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بخش اول  :معرفی صندوق

 -1-1تاریخچه و معرفی:
صندوق پژوهش وفناوری کریمه به استناد ماده  100قانون برنامه سوم توسعه و ماده  45قانون چهارم توسعه
کشووور و براسوواو مکور کار روه ماده  100برنامه سوووم در سووا  1393به شووماره ت
شرک های استان قم ت

 13312در اداره ت

ردید.

این صووندوق با سووهامداری  %49بخش دولتی (پارک علم وفناوری قم ، % 29دانشووهاه قم  ،%10پارک علم
وفناوری قزوین )%10و  %51بخش خصوووصووی به مناور ایکاد رمهنه های مشووارک و سوورمایه

اری بخش هر

دولتی و حمای کمی وکهفی ار فعاله های پژوهشوووی (کاربردی-توسوووعه ای)  ،فناوری و همننهن اراخه خدما
مالی ویژه و منحصربه فرد به کارآفرینان متخصص و نوآوران ایکاد ردیده اس .
 -1-2موضوع فعالیت:
 -1اراخه خدما مالی و تسووههیتی به اش وخاص حقهقی و حقوقی به صووور یارانه ،تسووههی کوتاه مد و بلند
مد  ،پرداخ تمام یا بخ شی ار سود ت سههی و جرایم متعلقه و اراخه خدما

ضمان نامه ای برای اجرای

طرحهای پژوهشی ،فناوری ،نوآوری و تکاری ساری نتایج پژوهشها
 -2ج ب و یا هدای

منابع مالی دولتی ،بانکها و مؤ س سا اعت اری مکار و سایر صندوقها در را ستای اهداف و

وظایف و اختهارا صندوق
 -3سرمایه

اری خطرپ یر (  ) VCدر طرحهای پژوهشی و فناوری

 -4م شارک و سرمایه

اری در ایکاد ،تو سعه ،راه ری و توانمند ساری شرک های پژوه شی و فناوری و دانش

بنهان
 -5تضوومهن پرداخ تعهدا و اقسوواط طرحهای پژوهشووی و فناوری در قرارداد به مناور تسووریع و تس وههل در
اجرای طرحها و قراردادها و توتهق و ترههن اموا و دارایهها به مناور جلو هری ار وقفه در اجرای طرحها
 -6همکاری با مؤ س سا و نهادهای داخلی و خارجی و ع ضوی

در مکامع تخ ص صی مرت ط در را ستای اهداف

صندوق
 -7اخ و اعطای کار زاری وعاملی منابع مالی اشوووخاص حقهقی وحقوقی دولتی و هردولتی درحوره پژوهش و
فناوری
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 -8اراخه خدما ارریابی و امکان سوونکی– طرح های کسووو و کار و ناار  ،ارر

اری پروژه ها و طرح های

پژوهشی و فناوری
 -9مشووارک در تدوین سووهاسوو ها و اولوی ها و مقررا مرت ط با اهداف صووندوق ها در کشووور و کمب به
ساماندهی و هم افزایی حمای های موجود در کشور.
 -1-3خدمات و شرایط استفاده از تسهیالت صندوق:
الف) چهار دسته خدمات کلی صندوق پژوهش و فناوری کریمه به شرح فوق می باشد:
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ب) شرح خدمات صندوق پژوهش و فناوری کریمه به صورت تفضیلی:
 .1سرمایهگذاری خطرپذیر (:)Venture Capital – VC

شووورک های دانشبن هان و کسوووو و کارهای نوپا () ،Startupال ا بر پا یه توانمندیهای فنی و فناورانه باال
تاسووهس شووده و علیر م توان مهندسووی قابل ق و  ،ار نار مهار های مدیریتی ناهر باراریابی ،منابع انسووانی،
ساختارها و رو ها ،تامهن مالی ،حقوقی ،تکاری ساری و هره ،دارای ضعفهای فراوانی ه ستند .ار این رو ،وجود
نهادهایی که بتوانند عیوه بر تزریق منابع مالی ،در سووایر ابعاد مورد نهار شوورک نهز خدما اراخه کنند ،ضووروری
اس  .صندوق پژوهش و فناوری کریمه با بهرهمندی ار ش کهی ستردهای ار متخصصان (بهش ار  500متخصص)
که به دلهل همکاری با بهش ار  400شوورک فناور و دانشبنهان در طو  40ماه تاسووهس خود ،پهرامون صووندوق
شکل رفتهاند ،این آماد ی را دارد که عیوه بر تزریق منابع مالی خود که حاصل آورده سهامداران خصوصی (51
درصد) و دولتی ( 49درصد) اس  ،در سایر حورههای مورد نهار شرک ها نهز اقدام به توانمند ساری و اراخه خدما
نماید .شکل شماره یب ،فرایند دریاف خدم

سرمایه اری خطرپ یر تو سط شرک های متقا ضی را نمایش

میدهد:

شکل  :1فرایند صندوق پژوهش و فناوری کریمه برای ارائه خدمت VC

گزارش اجمالی عملکرد صندوق پژوهش وفناوری کریمه

بهار1397

 .2ارزیابی سرمایهگذاری خطرپذیر ):(vc

همانطور که در جدول شماره یک نیز ذکر شده است ،یکی از مراحل مهم در فرایند سرمایهگذاری خطرپذیر عبارت است از
ارزیابی  .VCدر این نوع از ارزیابی که ویژهی سرمایهگذاری خطرپذیر طراحی شده ا ست ،ارزیابان حرفهای صندوق کریمه
مبادرت به ارزیابی شرکتها از زوایای زیر مینمایند:
 .1تیم مدیریتی شرکت،
 .2منابع انسانی،
 .3بازار و تقاضا،
 .4تحقیق و توسعه،
 .5تولید و
 .6مالی.
این ارزیابی که در ک شور ایران برای اولین بار انجام می شود ،از جامعیت باالیی برخوردار بوده و با دربردا شتن بیش از 800
معیار ارزیابی ،باعث می شود تا یک شرکت از تمامی ابعاد مورد برر سی مو شکافانه قرار گیرد .خدمت ارزیابی  VCنه تنها در
ساختار درونی صندوق کریمه اجرا میشود ،بلکه قابلیت ارائه به تمامی سرمایهگذاران را که قصد دارند در طرحهای دانشبنیان
به عنوان  VCورود نمایند ،دارد .با توجه به دقت و ریزبینی باالی این نوع از ارزیابی ،شرکتهای ارزیابی شده توسط صندوق
کریمه میتوانند خود را به عنوان شرررکتهای دارای صرریحیت معرفی کرده و قدرت باالتری را در فرایندهای چانهزنی برای
فروش سهام خود کسب نمایند.
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 .3مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد ،توسعه ،راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش
بنیان:

این خدمت به کسانی تعلق میگیرد که هنوز موفق به توسعه کامل ایدهی کسب و کار خود نشدهاند .لذا ،متناسب با جایگاه
بلوغ ای شان در شکل شماره دو ،م سیر آیندهی ر شد ایده با کمک یک راهنمای تخ ص صی ( )Mentorکه از سوی صندوق
کریمه انتخاب میشود ،طی خواهد شد.

شکل  :2مدل بلوغ توانمندسازی تجاریسازی
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 .4راهبری طرحهای سرمایهگذاری به عنوان «شریک مدیریتی» (:)General Partner - GP

سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی ،به خصوص در طرحهایی که سهم دانشی باالیی را دارند ،همواره با ریسک باال نیز
مواجه است .صندوق کریمه این آمادگی را دارد ضمن ارائه خدمات ارزیابی بسیار دقیق و موشکافانه که پیشتر بحث شد ،با
در اختیار گرفتن منابع مالی سرمایهگذاران ،اقدام به راهبری طرحهای سرمایهگذاری به نمایندگی از سرمایهگذاران کرده و
تعامل اثربخش با سرمایهگذار و نیز سرمایهپذیر (شرکت) برقرار نماید و با ایجاد شفافیت در راهبری ،همهی ذینفعان را از
آخرین وضعیت طرح و شرکت ،مطلع کند.
 .5ارزیابی وتشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان:

با توجه به توانمندی باالی تیم ارزیابی صندوق کریمه ،ارزیابی و تشخیص صیحیت شرکتهای دانشبنیان کشور نیز به
این صندوق ،به عنوان تنها صندوق دارای این مجوز از سوی معاونت علمی و فناوری ریا ست جمهوری ،اعطا شده ا ست.
اگرچه در این همکاری ،صندوق کریمه کارگزار منطقهای (منطقهی مرکز کشور) معاونت علمی و فناوری محسوب میشود ،اما
عملکرد قابل قبول کار شنا سان جوان و زبدهی آن باعث شده ا ست تا ارزیابی طرحهای سایر نقاط ک شور نیز به این صندوق
اعطاء شود.
 .6همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب کارگزاری ارزیابی تسهیالت ،پرداخت و نظارت بر اجرای
پروژهها :

پس از اینکه شرکتها موفق به کسب گواهی دانشبنیان می شوند ،جهت دریافت تسهییت مالی وارد فرایندهای صندوق
نوآوری و شکوفایی میگردند .صندوق کریمه به دلیل کارگزاری ارزیابی طرحهای متقا ضی ت سهییت مالی ،به عنوان ارزیاب
امین صندوق نوآوری و شکوفایی ایفای نقش کرده و پس از ارزیابی طرحها (که شبیه طرحهای کسب و کار –  )BPهستند،
اقدام به دفاع از ارزیابیهای خود در کمیتههای تخصرررصررری صرررندوق نوآوری و شرررکوفایی کرده و در جذب منابع مالی به
شرکتهای دانشبنیان ،به ایشان کمک مینماید.
با توجه به اینکه صررندوق کریمه ،یک نهاد با ماهیت مالی میباشررد ،منابع مالی تصررویب شررده ،بنا بر تشررخیص مدیران
صندوق نوآوری و شکوفایی ،از طریق صندوق کریمه و به صورت مرحلهای به شرکتهای دانشبنیان پرداخت می شوند .در
این فرایند ،صررندوق کریمه تعهدی در قبال بازپرداخت منابع مالی شرررکتهای دریافت کننده وام ندارد؛ اما موظف به دریافت
کامل وثایق تعیین شده تو سط کمیتهی پرداخت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی بوده و کلیه مراحل ت شکیل پرونده تو سط
شرکت دانشبنیان ،در داخل و توسط کارشناسان صندوق کریمه انجام میپذیرد.
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ضررمنا ،صررندوق کریمه به دلیل بهرهمندی از عاملیت نظارت بر اجرای پروژهها ،میتواند بر چگونگی هزینهکرد منابع مالی
نیز نظارت کند .الزم به ذکر ا ست این خدمت در صورتی به صندوق اعطا می شود که ارزیابی وام شرکت دانشبنیان (مرحله
قبل) ،بر عهده صررندوق کریمه نبوده باشررد .به عبارت دیگر ،از میان دو خدمت ارزیابی وام و نیز نظارت بر اجرای پروژهها ،به
دلیل حفظ سرریمت فعالیتها ،تنها یک مورد و بنا بر تشررخیص صررندوق نوآوری و شررکوفایی به صررندوق کریمه و نیز سررایر
کارگزاران آن صندوق ،اعطا میشود.
 .7عارضهیابی و حل مسئله:

با توجه به شبکهی گ ستردهی متخ ص صانِ همکار با صندوق کریمه ،این صندوق مبادرت به ارائه خدمت عار ضهیابی به
شرکتهای صنعتی و به خ صوص شرکتهای دانشبنیان میکند .همانگونه که تو ضیح داده شد ،شرکتهای دانشبنیان به
دلیل ضعفهای فراوان مدیریتی ،دچار عار ضهها و م سائلی ه ستند که باعث می شود منابع خود را به خوبی نتوانند مدیریت
کنند و لذا بهرهوری کافی از ایشان مشاهده نمیشود .صندوق کریمه آمادگی خود را جهت شناسایی مسائل و نیز حل آنها در
شرکتهای صنعتی اعیم میدارد.
 .8ارزشگذاری دانش فنی :

با توجه به نیاز شرررکتهای دانشبنیان به خرید و فروش دانش فنی ،صررندوق کریمه خدمت ارزشررگذاری دانش فنی را به
تمامی شرکتهای عیقهمند و به خ صوص به شرکتهای دانشبنیان ارائه مینماید .مدل ارز شگذاری صندوق کریمه ،که به
تایید معاونت علمی و فناوری ریا ست جمهوری نیز ر سیده ا ست  ،یک ارزش کمینه و یک ارزش بی شینه برای دانش فنی ،با
محاسبه کامل شاخصهای بازار و غیره بدست آمده و در نهایت ،ارزش بهینه در داخل این دو عدد با کمک روشهای ریاضی
و دقیق ،محاسبه میگردد.
 .9واسطهگری فناوری :

پس از گذ شت بیش از  40ماه از فعالیت صندوق کریمه در ف ضای اکو سی ستم نوآوری ک شور ،شناخت جامعی ن سبت به
 3500شرکت دانشبنیان و توانمندیهای ای شان در بدنه صندوق شکل گرفته است .از سوی دیگر ،ب سیاری از مجموعههای
صررنعتی در داخل کشررور که نیاز به تجهیزات ،ماشررینآالت و دانش فنی تخصررصرری دارند ،به صررندوق کریمه مراجعه کرده و
متقا ضی خرید از شرکتهای دانشبنیان و ا ستفاده از ظرفیتهای داخلی در رفع نیازهای فنی و فناورانه خود ه ستند .در این
را ستا ،صندوق کریمه پس از شنا سایی دقیق نیاز مجموعههای صنعتی ،در صورتی که نیاز ای شان قابلیت پا سخگویی تو سط
ظرفیتهای داخلی ک شور را دا شته با شد ،مبادرت به شنا سایی شرکتهای دانشبنیان شای سته کرده و زمینه تبادل فناوری،
تجهیزات و ماشررینآالت را فراهم مینماید .در این مسرریر ،امکان تزریق منابع مالی ارزان قیمت نیز وجود دارد که بنا به مورد،
مشاورههای کاربردی مورد نیاز جهت استفاده از آن منابع مالی نیز به شرکتهای خریدارِ کاالهای دانشبنیان ارائه میگردد.
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ج) روش استفاده از خدمات:
مت قاضیی نا

خد مات صیی ندوق می بایسیییت با تکم نل”فرم ارا ئه اطال عات اول نه طرح” و ارسیییال آ

karimehrtf@gmail.com

به آدرس

نسبت به درخواست سرمایهگذاری اقدام کنند سپس کارشناسا صندوق بعد بررسی

طرح ظرف یک هفته نتنجه ی آ را به ارائه دهنده طرح اعالم می دارد.
بخش دوم  :عملکرد صندوق

 -1-1عملکرد کلی صندوق به تفکیک شرکت ها ودرخواست ها:
-1تعداد شرکت های که توسط کارگزاری کریمه ،مورد ارزیابی و نظارت (در حوزه های اعطاء تسهیالت و امور
دانش بنیان) قرار گرفته است :
نهاد کارفرما

نوع خدمت

تعداد

مبلغ
(میلیون ریال)

ارزیابی وتشخیص صالحیت

معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری

243

-

دانش بنیان
تامین مالی طرح ها

منابع صندوق کریمه

5

4850

نظارت بر طرح ها

صندوق نوآوری وشکوفایی(تسهیالت وام)

45

141890

صندوق نوآوری وشکوفایی(لیزینگ)

41

278497

صندوق نوآوری وشکوفایی

55

511190

ارزیابی طرح ها

(لیزینگ وضمانت نامه)
وام صندوق نوآوری وشکوفایی(تسهیالت وام)

30

165000

تسهیالت اعطایی (عاملیت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

49

15975

مالی)

صندوق نوآوری و شکوفایی

77

105706

پارک علم وفناوری

62

10336

برگزاری رویداد کارآفرینی

دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

1

-

برگزاری دوره های آموزشی

قرارگاه خاتم

2

-
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-2تعداد شرکت هایی که توسط کارگزاری کریمه ،خدمات توانمندسازی در حوزه های مختلف را در شهر های
مختلف دریافت نموده اند:
نهاد کارفرما

نوع خدمت

تعداد

جلسات مشاوره تخصصی(تهران)

صندوق نوآوری وشکوفایی(مدیریت توانمندسازی)

81

جلسات مشاوره تخصصی(تبریز)

صندوق نوآوری وشکوفایی(مدیریت توانمندسازی)

53

جلسات مشاوره تخصصی(مشهد)

صندوق نوآوری وشکوفایی(مدیریت توانمندسازی)

54

جلسات مشاوره تخصصی(قزوین)

صندوق نوآوری وشکوفایی(مدیریت توانمندسازی)

64

جلسات مشاوره تخصصی(شهر مقدس قم)

صندوق نوآوری وشکوفایی(مدیریت توانمندسازی)

43

برگزاری دوره آموزشی(قم)

پارک علم وفناوری استان قم

22

برگزاری دوره آموزشی (مشهد)

صندوق نوآوری وشکوفایی(مدیریت توانمندسازی)

30

برگزاری دوره آموزشی (تبریز)

صندوق نوآوری وشکوفایی(مدیریت توانمندسازی)

17

برگزاری دوره آموزشی (کرمان)

صندوق پژوهش وفناوری کریمه

28

-3خدمات تخصصی مشاوره و دوره های آموزشی در حوزه های:

گزارش اجمالی عملکرد صندوق پژوهش وفناوری کریمه

بهار1397
-4قرارداد ها وتفاهم نامه های منعقد شده:

مرکز راهبری سامانه مدیریت تامین کنندگان (سمتا)

معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری
• کارگزاری ارزیابی وتشخیص صیحیت دانش بنیان
• عاملیت مالی

صندوق نوآوری وشکوفایی

• کارگزاری توانمندسازی
• کارگزاری عارضه یابی وحل مسئله
• عاملیت مالی
• عاملیت ارزیابی ونظارت-تسهییت-لیزینگ-ضمانت نامه نظارت واجرا

فن بازار ملی ایران
• کارگزاری حل مسئله

پارک علم وفناوری قم
• عاملیت مالی

دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

پارک علم و فناوری قزوین

