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 -1معرفی انواع خدمات حمایت از توسعه بازار محصوالت دانشبنیان
یکی از مؤثرترین ابزارهای حمایتی برای شرکتهای دانشبنیان کمک به توسعه بازار این شرکتهاا اسات .در حاا حارار بساته "حمایات از
توسعه بازار" در چارچوب آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات توسط صندوق ناوآوری
و شکوفایی و نهادهای همکار آن ارایه می شود.
صندوق نوآوری و شکوفایی پیشنهاد مینماید تمامی شرکتهای دانشبنیان دارای محصو سرمایهای یا واساههای باادوا یاا داناش فنای قابا
فروش ،پیش از بررسی سایر بستههای حمایتی صندوق ،خدمات حمایت از فروش شرکتهای دانشبنیان را مورد بررسی قرار دهند.
در حا حارر بسته حمایتی لیزینگ و فروش اقساطی از این مجموعه حمایتها اجرایی شده است .در این چاارچوب ،بساته حمایات از خریاد
محصوالت دانش بنیان (تجهیزات ،ماشینآالت ،ابزار و دانش فنی مورد تأیید فنبازار) در دسترس است .رمناً خدمات لیزینگ و فروش اقسااطی در
مورد تمامی مؤسسات غیردولتی (خصوصی یا تعاونی) برای خرید محصوالت شرکتهای دانشبنیان ارائه میشود .همچنین اشخاص حقیقای دارای
تایید صالحیت از سوی مراجع قانونی یا رسمی کشور میتوانند درخواستکننده این تسهیالت برای خرید محصوالت دانشبنیان باشند .شرایط بسته
حمایت از لیزینگ و فروش اقساطی محصوالت به صورت زیر ارایه شده است .از این رو در صورت عالقه به استفاده از تسهیالت حمایت از توسعه
بازار ،کاربرگ درخواست خدمات توسعه بازار را تکمی و جهت استفاده از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ارسا نمایید.

 -2شرایط تسهیالت توسعه بازار (لیزینگ)
در حا حارر تخصیص تسهیالت برای لیزینگ یا فروش اقساطی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی با شرایط زیر امکانپذیر است:
 -1-2شرایط محصول
 محصو موروع قرارداد در فهرست محصوالت یا موروعات دانشبنیان باشد.
 محصو میتواند واسههای یا سرمایهای باشد.
محصو سرمایه ای دارای مشخصات زیر است:
 بادوا (دارای عمر مفید باالی حداق  3سا ) باشد درصد استهالک برای آن در سیستم مالی لحاظ شود قابلیت کارکرد مستق و قابلیت شناسایی و ردیابی مستق را دارا باشد. آماده فروش فوری (موجود درانبار) باشد.-

محصو واسهه ای کاالیی است که در فرایند تولید قرار میگیرد و تبدی به کاالی نهایی میگردد.

 لیزینگ به محصوالت مصرفی تعلق نمی گیرد.

 نر افزارهای تخصصی مور د تایید کارگروه تایید صالحیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت تسهیالت لیزینگ قرار میگیرند.
 خدمات لیزینگ برای دانش فنی از طریق بورس فناوری صورت میگیرد؛ مشروط بر اینکه معامله در بورس/فرابورس امکانپذیر باشد.
 ملحقات اصلی و غیر قاب تفکیک کاالی قاب لیزینگ محصو دانش بنیان ،مشروط بر اینکه در کارکرد صحیح محصو نقش اساسی داشته  ،می-
تواند در ارزش قاب لیزینگ محصو محاسبه گردد.
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 -2-2شرایط خریدار
 خریدار باید دارای شخصیت حقوقی خصوصی یا تعاونی (شرکت یا مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی) یا دارای شخصیت حقیقی با صالحیت تایید شده
در نظا های قانونی (پزشکی ،مهندسی ،صنفی و  )...و یا مراجع رسمی کشور (جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی و  )...باشد.

 ورعیت اعتباری خریدار بهعنوان گیرندة تسهیالت و متعهد بازپرداخت آن ،قاب قبو ارزیابی شود .

 تضامین و وثایق مورد نیاز تعیین شده بر اساس نتیجة اعتبارسنجی خریدار (پذیرندة تعهد) تأمین شود.
 خریدار ،متعهد بازپرداخت تسهیالت است اما وجوه مربوطه مستقیماً به فروشنده پرداخت میشود.

 خریدار میتواند نصب کننده ،مجری یا پیمانکار ،بهرهبردار ،مصرفکننده نهایی ،صادرکننده ،عام پخش یا توزیع و … باشد.
 -3-2شرایط فروشنده
 شرکت در زمان اخذ تسهیالت لیزینگ دانش بنیان باشد.
 دارای ظرفیت تولید متناسب با قراردادهای جاری و آتی باشد.
 در اختیار داشتن پیش قرارداد یا صدور پیش فاکتور معتبر که در آن مقدار ،قیمت واحد ،قیمت ک  ،زمان تحوی و حتی االمکان شرایط تحوی ،
تعهدات طرفین ،نحوه پرداخت وجه ،آموزش ،مکان نصب و راه اندازی (در صورت نیاز) ،خدمات پس از فروش و  ...وجود داشته باشد.
 -4-2شرایط تسهیالت
 تسهیالت برای خرید محصوالت دانشبنیانِ شرکتهای دانشبنیان تأیید صالحیت شده که در قالب قرارداد (توافقنامه) رسمی به شرکتهای غیردولتی
و غیرعمومی تحوی میشود ،در نظر گرفته شده است.
 متعهد بازپرداخت تسهیالت ،طرف خریداراست ،هرچند وجوه مربوطه به فروشنده (شرکت دانشبنیان) پرداخت خواهد شد.
 اعهای تسهیالت باید مهابق روابط و مقررات صندوق بررسی و به تصویب کمیته اعتباری رسیده باشد.
 میزان تسهیالت حداکثر به میزان  %07ارزش کارشناسی شده محصو (بدون مالیات بر ارزش افزوده) میباشد.
 حداق تسهیالت  077میلیون ریا و حداکثر  377میلیارد ریا برای هر فروشنده
 دوره بازگشت با احتساب دوره تنفس :حداکثر  33ماه
 دوره تنفس :تا 3ماه
 نرخ سود تسهیالت تا  5میلیارد ریا  9درصد در سا  .در صورتی که میزان فروش شرکت دانشبنیان برای هر محصو معین ،بیش از  5میلیارد ریا
باشد ،مازاد فروش تا سقف  57میلیارد ریا با نرخ  %11محاسبه میگردد.
-

نرخ سود تسهیالت برای شرکتهای توزیع و پخش به عنوان خریدار  %13در سا می باشد.

-

نرخ لیزینگ صادرات با نرخ  %9محاسبه میگردد.

-

در صورتیکه کاال آماده تحوی نبوده و از خدمت استصناع (سفارش ساخت) استفاده شود ،نرخ  %11خواهد بود.

-

نرخ تسهیالت بیشتر از  57میلیارد ریا به تشخیص هیأت عام صندوق تعیین میگردد.
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 تعداد مراح پرداخت به فروشنده  1تا  4مرحله با توجه به پیشرفت موروع قرارداد (برای پرداختهای یک مرحلهای با عنایت به نظارت بر تحوی
کاال ،پرداخت وجه با نظارت در حین تحوی کاال صورت میپذیرد).
 برای فروش محصوالت شرکت های دانش بنیان به خریداران متعدد در صورت تشکی نخستین پرونده و تهیه گزارش اعتباری از ورعیت فروشنده و
خریدار موارد بعدی فروش ،صندوق از تکرار بررسی ورعیت فروشنده تا مادامی که توانمندی آن به تایید کارگزار رسیده است خودداری خواهد
کرد.
 بهره برداری همزمان از انواع تسهیالت و سایر خدمات تعهدی صندوق ،با تسهیالت توسعه بازار (لیزینگ) به شرط موجود بودن کاال در انبار فروشنده
بالمانع است .هرچند دریافت همزمان لیزینگ و سایر تسهیالت برای یک قرارداد امکانپذیر نمی باشد.
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