می توان گفت معمولـاً شما دو انتخاب سخت پیش رو دارید؛

 

اتکا به سرمایه های شخصی و وام را انتخاب کنید*   

.و زیر بار از دست دادن کامل مالکیت و کنترل نروید   

 

با از دست دادن قسمتی از مالکیت و حق مدیریت شرکت پول*   

.الزم را بدست آورید و تحت نظارت و کنترل دیگران کار کنید    

  

 



اگر تصمیم گرفتید دیگران را به سرمایه گذاری و     

:خرید سهام  دعوت کنید باید به نکات زیر توجه کنید  

 

.ــ همه سرمایه گذاران مثل هم نیستند  

.ــ خیلی وقت ها سرمایه گذاران بیشتراز شما به دنبال سودآوری شرکتند  

.ــ  در ابتدا سعی کنید به اشخاصی که میشناسید مراجعه کنید  

.ــ سرمایه گذاران در قبال سرمایه خود از شما سود و اختیار میخواهند  

.ــ سرمایه گذاران از شما گزارش های مالی منظم می خواهند  

. ــ اگر توانستید درماه ها وسال های اول سرمایه گذاری، سود ویژه ای بدست آورید  



فنون جذب پول.  4-3  
 

برای جذب سرمایه گذاران وجلب اعتماد بانک برای *    

تامین سرمایه، باید بتوانید آنها را قانع کنید      

.که شرکت نو پای شما سود آور خواهد بود      

باید شخصیت موفق، وپر تالشی از خود نشان دهید؛*    

اگر خود شما  هم در سرمایه گذاری  شریک باشید      

.سرمایه دارها با خیال راحت تری  با شما شریک میشوند      



ممکن است  سرمایه گذاران  در مورد شما  تحقیق    

:کنند؛ یا از خودتان چنین سواالتی کنند     

 

 ــ آیا شما مدیریت موفقی در کارهای قبلی خود داشته اید؟

 ــ وام های گذشته خود را چگونه پرداخت کرده اید ؟

 ــ آیا شما شخص درست کاری هستید ؟

 ــ  آیا دیگران به شما اعتماد دارند ؟

 ــ  آیا تا سر حد توان به قول خود وفادارهستید؟



 

عواملی دیگری هم در موفقیت شما برای جذب پول موثر است 

:مثالً  

 

  ـــ نحوۀ ارایه وتوضیح طرح برای سرمایه گذاران

 ـــ شرایط کلی اقتصادی کشوروقوانین ومقررات

ـــ موقعیت و منطقۀ جغرافیایی   

 ـــ نرخ سود و کارمزد بانکی

 ـــ سن وتجربه شما 

 



انتخاب کنید«به درد بخور»شریک .  5-3  

. ــ با کسی شریک شوید که پول زیادی به شما بدهد   

.شبیه شما باشند... ــ سراغ کسانی برویدکه درروش پول درآورن و   

«جنگ اول به از صلح آخر»: ــ  از قدیم گفته اند  

.ــ سراغ شرکایی بروید که اعتبار ودانش تخصصی دارند   

.ــ با آدم های شجاع  و قوی شراکت کنید   

.  ــ به صداقت و امانت داری شرکایتان  اعتماد کنید  



 هرگز دلسرد نشوید: جمع بندی
 گرفتن مشاوره از افرادخبره را فراموش نکنیدــ 

 .ــ برای بدترین حالت هم برنامه داشته باشید

 .نشوید« پول نقدَ»مراقب باشید دچار مشکل تمام شدن ــ 

 .ــ هرگز دلسرد نشوید

 .شما باید به کاری که می کنید ، اعتقاد داشته باشیدــ 

 .ــ همه راه هایی که می شود از آن پول بدست آورد را بدقت بررسی کنید





ماهیت صندوق نوآوری و 
 شکوفایی

شخصيت حقوقي و داراي استقالل استخدامي، اداري، 
 مالي و معامالتي

مديريت بهينۀ منابع در اختيار به منظور حفظ ارزش  
 صندوق



صندوق نوآوری و شکوفایی در اکوسیستم  
 کارآفرینی فناورانه



 ارکان صندوق نوآوری و شکوفایی



چشم انداز  
صندوق نوآوری 

 و شکوفایی

مأموريت 
صندوق 

نوآوري و  
 شکوفايي









شرط برای مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی 1+  5  

 باشد تعاوني يا خصوصي شركت باشد شده ثبت شركت

 باشد دانش بنيان شركت
  برتر فناوري هاي جزء شركت، طرح

 باشد

  اقتصادي ارزش افزودۀ داراي شركت طرح
 باشد «فراوان»

شركت سابقۀ اقتصادي منفي 
 نداشته باشد



ناظران صندوق  
 نوآوری و شکوفایی


