قرارداد تامی مایل جمیع
ی
ن
تامی مایل جمع «دونگ» رشکت سامانهنگار آتنا
از طریق پلتفرم
ن
تأمی مایل جمع مورخ  1۳9۷/0۲/۲۵مصوب شورای عایل بورس و اوراق بهادار(که
این قرارداد ،بر اساس ماده  ۲1دستورالعمل
ارزیاب موضوع ماده « 14دستورالعمل» (که از این پس
از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده مشود) و تحت نظر کارگروه
ی
ارزیاب» نامیده مشود) منعقد شده و تا پایان مدت اعتبار قرارداد الزماالجراست .این قرارداد متضمن کلیه
در این قرارداد «کارگروه
ی
ن
ن
کتب ،در ارتباط با موضوع این
توافقات
طرفی در خصوص موضوع اصیل آن بوده و توافقات و اظهارات پیشی ،اعم از شفایه و ی
قرارداد از تاری خ انعقاد ،فاقد هرگونه اثر خواهد بود.
ماده  -1مشخصات طرفی قرارداد
•

طرف اول :رشکت سامانهنگار آتنا (با مسوولیت محدود) به شناسه میل  ،1400۵114۷۷8کد اقتصادی
ن
نشاب تهران،
 4114984۵۶۶98و شماره ثبت  4۷۶۳۳۳در اداره ثبت رشکتها و موسسات تجاری استان تهران؛ به
خیابان تیموری ،خیابان حبیبزادگان ،بنبست فاطیم ،پالک  ،1واحد  ،15شماره تلفن  ،021-91011091ایمیل
ی
info@dongi.ir؛ و با نمایندگ آقای جعفر محمدی به شماره میل  2889381129مدیر عامل و عضو هیات مدیره،
صاحب امضای مجاز بر اساس روزنامه رسیم شماره  21150مورخ 1396/07/27؛ که از این پس و در این قرارداد،
«عامل» نامیده مشود.

•

طرف دوم :رشکت  --------------به شناسه میل  ،-----------------کد اقتصادی  -----------------و شماره ثبت --------
ن
نشاب --------------
 --------و تا ری خ ثبت  ----------------در اداره ثبت رشکتها و موسسات تجاری استان ------؛ بهی
کدپسب  ،-----------------شماره
،---------------------------------------------------------------------------------------ی
تلفن  ،-----------------وبسایت  ،---------------ایمیل -----------------؛ و با نمایندگ  -----------------به شماره میل -
 ---------------به سمت مدیر عامل ،صاحب امضای مجاز بر اساس روزنامه رسیم شماره  -----------------مورخ ----------------؛ که از این پس و در این قرارداد« ،شمایهپذیر تامی مایل» یا «شمایهپذیر» نامیده مشود.ی از طریق ایمیلهای مندرج در این ماده ،به عنوان مکاتبات رسیم ی
ی طرف ن
تبرصه  -1کلیه ایمیلهای مبادله شده ب ن
تلق
مشود و عدم مشاهده یا عدم ی
دستیس به آنها به دالیل داخیل ،رافع مسوولیت دریافت کننده نخواهد بود.

ماده  -2تعاریف
ی
ن
افیاب آن در داخل
 .1-1طرح :مجموعه فعالیب است که شمایهپذیر برای انجام آن درخواست تأمی منابع مایل کرده و حوزه جغر ی
مرزهای جمهوری اسالم ایران است.
ی
ن
حقوق تأم ن
یکننده منابع مایل مورد نیاز اجرای طرح است.
تامیکننده به عنوان رشیک در
 .2-1تأمیکننده :شخص حقی یق یا
سود و زیان عواید حاصل از اجرای طرح ،مطابق با جزئیات ارائه شده در تعریف طرح ،رشاکت دارد.
سایب ی
 .3-1پلتفرم :وب ی
اینت ینب است که برای مشارکت عموم در تأم ن
ارزیاب،
ی مایل طرحهای کسبوکارها ،ذیل نظارت کارگروه
ی
ی
رشکت فرابورس ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور ،توسط عامل ایجاد شده است و در آدرس  dongi.irدر دستس
است.
ن
معرق به تأم ن
ن
یکنندگان است.
تامی مایل طرح در پلتفرم ،برای
 .4-1فراخوان تأمی :اعالن عموم درخواست شمایهپذیر برای
ی
 .5-1ناظر فن/مایل :شخص حقی یق یا حقوق مورد تأیید فرابورس ایران است که حسب درخواست عامل یا کارگروه ارزی یاب نسبت
به ارزی یاب اولیه یا نظارت بر حسن اجرای طرح تعریف شده توسط شمایهپذیر اقدام مکند.
 .6-1نهادمایل :یگ از نهادهای مایل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است که طبق قرارداد منعقد کرده با عامل ،وظیفه
نظارت بر عملکرد عامل را بر اساس مفاد دستورالعمل دارد.
ن
تامی مایل جمع
قرارداد
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ارسال درخواست ارائه مکند.
 .7-1برنامه كسبوكار :طرح تجاری ،عملیات و بودجه مایل طرح ،که شمایهپذیر در زمان
ِ
ن
ن
اولی پرداخت وجه توسط خود شمایه پذیر است.
تامی طرح مصادف با
 .8-1انتشار طرح :رشوع فراخوان
 .9-1روز کاری :منظور روزهای غت از پنجشنبه ،جمعه و تعطیالت رسیم در ایران است .همچن ن
ی روزها یب که به هر دلیل بانکها
بسته باشند ن نت روز کاری محسوب نیمشود.
ماده  -3موضوع قرارداد
ن
تامی منابع مایل برای اجرای طرح شمایهپذیر (با مشخصات ،رشایط و مستندات ذکر شده در پیوستهای
انجام اقدامات الزم برای
ن
ن
 1تا  5این قرارداد) ،از طریق فراخوان تامی در پلتفرم عامل و با مشارکت تامیکنندگان؛ نظارت بر حسن اجرای طرح در صورت
ن
ن
همچنی مدیریت و نظارت بر شیوه تقسیم سود و زیان حاصل از اجرا با مشارکتکنندگان ،مطابق با
تامی مایل؛ و
موفقیت در
ن
تعیی شده در مشخصات طرح (پیوست  1این قرارداد).
شیوه
ماده  -4رشح محدوده قرارداد
ن
 .1-4این قرارداد بر اساس مفاد «دستورالعمل» تنظیم شده و بر این اساس تفست مشود.
طرفی ملزم و متعهد به پذیرش و
ارزیاب» ،رشکت فرابورس ایران و سازمان بورس و اوراق
رعایت تمام مقررات وضع شده ،مصوبهها و ابالغیههای «کارگروه
ی
بهادار کشور هستند.
تبرصه  -2در زمان سکوت ،ابهام ،اجمال ،تعرض ،تناقض و تزاحم میان این قرارداد و اسناد دیگر معیار و مرجع،
ی
ن
باالدسب حاکم خواهد بود.
قوانی
«دستورالعمل» و در مقام باالتر قانون تجارت و سایر
ن
ن
ن
همچنی عرف و
قوانی و مقررات آمره جمهوری اسالم ایران و
طرفی در تمام موضوعات این قرارداد ،موظف به رعایت
.2-4
عادت تجاری حاکم بر فضای تجارت کشور هستند.
ماده  -5مدت قرارداد
 .1-5زمان بخشهای مختلف قرارداد در بندهای زیر به ترتیب آمده است و عدم موفقیت در هر مرحله به ن
معب اتمام قرارداد در
معتت
آن مرحله خواهد بود؛ در غت این صورت تا زمان پایان اجرای تمام بندهای قرارداد و تعهدات پیوستها ،این قرارداد ی
و الزماالجراست.
ارزیاب طرح توسط عامل و ثبت درخواست نماد انتشار از فرابورس از زمان ارسال آن در پلتفرم -که
 .2-5مدت زمان الزم برای
ی
ر
همزمان یا پیش از این قرارداد انجام شده -حداکت  60روز است.
تبرصه  -3در صورت نیاز به برریس طرح توسط ناظر ن
فب/مایل یا اخذ تاییدیهای از کارگروه یا مراجع ذیصالح ،این زمانها به
بازه ن
زماب فوق افزوده مشود.
ارزیاب از زمان ارسال نسخه ویرایش شده در نظر گرفته مشود.
تبرصه  -4در صورت صالحدید عامل به تغیت طرح ،زمان
ی
 .3-5مدت زمان الزم برای تام ن
ی مایل جمع برای طرح ،از تاری خ تائید طرح توسط عامل و اخذ تاییدیه و نماد انتشار از فرابورس،
ی شمایه تع ن
مطابق با زمان تعریف شده در پیوست  1این قرارداد است .این مدت متواند در صورت عدم تأم ن
یی شده ،با
درخواست شمایهپذیر و تائید عامل ،با تغیتات الزم ،برای یک بازه ن
ر
حداکت دو ماهه دیگر تمدید شود.
زماب
 .4-5مدت زمان الزم برای اجرای طرح ،مطابق زمانبندی ارائه شده در پیوستهای  1و  ۲این قرارداد است.
 .5-5امکان اتمام پیش از موعد طرح یا افزایش زمان اجرای آن ،منحرصا مطابق رشایط در نظر گرفته شده در پیوست  1و  ۲این
قرارداد وجود دارد.
ماده  -6رشایط مایل و هزینههای ارائه خدمات

ن
تامی مایل جمع
قرارداد
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ر
ن
ن
ن
تعیی
تامی مایل جمع در دستورالعمل به مبلغ یکصد میلیارد ریال
تامی برای هر طرح از طریق
حداکت مبلغ مصوب قابل
.1-6
ی
ن
شده و در صورب که تغیتی در متان آن توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تصویب و توسط فرابورس
ایران اطالع ن
رساب شود ،با درخواست شمایهپذیر پیش از انتشار و تایید عامل ،این مبلغ قابل اعمال به طرح است.
 .2-6هزینه خدمات ارائه شده توسط عامل به شمایهپذیر به رشح زیر است:
 .1-2-6کارمزد خدمات ارزیاب طرح و اجرای عملیات و نظارت بر جمعآوری وجوه از طریق تام ن
ی مایل جمع («کارمزد
ی
عامل») :مطابق با مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار معادل  %4.۵وجوه جمعآوری شده است،
ن
تامی شمایه از مبلغ جمع آوری شده کرس خواهد شد.
که به صورت یکجا با موفقیت در
 .2-2-6هزینه سایر خدمات ،به رشح پیوست  ۶خواهد بود
ارزیاب یا سازمان بورس و اوراق بهادار ،عامل مختار به اعمال اعداد
تبرصه  -5با تغیت اعداد و ارقام مایل توسط کارگروه
ی
جدید به قراردادهای در حال اجرا خواهد بود.
ی
صورب که ارائه هر کدام از خدمات مشمول دریافت مالیات ارزش افزوده یا سایر هزینههای عموم باشد ،این
تبرصه  -6در
ن
مبلغ به رقمهای فوق افزوده شده و مطابق با شیوه دریافت مبلغ اصل خدمت ،این مبلغ نت اخذ خواهد شد.
ر
 .3-6طرف ن
حداکت یک هفته (بدون احتساب تعطیالت بیش از  ۵روز) نسبت به پرداخت هر گونه مبالغ
ی موظفند ظرف مدت
تعهد شده در موعدهای مقرر (شامل و نه محدود به هزینههای خدمات عامل به شمایهپذیر ،پرداخت وجوه جمعآوری
شده به شمایهپذیر مطابق برنامه کسب وکار ،تائید نهاد مایل و رشایط این قرارداد ،پرداختهای مربوط به تسویه طرح و
جرایم و خسارات) اقدام کنند .در صورت تخلف از این بند ،تاخت کننده مشمول خسارت تاخت تسویه از روز تعهد خواهد
بود.
ماده  -7شیوه اجرا
ارزیاب طرح و تامی مایل
الف)
ی
 .1-7پس از ارائه طرح توسط شمایهپذیر و امضای این قرارداد و پیوست های آن ،مراحل زیر یط مشود که عدم موفقیت در هر
مرحله به ن
ن
طرفی موظف به انجام روال اتمام قرارداد مطابق ماده  10خواهند بود.
معب اتمام قرارداد در آن مرحله بوده و
این مراحل رصفا پس از ارسال مشخصات کامل طرح و تمام مستندات ذکر شده در پلتفرم رشوع مشود.
ی
 .2-7ارزیاب شمایهپذیر و طرح توسط کمیته پذیرش عامل که متشکل از کارشناسان مایل ،ن
حقوق است و مطابق قوان ن
ی
فب و
ی
مندرج در پلتفرم و ن
آئینامههای داخیل عامل صورت مگتد .این ارزی یاب بر اساس مدارک ارسایل شمایهپذیر و حسب مورد
به تشخیص عامل ،توضیحات شفایه ارائه شده در جلسه حضوری شمایهپذیر با کمیته پذیرش انجام مشود .آغاز فرآیند
ارزی یاب شمایهپذیر به معنای پذیرش آن جهت انتشار در پلتفرم نیست .نتیجه ارزی یاب پس از اتمام آن از طریق پلتفرم به
شمایهپذیر اعالم مشود .این نتیجه قطع و غت قابل ی
اعتاض است.
ارزیاب تغیتی در کسبوکار خود که بر نتیجه ارزی یاب وی به طور
تبرصه  -7شمایهپذیر تعهد مکند که تا پایان مرحله
ی
مستقیم تأثتگذار باشد ،ایجاد نکند .چنانچه در هر مرحله از ارزی یاب ،شمایهپذیر از تعهدات خود به موجب این ماده تخلف
کند ،عامل متواند به فرآیند ارزیاب خاتمه داده و ی
ارزیاب ،شمایهپذیر
اعتاض شمایهپذیر مسموع نیست .در پایان مرحله
ی
ی
ی
.
پیوست
با هماهنگ و تایید عامل متواند مشخصات طرح را در پیوست های قرارداد تغیت دهد این تغیت با امضای مجدد
ِ
قبیل مربوطه انجام مشود .بدییه است پیوست جدید جایگزین تعهدات قبیل شده و برای
تغیت کرده و یباثر شدن پیوست ِ
ن
طرفی همچون دیگر بخش های قرارداد الزم االجرا خواهد بود.
ن
تامی مایل جمع فرابورس ثبت شده و برای آن نماد اختصایص دریافت مشود .ممکن است بنا به هر
 .3-7طرح در سامانه جامع
ی
.
دلییل طرح شمایهپذیر در این مرحله رد شده و امکان انتشار آن در پلتفرم وجود نداشته باشد در این صورت اعتاض
ارزیاب و رشکت فرابورس ایران را در این خصوص حاکم است.
شمایهپذیر مسموع نیست و نظر کارگروه
ی

ن
تامی مایل جمع
قرارداد
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ن
تامی
ارزیاب طرح و نظارت بر اجرای آن پس از
ارزیاب ،برای
 .4-7عامل مجاز است در صورت تشخیص خود یا اعالم کارگروه
ی
ی
ن
تعیی ناظر ن
ن
فب/مایل کند .در این صورت شمایهپذیر موظف است ،ضمن عقد قرارداد مستقل با ناظر فب/مایل
مایل ،اقدام به
ی
ارزیابهای انجام شده توسط وی را بپذیرد .نظر ناظر
و پرداخت حق الزحمه مقرر ،هماهنگهای الزم را انجام داده و تمام
ی
ن
ارزیاب ناظر
ارزیاب و نظارت بر طرح حاکم است ولو آنکه نتیجه مستقیم یا غتمستقیم
طرفی در خصوص
ف نب/مایل برای
ی
ی
فب/مایل منجر به عدم پذیرش طرح در پلتفرم شود .عدم پذیرش نظر ناظر ن
ن
فب/مایل به معنای انرصاف شمایهپذیر از ادامه
ارزیاب طرح است.
ی
 .5-7شمایهپذیر موظف است ظرف مدت یک هفته پس از تایید فرابورس حداقل  10درصد وجه مورد نیاز طرح را خود واریز
کند .تا ن
ن
تامی
زماب که این مقدار از وجوه را در داخل پلتفرم برای طرح واریز نکرده باشد ،طرح وی به صورت عموم برای
ر
منترس نخواهد شد.
مایل در پلتفرم
ن
تامی مایل ،چنانچه شمایهپذیر هر یک از تعهدات خود به موجب این قرارداد را نقض کند ،عامل متواند ضمن
 .6-7در مرحله
ن
کتب به شمایهپذیر ،رفع فوری نقض تعهد را خواستار شود .ادامه فرایند جذب
توقف فرآیند تأمی مایل و ارسال یک اخطار ی
ن
تأمی مایل موکول به توقف نقض تعهد و رفع آثار آن از سوی شمایهپذیر است.
ب) رشایط پرداخت وجوه تامی شده به شمایهپذیر
صورب که در پایان دوره ن
ی
ن
زماب تع ن
تامی مایل حداقل مبلغ قابل پذیرش (مطابق با
یی شده ،طرح شمایهپذیر موفق به
 .7-7در
ی
ن
ن
پیوست  1قرارداد) نشود ،طرح در تامی مایل منابع ناموفق تلق شده و وجوه تأمی کنندگان عودت داده مشود .در غت این
ن
صورت ،عامل مبالغ تام ن
تضامی
ی شده را پس از تائید نهاد مایل ،طبق برنامه کسبوکار شمایهپذیر ،رصفا پس از دریافت
ر
ن
حداکت ظرف
تعیی شده در این قرارداد حسب مورد به صورت یکجا یا تدری یج و مطابق زمانبندی ذکر شده در این برنامه،
 7روز کاری از تاری خ هر درخواست شمایهپذیر برای وی واریز منماید.
ی
درصورب که پرداخت وجوه طبق برنامه کسبوکار منوط به تحقق رشط یا رشویط باشد ،در این صورت پس از تحقق
.8-7
ر
ن
شوط مذکور و تائید عامل و حسب مورد ناظر فب/مایل ،شمایهپذیر متواند درخواست خود را برای دریافت فاز بعدی
وجوه جمعآوری شده ارسال کند.
ی
(انتخاب یا اجباری) شمایهپذیر فازهای بعدی وجوه جمع آوری شده را دریافت ننماید،
درصورب که به هر دلیل
تبرصه -8
ی
پرداخت کارمزد موضوع بند  ۲ماده  ۶همچنان بر عهده شمایهپذیر بوده و در هنگام تسویه حساب موظف به عودت شمایه
ی
دریافب به همراه کل مبلغ کارمزد مذکور مباشد.
 .9-7پرداخت وجوه جمع آوری شده به شمایهپذیر منحرصا از طریق واریز به حساب بانگ متعلق به شمایهپذیر یا نماینده رسیم
ن
ن
قانوب و کارمزدهای ذکر شده در این قرار صورت مپذیرد .در این راستا،
معرق شده توسط وی و پس از کرس کسورات
شماره حساب  ------------------------بانک  ----------------در وجه  ------------------------به عنوان روش به رسمیت
شناخته شده برای پرداختهای به شمایهپذیر مالک قرار خواهد گرفت.
ج) نظارت بر اجرای پروژه و گزارشهای دورهای
فتیگ و ریایل طرح خود را در بازههای ن
پیرسفت ن
 .10-7شمایهپذیر موظف است گزارش دورهای ر
زماب ذکر شده در پیوست 1
قرارداد از طریق پلتفرم به اطالع مشارکتکنندگان برساند.
 .11-7حداقل مفاد الزم جهت ارائه در گزارشهای دورهای در پیوست های قرارداد یا ن
آیی نامه های مربوطه مصوب فرابورس
ی
مشخص شده و در هیچ رشاییط به نسبت ن
ن
تامی شده برای طرح نیمتواند از حداقلهای زیر کمت باشد:
متان وجوه
 .1-11-7در طرح های با مدت اجرای ی
کمت از شش ماه:
•

ر
ن
ن
تامی مایل جمع :اعالم وضعیت ریایل و
تامی برای هر طرح از طریق
حداکت مبلغ مصوب قابل
تا ٪20
ن
ن
تعیی شده در پلتفرم هر دو ماه یکبار؛
فتیگ طرح ،در قالب جدول

ن
تامی مایل جمع
قرارداد
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•

ر
ن
ن
تامی مایل جمع :گزارش
تامی برای هر طرح از طریق
حداکت مبلغ مصوب قابل
برابر و بیش از ٪20
سطح قبل به عالوه ارائه صورتهای مایل حسابریس شده در پایان طرح؛

 .2-11-7در طرح های با مدت اجرای بیش از شش ماه:
•

ر
ن
ن
تامی مایل جمع :اعالم وضعیت ریایل و
تامی برای هر طرح از طریق
حداکت مبلغ مصوب قابل
تا ٪20
ن
ن
فتیگ طرح ،در قالب جدول تعیی شده در پلتفرم هر سه ماه یکبار به عالوه صورتهای مایل حسابریس
نشده هر شش ماه یکبار.

•

ر
ن
ن
تامی مایل جمع :گزارش
تامی برای هر طرح از طریق
حداکت مبلغ مصوب قابل
برابر و بیش از ٪20
سطح قبل به عالوه ارائه صورتهای مایل حسابریس شده سالیانه و در پایان طرح؛

 .12-7تاخت در ارائه گزارشات ر
ن
پیشی ،در رشایط زیر مشمول جریمه تاخت در ارائه گزارش مباشد:
پیرسفت بند
ر
 .1-12-7گزارش اعالم وضعیت ریایل و ن
ن
حداکت مهلت  10روزه؛
تعیی شده در پلتفرم
فتیگ طرح ،در قالب جدول
ر
حداکت مهلت  20روزه؛
 .2-12-7گزارش صورتهای مایل حسابریس نشده
ر
حداکت مهلت  60روزه.
 .3-12-7گزارش صورتهای مایل حسابریس شده
 .13-7شمایهپذیر موظف است در بخش ن
کیق هر گزارش ،عامل و مشارکتکنندگان را از اقدامات انجام شده و پی ررسفت و
تاختات احتمایل طرح و برنامههای ی
آب آگاه کرده و در صورت وجود تأخت ،آنها را از راهکارهای ارائه شده به جهت مقابله با
آن تأخت مطلع کند.
 .14-7در صورت اعالم عامل یا ناظر ن
فب/مایل بر عدم پذیرش گزارش ،شمایهپذیر موظف است ظرف  ۵روز کاری گزارش تصحیح
ر
منترس نماید .شمایهپذیر بابت عدم پذیرش گزارشهای خود ،مطابق بندهای این
یا کامل شده را مجددا از طریق پلتفرم
قرارداد مشمول نییم از جریمه عدم ارائه گزارش خواهد شد.
ن
تامی مایل یا اجرای طرح ،عامل در صورت دریافت شکایت از طرح یا دریافت گزارش انحراف از برنامه کسبوکار
 .15-7در مرحله
ً
ن
یا اهداف تعییشده ،متواند فورا حسب مورد جمعآوری یا تخصیص وجوه را به حالت تعلیق درآورده و ضمن اطالع به
کارگروه ارزیاب ،ظرف مدت  10روز کاری راسا یا با ارجاع به ناظر ن
ارزیاب گزارش واصله را تحقیق و یا در
فب/مایل یا کارگروه
ی
ی
صورت صالحدید ،موضوع شکایت را به مراجع ذیصالح ارجاع دارد.
تبرصه  -9در صورت محقق شدن تخلف ،شمایهپذیر موظف است ظرف هفت روز کاری مستندات خود را برای پاسخ به
شکایت مطروحه ارائه دهد .عدم ارائه دالیل و شواهد ن
مکق برای رد شکایت از طرف شمایهپذیر ،به ن
معب پذیرش تخلف
ی
خواهد بود .در اینصورت تمام هزینههای رسیدگ به شکایت بر عهده شمایهپذیر است.
تبرصه  -10در صورت عدم احراز تخلف با نظر عامل ،اعالم مراجع ذیصالح یا ناظر ن
فب/مایل ،یا پذیرش ادله شمایهپذیر،
ارزیاب اعالم شده و فرآیند جمعآوری یا تخصیص وجوه ادامه میابد .در این حالت مدت زمان توقف
موضوع به کارگروه
ی
به درخواست شمایهپذیر به مهلت جمع آوری وجوه اضافه مگردد.
 .16-7شمایهپذیر امکان نظارت مستمر عامل و حضور در محل انجام فعالیتهای موضوع قرارداد هر زمان به تشخیص عامل
و ی
دستیس كامل به جزئیات آنها را فراهم م کند.
 .17-7هر گونه هزینههای شمایهپذیر (دیون حال و موجل و تکالیف مالی یاب و بیمه تام ن
ی اجتمایع یا تکالیف در مقابل کارکنان،
ی
صورب که در لیست هزینههای طرح در پیوست  1ذکر نشده باشد،
همکاران ،رشکا و هر گونه هزینه دیگر شمایهپذیر) در
جزو هزینه قابل قبول برای اجرای طرح نبوده ،در حسابریسها پذیرفته نشده و شمایهپذیر مجاز به هزینهکرد برای این
ن
تامی شده نیست.
مصارف از محل وجوه
د) تسویه حساب و تقسیم سود و زیان
ن
تامی مایل جمع
قرارداد
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 .18-7در پایان بازه تعریف شده برای اجرای طرح ،شمایهپذیر موظف است ظرف مدت  ۷روز کاری ،گزارش اتمام طرح و بیالن
مایل آن را تنظیم و به عامل ارائه نماید .این گزارش مبایست یط  ۷روز کاری به تائید عامل برسد یا گزارش مشکالت موجود
ر
نهاب را به
به شمایهپذیر اعالم گردد .در صورت گزارش مشکل ،شمایهپذیر موظف است ظرف حداکت  ۵روز کاری ،گزارش ی
عامل تحویل دهد .تاخت عامل در برریس و اعالم نظر ،به موعد تحویل گزارش اضافه خواهد شد.
تبرصه  -11در صورت لزوم حسابریس رسیم گزارشهای مایل ذکر شده در این بند ،بر اساس رشایط بندهای «نظارت بر
اجرای پروژه و گزارشهای دورهای» ،محدودیت ن
زماب این بند ناظر بر ارجاع کار به حسابرس و اخذ رسید خواهد بود .در
هر حالت ،ارائه گزارش حسابریس شده نباید بیش از دو ماه شمیس از زمان پایان پروژه طول بکشد.
ی
دریافب به انضمام یا کرس سهم مشارکتکنندگان از سود /نرصر ابرازی در
 .19-7شمایهپذیر موظف است ٪90 ،از اصل وجوه
ن
هاب
صورتهای مایل را در هنگام ارائه گزارش اتمام طرح به حساب اعالم شده عامل بازپرداخت نماید .کف این متان برای طرح ی
ی
ن
دریافب مباشد.
تضمی شده باشد  ٪100وجوه
که اصل آنها
 .20-7پس از تائید گزارش نهاب توسط عامل یا ناظر ن
فب/مایل ،شمایهپذیر موظف است ظرف  ۷روز کاری نسبت به بازپرداخت
ی
باقیمانده سود /نرصر قطع به حساب اعالم شده عامل اقدام نماید.
ی
درصورب که سود  /نرصر ابرازی در صورتهای مایل ارائه شده توسط شمایهپذیر بیش از  ٪10باالتر از سود /نرصر
تبرصه -12
ی
جتان این مابه التفاوت بر عهده خود شمایهپذیر بوده و عامل مسئولیب در قبال
قطع طرح پس از حسابریس رسیم باشد ،ی
عودت این مبلغ به شمایهپذیر نخواهد داشت.
 .21-7پس از وصول مبالغ تسویه طرح ،عامل ظرف  ۷روز کاری سهم هر کدام از مشارکتکنندگان از مبلغ تسویه شده را محاسبه
ن
تامیکنندگان در پلتفرم واریز مکند.
کرده و به حساب
 .22-7تسویه قرارداد شامل تحویل گزارش تایید شده اتمام طرح ،تایید بیالن مایل توسط عامل یا ناظر ن
فب/مایل ،بازپرداخت اصل
و فرع شمایه مطابق بیالن مایل تایید شده ،پرداخت جریمههای احتمایل تعلق گرفته و سپس ی
استداد کلیه تضام ن
ی و اسناد
تجاری طرف ن
ی طرح است.
ماده  -8حقوق و تعهدات عامل
ن
قانوب و قراردادی برای انجام موضوع این قرارداد را دارد.
 .1-8عامل اطمینان مدهد که کلیه حقوق ،مجوزها و اختیارات
ی
اطالعاب که از طرف شمایهپذیر به وی واصل شده و به طور مستقیم یا غتمستقیم مربوط به طرح
 .2-8عامل متواند کلیه
ر
است و به تشخیص وی ،برای کمک به تصمیمگتی مشارکتکنندگان مفید است ،را در پلتفرم خود منترس کند و شمایهپذیر
ی
نیمتواند هیچ گونه ادعا یب در رابطه با نقض محرمانگ این اطالعات داشته باشد .شمایهپذیر با امضای این قرارداد به نحو
غتقابل بازگشت حق هرگونه ادعا و مطالبه خسارت در این مورد را از خود سلب و اسقاط مکند.
ارزیاب درخواست ارسایل شمایهپذیر ،که اطالعات و مستندات آن به صورت کامل در پلتفرم ارائه شده
 .3-8عامل متعهد به
ی
باشد ،است.
قانوب علیه هر گونه تقلب یا پنهانکاری کشف شده در هر ن
ن
زماب است.
 .4-8عامل مختار به اقدام
 .5-8عامل مجاز است در صورت مشاهده هرگونه انحراف از اهداف تع ن
یی شده ،بنا بر صالحدید خود ،پرداختهای باقیمانده
ارزیاب خواهد بود.
را تعلیق یا قرارداد را لغو نماید .مرجع شکایت از تصمیم عامل ،کارگروه
ی
ن
تامیکنندگان توصیه نیمکند.
 .6-8عامل تحت هیچ رشاییط مشارکت در طرح شمایهپذیر یا سایر طرحها را به هیچ کدام از
نمایش طرحهای ویژه یا برگزیده در پلتفرم ن
ن
تعیی شده بر اساس عملکرد طرح در پلتفرم
نت تابع فرمول مشخص و از قبل
ی
مسوولیب بابت نمایش یا عدم نمایش طرح شمایهپذیر در بخشهای طرحهای ویژه یا برگزیده
است .عامل هیچ گونه تعهد یا
را ندارد.
متان و مبلغ جمع آوری شده برای یک طرح را ندارد و ی
مسوولیب در قبال ن
ی
اعتاض شمایهپذیر از این بابت
 .7-8عامل هیچ گونه
ن
تامی مایل جمع
قرارداد
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مسموع نیست.
ماده  -9حقوق و تعهدات شمایهپذیر
 .1-9شمایهپذیر تعهد منماید برای انعقاد قرارداد ن
ی
محدودیب مواجه نیست و از زیرساختهای
حارص و اجرای طرح با ممنوعیت و
ن
ن
قانوب مورد نیاز برای انجام طرح برخوردار است.
فب و
 .2-9شمایهپذیر متعهد است تا در زمان امضای قرارداد یک نسخه مهر و امضا شده از مدارک مشخص شده در پیوست  5قرارداد
را تحویل عامل دهد.
 .3-9شمایهپذیر تعهد مدهد تمام اطالعات و مستندهای ارائه شده از سوی وی از هر جهت صحیح بوده و در کلیه مراجع
رسیم قابل دفاع است .هرگونه مغایرت در این خصوص بر عهده شمایهپذیر بوده و هیچگونه مسوولی یب متوجه عامل
نیست.
 .4-9شمایهپذیر اعالم و تضم ن
ی منماید که از عامل در مقابل تمام نرصرها ،خسارات و هزینههای متحمل شده در نتیجه یا در
جتان خسارت نماید.
رابطه با عدم صحت اظهارات و ضمانتهای مقرر در این قرارداد ،ی
ن
تامی
 .5-9شمایهپذیر تأیید و تعهد مکند كه اطالعات ارائه شده افشای درست و كامیل از كلیه واقعیات مربوط به انتشار جهت
مایل طرح را به دست مدهد و هر نوع سود ،جریان نقدی و بودجه پیش ن
خته
بیب شده برای درج در پلتفرم توسط افراد ی
کالهتداری نباشد و در ن
عی حال باعث به
برریس حرفهای شده است .هرگونه اهمال در این خصوص که مشمول عنوان
ی
ن
ر
ن
خطا ی ن
تامی کنندگان گردد بر عهده شمایهپذیر بوده و وی مخاطب مسوولیت مدب نایس
رفی پروژه یا وارد آمدن خسارت به
از این موضوع است.
ی
حقوق یا کیفری علیه رشکت/موسسه و اعضای هیاتمدیره
 .6-9شمایهپذیر تائید و تعهد مکند که دعاوی دارای اثر بااهمیت
یا مدیرعامل/رئیس وی وجود نداشته باشد .در هر ن
زماب که عامل درخواست دهد ،شمایهپذیر مبایست گوایه عدم سوء
پیشینه یا گوایه استعالم وضعیت اعتباری خود و مدیرانش را از سامانههای تحت نظارت بانک مرکزی برای اثبات این
موضوع ارائه کند.
 .7-9شمایهپذیر با امضای این قرارداد اعالم و اقرار مکند که برای طرح موضوع این قرارداد به صورت هم زمان در پلتفرم دیگر
اقدام نکرده است.
 .8-9شمایهپذیر تائید و تعهد مکند که از زمره دستگاه اجر یاب موضوع ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری ،بانک یا موسسه
مایل و اعتباری ،نهاد مایل دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهاردار ،رشکت پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم
ن
همچنی مشمول هیچ یک از ممنوعیت های دیگر مندرج در دستور
فرابورس یا رشکت درج شده در بازار پایه فرابورس و
العمل ن
نت نیست.
 .9-9شمایهپذیر تعهد منماید که كلیه اسناد و مدارک قرارداد را كامال مطالعه و از مفاد آن اطالع حاصل كرده است .شمایهپذیر
با امضای این قرارداد به نحو غتقابل بازگشت حق هرگونه ی
ادعاب راجع به هر یک از مواد و بندهای این قرارداد را
اعتاض و
ی
در حال و آینده از خود سلب و اسقاط مکند.
 .10-9شمایهپذیر متعهد مشود که طرح را طبق پیوستهای قرارداد و با در نظر ی ن
گرفی کامل مفاد این قرارداد و در تطابق با
ی
ن
قوان ن
قوانی و
صورب نیمتواند با عذر عدم اطالع از
ی و سیاستهای جمهوری اسالم ایران اجرا کند .شمایهپذیر در هیچ
مقررات مربوط به طرح خود متعذر شود.
ی
صورب که در خصوص فعالیتهای اجرا یب طرح هرگونه پیگرد یا دستوری از مقامات رسیم وجود داشته باشد ،تمام
 .11-9در
ی
مسوولیت مستقیما متوجه شمایهپذیر بوده و هیچگونه مسوولیب در این خصوص برعهده عامل نخواهد بود .این موضوع
رافع تعهدات شمایهپذیر در این قرارداد نیست.
 .12-9کارگروه ارزیاب ،رشکت فرابورس ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در هر مرحله از ر
ن
تامی مایل وجوه برای
پیرسفت
ی
ن
تامی مایل جمع
قرارداد
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ن
ن
تامی
تامی مایل طرح را دارند .شمایهپذیر متعهد مشود که هم در زمان
طرح ،حق اعمال محدودیت و یا ممنوعیت برای
ن
مایل و هم در زمان اجرای طرح خود و تا پایان قرارداد ،تمام ابالغیهها ،دستورالعملها ،هر گونه الزامات و همچنی خسارات
ن
تعیی شده توسط این سازمانها را بپذیرد.
و جرائم
 .13-9شمایهپذیر متعهد مشود پیش از انجام هر نوع اقدام غتمعمول یا توافق نشده در خصوص موضوع قرارداد ،عامل را کتبا
یا از طریق ایمیل رسیم در جریان امور قرار دهد.
کتب از عامل ،کل یا ر
بخیس از موضوع یا تعهدات این قرارداد را به شخص یا
 .14-9شمایهپذیر حق ندارد بدون کسب مجوز ی
ی
حقوق دیگری منتقل یا واگذار کند.
اشخاص حقی یق یا
ی
تبلیغاب و کسب درآمد استفاده نماید و
 .15-9شمایهپذیر حق ندارد از موضوع این قرارداد یا انتشار طرح در پلتفرم ،جهت امور
آن را دستاویز کسب اعتبار خود کند.
 .16-9شمایهپذیر متعهد مشود کلیه مجوزهاب که به موجب قوان ن
ی موضوعه برای انجام طرح خود نیاز دارد را پیش از انتشار
ی
ی مایل دریافت کرده باشد .چنانچه اعتبار ن
ن
فراخوان تأم ن
منقض شده
زماب هر یک از مجوزهای الزم تا زمان پایان اجرای طرح
ن
ن
یا مجوز به دالییل باطل شود ،ضمن لزوم اطالع رساب به عامل ،کلیه مسوولیتهای قانوب آن رصفا بر عهده شمایهپذیر
است و عامل هیچ گونه مسوولی یب در این خصوص ندارد.
 .17-9شمایهپذیر تعهد منماید که فعالیتهای وی حقوق مالکیت مادی و معنوی هیچ ر
ثالب را طبق قوان ن
ی جمهوری اسالم
ایران نقض ننموده و نیمنماید و هیچ ادعا ،ی
اعتاض ،اختالف یا دعوای مطروحه یا قابل طریح در رابطه با مالکیت ،اعتبار
و استفاده از اموال فکری وجود ندارد.
 .18-9پس از امضای این قرارداد و به منظور اجر یاب شدن مفاد آن ،شمایهپذیر یگ از مدیران خود را به عنوان نماینده تاماالختیار
ن
ن
معرق مکند.
همچنی برای پیش برد
خود و صاحب امضای مجاز در امور مربوط به این قرارداد ،به صورت رسیم به عامل
ن
اهداف این قرارداد شمایه پذیر یک نماینده در امور مایل و یک نماینده در امور تبلیغات و مارکتینگ به عامل معرق م
نماید.
ماده  -10انرصاف ،فسخ ،اقاله ،خاتمه و لغو قرارداد
 .1-10انرصاف :شمایهپذیر تا پیش از انتشار پروژه به رشط پرداخت کلیه هزینههای ی
متتب و جریمه انرصاف ،مجاز به انرصاف از
قرارداد خواهد بود.
مشوط از طرف شمایهپذیر) :پس از انتشار فراخوان طرح ،شمایهپذیر رصفا با ارائه ادله ن
 .2-10فسخ (فسخ ر
مکق و پذیرش
عامل ،مجاز به ارائه درخواست فسخ خواهد بود .عامل در پذیرش یا رد درخواست فسخ مختار خواهد بود .در اینصورت
شمایهپذیر کلیه هزینههای ی
متتب و جریمه فسخ را پرداخت خواهد نمود.
 .3-10انفساخ :در رشایط زیر قرارداد منفسخ و پس از پرداخت هزینههای ی
متتب توسط شمایهپذیر روال اتمام قرارداد یط خواهد
شد:
ی
ن
طرفی؛
 .1-3-10ورشکستگ هر یک از
ن
قانوب وضع شده پس از انعقاد قراردادکه در زمان عقد قرارداد قابل پیش ن
بیب نبودهاند و امکان ادامه
 .2-3-10موانع
ن
قرارداد را به صورت کیل از بی مبرد؛
 .3-3-10موانع اسایس خارج از اختیار شمایهپذیر ،به تشخیص عامل یا ناظر ن
فب/مایل یا مرجع حل اختالف؛
ن
تامی مایل جمع؛
 .4-3-10خروج عامل از عاملیت
 .4-10اقاله :در صورت توافق طر ن
فی ،قرارداد اقاله شده و روال اتمام قرارداد یط خواهد شد.

ن
تامی مایل جمع
قرارداد

1400/--/--

صفحه  8از 19

تلق شده و شمایهپذیر هزینههای ی
 .5-10خاتمه :این قرارداد در رشایط زیر خاتمه یافته ی
متتب را پرداخت منماید:
ی
صورب که رایه برای ادامه آن وجود
 .1-5-10توقف در هر یک از مراحل مشخص شده در ماده  5و بند اول ماده  7به
ن
طرفی عالقمند به ادامه آن نباشند؛
نداشته باشد ،یا
ن
ارزیاب برای
تأمی مایل برای طرح در زمان مشخص شده و عدم موافقت شمایهپذیر ،عامل یا کارگروه
 .2-5-10عدم
ی
تمدید آن؛
ن
طرفی؛
 .3-5-10پس از پایان تعهدات
 .6-10لغو (فسخ یک طرفه از سوی عامل) :چنانچه شمایهپذیر از تعهدات اسایس یا روح این قرارداد تخیط نماید یا هریک از
بندهای ذیل را زیر پا گذارد ،به صورت یکطرفه به عامل اجازه لغو غت فوری قرارداد داده مشود .در این صورت شمایهپذیر
عالوه بر پرداخت هزینهها ،جریمه تخلف از قرارداد را پرداخت خواهد نمود:
)a
)b
)c
)d
)e
)f

کشف هر گونه تقلب یا تخلف در اظهارات شمایهپذیر به حدی که در روند اجرای قرارداد تاثت ن
برس یاب داشته
باشد؛
ن
تاخت در ارائه گزارش دورهای و اسناد مایل بیش از دو برابر مهلت تعیی شده؛
عدم انجام تعهدات اسایس شمایهپذیر مطابق تعریف طرح (ذکر شده در پیوستهای قرارداد) ،به تشخیص
عامل؛
/
عدم پرداخت سودهای کشف اظهار شده یط یک هفته پس از ارائه گزارش؛
ی
بیشت شدن مجموع جرایم شمایهپذیر طبق مفاد این قرارداد ،از  10درصد مبلغ کل طرح.
تاخت بیش ن
متان مشخص شده در بند  5ماده  7و نتیجا جلوگتی از انتشار طرح

ن
طرفی روال زیر را یط یک هفته کاری
 .7-10روال اتمام قرارداد :در کلیه صور مختلف اتمام قرارداد (فسخ ،خاتمه یا لغو قرارداد)،
انجام خواهند داد:
)a
)b
)c
)d
)e

دریافب از سوی شمایهپذیر به عامل م ی
ی
ستد مگردد؛
مبالغ
حسابریس (داخیل یا ی
خاریح) پروژه انجام گرفته و بیالن و اسناد مایل مثبته از سوی شمایهپذیر ارائه مشود؛
ن
تامیکنندگان از سوی شمایهپذیر انجام مگتد؛
پرداخت سود/زیان
پرداخت جرایم و خسارات متعلقه توسط شمایهپذیر انجام مگتد؛
ی
ی و اسناد تجاری طرف ن
استداد کلیه تضام ن
ی طرح به طرف مقابل انجام مشود.

تبرصه  -13در صورت لغو پروژه (با استفاده از اختیار فسخ توسط عامل) شمایهپذیر موظف به حسابریس رسیم طرح با
هزینه خود در مهلت  ۶0روزه خواهد بود.
ماده  -11تضامی ،جریمهها و خسارتها
 .1-11شمایهپذیر موظف است همزمان با انعقاد قرارداد ،به منظور تضم ن
ی اجرای طرح مطابق با تعریف طرح و پرداخت خسارات
ن
تضامی پیوست  3را در اختیار عامل قرار دهد.
احتمایل
 .2-11شمایهپذیر در صورت تخیط از مفاد این قرارداد در رشایط مختلف موظف به پرداخت جرایم مشخص شده در پیوست
 4مباشد.
ن
تضامی
 .3-11در صورت عدم پرداخت جریمهها و خسارتها توسط شمایهپذیر ،عامل راسا مجاز به اخذ خسارت از محل کلیه
ن
ن
تعیی آن را نخواهد داشت.
تضمی مختار بوده و شمایهپذیر حق
این ماده بوده و عامل در انتخاب
 .4-11شخص شمایهپذیر ،مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شمایهپذیر متضامنا مسوول پرداخت کلیه مبالغ به عامل هستند.
ماده  -12قوه قهریه
ن
تامی مایل جمع
قرارداد

1400/--/--

صفحه  9از 19

طرفی به واسطه فورس ماژور قادر به ایفای تمام یا ر
ن
بخیس از تعهدات خود به موجب این قرارداد نباشد،
 .1۲-1اگر هر کدام از
ر
ن
تعهدات وی در طول مدت فورس ماژور و نه بیش از آن ،معلق خواهد بود و پس از رفع آن  ،به متان تاخت نایس از فورس
ماژور تعهد به طور خودکار و بدون لزوم پرداخت خسارت یا جریمه تمدید مشود.
معب عمل ،واقعه یا سبب غت قابل پیشگتی و خارج از ی
تبرصه  -14فورس ماژور به ن
کنتل معقول و غت منتسب به فعل
ی
خود فرد است که مانع انجام تعهدات بوده و بدون قید محدودیت شامل بالیای طبیع ،شیوع بیماریهای همهگت،
وضیعت فوقالعاده در کشور به واسطه جنگ و موارد مشابه آن ،قطع برق ،اعتصاب ،اقدام یا عدم اقدام دولت یا سایر
مراجع ذیصالح از جمله مصادره ،محدودیت آزادی ،ممنوعیت ،مداخله ،ضبط ،الزام ،دستور ،یا تحریم به موجب وضع
ی
حقوق که بر اجرای قرارداد تأثت مستقیم دارد ،قطع
قانون ،تغیت قانون و مقررات ،حکم یا سایر دستورات الزماالجرای
شبکه و ای ینتنت و فی یلت شدن تا حدی که انجام موضوع قرارداد را مختل کند.
طرفی در صورت بروز رشایط قوه قهریه و حوادث غت ی
ن
متقبه باید بالفاصله موضوع را به اطالع طرف دیگر برساند.
.1۲-۲
ماده  -13حل اختالف
 .1-13این قرارداد طبق قوان ن
ارزیاب و مصوبهها و
ی و مقررات جمهوری اسالم ایران ،دستورالعمل و ابالغیههای کارگروه
ی
ابالغیههای سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و رشکت فرابورس ایران تنظیم شده است .در مورد کلیه اختالفات و دعاوی
ن
ی طرف ن
ب ن
تامی مایل
ارزیاب
ی راجع به انعقاد ،اعتبار ،تفست ،فسخ ،نقض و اجرای آن ،موضوع اختالف به دبتخانه کارگروه
ی
ی
ن
جمع ارجاع م گردد که آن دبتخانه انشای رای نموده که این رای قاطع دعوی خواهد بود .رشط داوری حارص ،توافق
مستقل ی
تلق شده و در هر حال الزماالجراست.
 .2-13چنانچه هر یک از رشوط ،قیود ،تعهدات یا سایر مقررات این قرارداد یا اعمال آنها به هر ن
متان یباعتبار ،ممنوع یا غت قابل
اجرا باشد ،در آن صورت ،مقرره مربوطه به غت از موارد مذکور در این ماده تا ن
متان این یباعتباری ،ممنوعیت یا عدم قابلیت
ی
اجرا ،فاقد اثر است ،لیکن سایر مواد این قرارداد یا اعمال مقررات مربوطه همچنان به قوت و اعتبار خود باق خواهد بود.
ماده  -14اقامتگاه قانوب
ن
ن
ن
ن
طرفی متعهد مشوند که هرگونه تغیت در
نشابهای ذکرشده در ماده  1این قرارداد است و
طرفی قرارداد مطابق
قانوب
اقامتگاه
ن
ر
ن
اقامتگاه قانوب یا سایر مشخصات ذکر شده طرفی در این ماده خود را حداکت ظرف  10روز کاری به صورت رسیم به اطالع طرف
مقابل برسانند.
ن
ن
تبرصه  -15با توجه به اینکه تعامالت ن
طرفی موظف هستند
طرفی به صورت پیشفرض از طریق ایمیل انجام مشود،
بی
ی
چنانچه آدرس ایمیل ایشان تغیت کرد و یا به هر دلییل غتقابل دستس شد یا در دریافت ایمیل های طرف مقابل دچار
مشکل شدند ،عالوه بر مسوولیت در رفع مشکل ،فورا بروز مشکل و تغیت را به طرف دیگر اطالع دهد .تا ن
زماب که آدرس
ایمیل جدید به طرف دیگر اعالم نشده است ،کلیه مکاتبات به آدرس ایمیل موجود ارسال شده و دریافت شده ی
تلق مشود.
ماده  -15نسخههای قرارداد
ین
متحدالمی مشتمل بر  1۵ماده 1۵ ،تبرصه و شش پیوست الینفک از قرارداد ،تنظیم شده که هر سه
این قرارداد در سه نسخه
نسخه آن دارای اعتبار واحد بوده و در تاری خ  ------------امضا شده ،یک نسخه از آن تحویل شمایهپذیر شده و دو نسخه از آن
در اختیار عامل قرار مگتد .این قرارداد از تاری خ انعقاد مؤثر ،نافذ و الزماالجرا خواهد بود .تاری خ امضای قرارداد توسط عامل
تاری خ انعقاد محسوب مشود.
رشکت سامانهنگار آتنا
جعفر محمدی
مدیرعامل

ن
تامی مایل جمع
قرارداد

رشکت ----------------
----------------مدیرعامل
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پیوست  – 1مشخصات شمایهپذیر
اطالعات عمویم
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

نام--- :
ن
تعاوب/مسئولیت محدود /سهام خاص.../
نوع:
شناسه میل--- :
کد اقتصادی--- :
شماره ثبت--- :
تاری خ ثبت1۳00/---/-- :
محل ثبت :اداره ثبت رشکت های استان
مدیرعامل--- :

کد میل مدیرعامل--- :
موبایل مدیرعامل--- :
فکس--- :
شماره تلفن--- :
ایمیل رسیم--- :
سایت--- :
آدرس ی
ثبب--- :
کد ی
پسب-- :

معرف کوتاه

سهامداران باالی ده درصد
کد/شناسه میل

نام

نوع
ی
ی
(حقیق/حقوف)

درصد مالکیت

-----

-----

-----

-----

مشخصات اعضای هیات مدیره
کد میل

نام و نام خانوادگ

سمت

تلفن ثابت

ایمیل

-------

-------

رئیس هیات مدیره
مدیرعامل
عضو هیات مدیره

-------

-------

ن
تامی مایل جمع
قرارداد
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پیوست  -2رشح طرح «عنوان طرح»
اطالعات پایه
•
•
•
•
•
•
•
•

عنوان طرح به فاریس:
عنوان طرح به انگلییس:
توضیح کوتاه:
نماد پیشنهادی طرح به فاریس:
نماد پیشنهادی طرح به انگلییس:
دسته (مطابق دستهبندیهای پلتفرم):
محل اجرای طرح (استان و شهر):
صنعت و زیرصنعت:

مفروضات طرح و جزئیات مشارکت
عنوان

مقدار

کل شمایه درخواست شده (با احتساب کارمزدهای عامل و فرابورس)
تعداد سهم های طرح
حداقل ن
متان وجه جمعآوری شده قابل پذیرش
ن
تامی مایل
مدت زمان
ی
حداقل مشارکت شخص حقیق
ر
ی
ی
حقیق ( ٪5شمایه درخواسب)
حداکت مشارکت شخص
ی
حقوق
حداقل مشارکت شخص
ی
ر
ی
حداکت مشارکت شخص حقوق ( ٪100شمایه درخواسب)
طول زمان اجرای طرح
نحوه پرداخت شمایه
ضمانت شمایه/سود
نوع حسابریس
ی
معیار تشخیص سود طرح (رقم فروش ،سود عملیاب ،سود ناخالص،
سود قبل از مالیات یا )...
ن
تخمی کل سود طرح در یط دوره
ی
سهم مشارکتکنندگان دونگ از سود پروژه
ن
تخمی سود سالیانه شمایه گذاران
ن
زمان اولی پرداخت سود عیلالحساب

 --میلیون ریال --سهم  1000ریایل --میلیون ريال --روز 5میلیون ریال
 --میلیون ريال 50میلیون ریال
 --میلیون ريال ---ماه--اصل شمایه توسط مجری
داخیل
---

بازه های پرداخت سود عیل الحساب
نرخ سود عیل الحساب ماهانه
نحوه بازپرداخت اصل شمایه
سایر رشایط مشارکت
ارتباط ذینفعانه با عامل یا مدیران وی
رابط طرح

 --میلیون ریال --درصد --درصدانتهای ماه  ---ام
هر  ---ماه یکبار
 --درصد شمایهدر انتهای طرح
ندارد
ندارد

خالصه طرح
ن
تامی مایل جمع
قرارداد

1400/--/--
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رشح طرح

شیوه محاسبه و پرداخت سود/زیان
معیار محاسبات سود طرح ----------- ،است که از آن هزینههای  ------------کرس و مابهالتفاوت آن با مجموع سودهای
ی
پرداخب به عنوان سود/زیان قطع پس از حسابریس به شمایهگذاران پرداخت مگردد.
عیلالحساب

رشایط اتمام پیش از موعد ،افزایش زمان و پایان طرح
شمایهپذیر هر زمان که بخواهد متواند با پرداخت اصل پول و سود قطع حاصل شده تا لحظه توقف به همراه سود پیشبی نب
شده برای یک ماه بعد ،طرح را خاتمه دهد.
ی
عالوه بر آن ،هر ن
تخلق از تعهدات که منجر به وصول یگ از وثایق شود ،برای دونگ حق فسخ پروژه را ایجاد خواهد کرد .

نحوه تسویه/بازپرداخت
بازپرداخت از ماه -------ام همزمان با پرداخت سود عیلالحساب ،هر ماه به نسبت  ------شمایه جمعآوری شده به شمایهگذاران
بازپرداخت مشود .آخرین بخش شمایه پس از حسابریس و اعمال سود/زیان قطع به شمایهگذاران عودت مشود.

رشایط گزارشهای ر
پیشفت
ی
شمایهپذیر موظف است حداقل هر سه ماه یکبار گزارش پی ررسفت پروژه را به دونگ ارائه نماید .این گزارش مبایست حداقل شامل
عناوین زیر باشد:
•
•
•
•
•

رشح فعالیتهای انجام شده؛
وضعیت اجرای برنامه و دالیل انحراف از برنامه؛
اصالحات پیشنهادی اجر یاب طرح؛
لیست هزینههای پرداخت شده (به ضمیمه مستندات مثبته):
درآمدهای حاصل شده (به ضمیمه مستندات مثبته).

همچنی جدول گزارش ر
ن
پیرسفت با عناوین زیر مبایست به همراه گزارش فوق ارائه شود:
•
•
•
•
•
•
•
•

پیرسفت ریایل پیش ن
ر
بیب شده؛
پیرسفت ریایل تجمع پیش ن
ر
بیب شده؛
هزینههای واقع؛
هزینههای واقع تجمع؛
پیرسفت ن
فتیگ پیش ن
ر
بیب شده؛
پیرسفت ن
فتیگ تجمع پیش ن
ر
بیب شده؛
پیرسفت ن
ر
فتیگ واقع؛
پیرسفت ن
ر
فتیگ تجمع واقع:

مصارف شمایهگذاری
ن
تامی مایل جمع
قرارداد

1400/--/--
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شمایهگذاریهای طرح به طور خالصه رصف موارد مذکور در جدول زیر مشود:
ردیف
1
2
3

عنوان

قیمت واحد

تعداد

قیمت کل

-------

-------

---------

------مجموع

درآمدهای طرح
درآمدهای طرح به طور خالصه در جدول زیر آمده است:.
ردیف

عنوان

مقدار واحد

مقدار کل

متوسط قیمت واحد

قیمت فروش ماهانه

1
2
3

-------

-------

-------

-------

---------

مجموع

هزینههای طرح
هزینههای طرح به طور خالصه به رشح جدول زیر است:
ردیف

عنوان

قیمت واحد

تعداد

مبلغ کل

1
2
3

-------

-------

-------

---------

مجموع
یا
ردیف

عنوان

1
2
3
4

سهم از درآمد شویس
-----------

--------مجموع

جریان وجوه ،سودآوری و بازگشت شمایه
با توجه به درآمدها و هزینههای فوق ،جریان وجوه ماهانه به صورت نمایش داده شده در جدول زیر خواهد بود:

درآمدها
ن
تامی مایل جمع
قرارداد

ماه 3

ماه 4

ماه 5

ماه 6

ماه 7

ماه 8

---

---

---

---

---

---
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ماه  9ماه  10ماه  11ماه 12
---

---

---
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---

جمع
---

هزینهها
سود عملیابی
ی
پرداخب
سود عیل الحساب

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

خالص جریان نقدی مشارکتکنندگان در جدول زیر نمایش داده شده است:
رشوع ماه  1ماه  2ماه  3ماه  4ماه  5ماه  6ماه  7ماه  8ماه  9ماه  10ماه  11ماه 12
----------- --- --- --------- --خالص جریان نقدی

ریسکها
عوامل ریسک

راهکارهای ی
کنتل ریسک

-----

-----

---

---

---

---

ن
تامی مایل جمع
قرارداد

1400/--/--
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پیوست  - 3وثایق و تضامی
ن
تضمی پرداخت سودها ،بازپرداخت اصل شمایه و حسن اجرای فعالیتهای طرح،
مطابق قرارداد منعقده برای
هاب از شمایهپذیر دریافت مشود .این وثیقهها از جنس ضمانتنامه بانگ ،چک و سفته به تاری خ دریافت مبالغ
وثیقه ی
ی
ن
ر
ر
بوده و عالوه بر مهر و امضای شکت ،توسط صاحبان امضای مجاز شکت (و بریح از آنها توسط یک شخص حقوق یا
ن
صنق دیگر) ن
نت پشتنوییس و امضا مشوند .اطالعات دقیق این وثیقهها در جدول زیر آمده است.
عنوان

نوع

ارزش

زمان تحویل

توضیحات

ن
تامی مایل ،با امضا و همزمان با
به تاری خ رشوع
وجه ی ن
التام عودت شمایه در پایان یا ضمانتنامه به مبلغ کل شمایه
امضای قرارداد
مهر رشکت و ظهرنوییس کلیه
بانگ  /چک درخواست شده
هنگام فسخ پروژه
صاحبان امضای مجاز
ن
تامی مایل  ،با امضا و همزمان با
به تاری خ رشوع
التام پرداخت سود واقع در ضمانتنامه به ن
وجه ی ن
متان کل سود
امضای قرارداد
مهر رشکت و ظهرنوییس کلیه
ن
بانگ  /چک پیشبیب شده
پایان یا هنگام فسخ پروژه
صاحبان امضای مجاز
ن
تامی مایل  ،با امضا و همزمان با
به مبلغ پنج درصد به تاری خ رشوع
ین
وجه التام پرداخت جریمه فسخ ضمانتنامه شمایه تام ن
امضای قرارداد
ی شده  +مهر رشکت و ظهرنوییس کلیه
بانگ  /چک
پروژه
صاحبان امضای مجاز
کارمزد عامل
ن
تامی مایل  ،با امضا و پیش از تحویل
به تاری خ رشوع
وجهالضمان قرارداد جهت پرداخت
ضمانتنامه به مبلغ دو برابر کل
شمایه جمع
مهر رشکت و ظهرنوییس کلیه
سود ،جرایم و خسارات در پایان یا بانگ  /سفته سود پیش ن
بیب شده
آوری شده
صاحبان امضای مجاز
هنگام فسخ پروژه
ی
درصورب که مطابق بندهای قرارداد ،مبلغ جمع آوری شده ی
کمت از مبلغ درخواست شده باشد ،کلیه وثایق فوق به همان نسبت
تعدیل شده و در هنگام تحویل وجوه ،وثایق جدید فقط با تغیت مبلغ (و نه هیچ تغیتی در تاری خ یا ذینفع یا امضا و ظهرنوییس)
ن
طرفی به روز خواهد شد.
جایگزین وثایق قبیل شده و این پیوست با اطالعات جدید و مهر و امضای
لیست چکهای فوق به رشح زیر است:
ردیف

مبلغ

تاری خ

1
2
3

 000,000,000ريال
 000,000,000ريال
 000,000,000ريال

1400/00/00
1400/00/00
1400/00/00

ن
تامی مایل جمع
قرارداد

بانک

شناسه صیادی

 -000شعبه  000کد 000
 -000شعبه  000کد 000
 -000شعبه  000کد 000

1400/--/--

-------
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پیوست  – 4جرایم
شمایهپذیر موظف به انجام تعهدات مطابق قرارداد نقما ن
بی بوده و در صورت تخلف از تعهدات قراردادی از جمله عدم
ارائه گزارشهای ر
پیرسفت در زمانهای تعهد شده ،عدم انجام تعهدات اجر یاب طرح و یا تاخت در پرداخت سود یا تسویه
نهاب مشمول پرداخت جرایم ذکر شده در جدول ذیل شده و عدم پرداخت از سوی وی منجر به استیفای آنها از طریق
ی
وثایق پیوست قبیل خواهد گردید .رشایط دقیق احراز تخلف و جریمههای مرتبط در جدول زیر نمایش داده شده است.
نوع جریمه

رشایط احراز

انرصاف

نامه رسیم شمایهپذیر

فسخ

درخواست رسیم شمایهپذیر  +تایید
عامل

تخلف از
قرارداد

به تشخیص عامل یا ناظر ن
فب/مایل

تسامح در اجرا

عدم رشوع اقدامات اجر یاب طبق تعریف
طرح
عدم دستی یاب به حداقل نییم از درآمد
ماهانه پیشبی نب شده در میانگ ن
ی سه
ماهه ن
مبتب بر گزارشهای دورهای
عدم پرداخت وجه نقد  /عدم ارائه
رسید بانگ  /عدم ارائه شماره پیگتی
انتقال ی
الکتونیگ

تاخت
بازپرداخت

عدم پرداخت وجه ظرف  15روز

تاخت پرداخت
سود

عدم پرداخت سود در موعد مشخص
ظرف یک هفته بعد از گزارش

عدم تسویه
نهاب
سود ی

عدم پرداخت سود قطع حسابریس
شده ظرف  15روز از پایان حسابریس یا
اتمام پروژه

تاخت اجرا

تاخت تسویه

تاخت ارائه
گزارش
عدم ارائه
گزارش
عدم ارائه
گزارش اتمام
طرح

عدم ارائه گزارش  /عدم ارائه
صورتهای مایل  /نقص اسایس در
اطالعات ،گزارش یا اسناد ارائه شده
تاخت ارائه گزارش بیش از دو برابر
ن
تعیی شده
مهلتهای
عدم ارائه گزارش اتمام طرح یط  7روز
کاری و عدم ارائه صورتهای مایل
حسابریس شده ،حسب مورد ،یط ۶0
روز پس از اتمام پروژه

ن
تامی مایل جمع
قرارداد

ضمانت اجرا

جریمه
یک درصد از مبلغ طرح +
هزینههای ی
متتب
پنج درصد از مبلغ طرح +
کارمزد عامل  +هزینههای
ی
متتب
تا سقف  ٪30از مبلغ طرح (که
از جریمه فسخ ی
کمت نباشد) +
اختیار فسخ برای عامل
جریمه فسخ  +اختیار فسخ
برای عامل
جریمه فسخ  +اختیار فسخ
برای عامل
دو دهم درصد از مبلغ تسویه
نشده به ازای هر روز تاخت
جریمه تاخت تسویه  +الزام به
بازپرداخت  +اختیار فسخ برای
عامل
حال شدن کلیه سودهای
پیش ن
بیب شده  +اختیار فسخ
برای عامل
جریمه تاخت تسویه +
الزام به پرداخت

وصول وجه ی ن
التام پرداخت
جریمه فسخ
وصول جریمه از
وجهالضمان قرارداد
وصول وجه ی ن
التام پرداخت
جریمه فسخ
وصول وجه ی ن
التام پرداخت
جریمه فسخ
وصول جریمه از
وجهالضمان قرارداد
وصول وجه ی ن
التام عودت
شمایه  +وصول جریمه از
وجهالضمان قرارداد
وصول وجه ی ن
التام پرداخت
سود واقع
وصول وجه ی ن
التام پرداخت
سود واقع  +وصول
مابهالتفاوت از محل
وجهالضمان قرارداد

یک درصد مبلغ دریافت شده تا
روز گزارش به ازای هر هفته
تاخت در ارائه هر گزارش
جریمه تاخت ارائه گزارش +
جریمه تاخت پرداخت سود

وصول جریمه از
وجهالضمان قرارداد

جریمه تاخت ارائه گزارش +
نهاب
جریمه عدم تسویه سود ی

1400/--/--
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-

-

پیوست  -5مستندات ،مجوزها و تفاهمنامههای مرتبط
شمایهپذیر نسخه پرینت و مهر و امضا شده کلیه مستندات به رشح زیر ضمیمه قرارداد نموده است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اظهارنامه دو سال گذشته
مجوزهای فعالیت ن
صنق
ن
معرق حساب بانگ
نامه رسیم
اساسنامه
آخرین روزنامه رسیم تغیتات شمایه ،آدرس و اعضای هیات مدیره
ی
حقیق هیات مدیره و مدیرعامل (از زمان صدور آن بیش از یک ماه نگذشته باشد)
گوایه عدم سوء پیشینه برای اعضای
گوایه اعتباری رشکت و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل (از زمان صدور آن بیش از یک ماه نگذشته باشد)
گردش حساب بانگ سه ماهه گذشته رشکت
آخرین لیست بیمه

ن
تامی مایل جمع
قرارداد

1400/--/--
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جانن
پیوست  -6هزینه خدمات ی
ن
تامی مایل جمع) طبق جدول زیر است،
هزینههای سایر خدمات عامل به شمایهپذیر (غت از خدمت انجام اقدامات الزم جهت
که در موعدهای تعریف شده در جدول از طرف شمایهپذیر به عامل پرداخت مشود:
عنوان خدمات

مبلغ (ریال)

موعد پرداخت

مشاوره در تهیه طرح کسبوکار
ارزیاب و نظارت توسط ناظر ن
فب/مایل
ی
ارائه خدمات حسابریس رسیم طرح

0
0
0

-

ن
تامی مایل جمع
قرارداد
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