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!یه مرور کوتاه



قرارداد سرمایه گذاری

جذب سرمایه می باشد که به منظور انواع قراردادهایکی از

در انجام پروژه ای خاص و یا تجارت تنظیم می شودمشارکتبرای 

https://karmandcontrol.com/blog/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af/


تعاریف کاربردی

عقد = قرارداد (قانون مدنی10ماده )توافق دو اراده در ایجاد یک اثر حقوقی : قرارداد 

(قرارداد =عقد =معامله ) عمل حقوقی شخص در برابر دیگری : معامله 

طرفین در امری می باشد و دارای معنای ویژه و خاصیتوافق و موافقت : تفاهم نامه 

-(ی شوددر مقایسه با واژه توافقنامه و موافقت نامه کمتر استفاده م.) برای استفاده نیست

قانون خدمات مدیریت کشوری16ماده 

دامات مبنای اق. کلی و بیان دیدگاه ها توصیف توافقات این عبارت برای : توافقنامه 

ل صرف بیان مشترکات و توانمندی ها برای همکاری های آینده مث.) طرفین بکار می رود 

(توافقنامه جامع همکاری، توافقنامه تحقیقاتی و پژوهشی

ند است که به ارکان اصلی یک قرارداد اشاره می کهمان توافقنامه در واقع : موافقتنامه 

(شرایط عمومی پیمان 2ماده )



تعاریف کاربردی

عقد = قرارداد (قانون مدنی10ماده )توافق دو اراده در ایجاد یک اثر حقوقی : قرارداد 

(قرارداد =عقد =معامله ) عمل حقوقی شخص در برابر دیگری : معامله 

طرفین در امری می باشد و دارای معنای ویژه و خاصیتوافق و موافقت : تفاهم نامه 

-(ی شوددر مقایسه با واژه توافقنامه و موافقت نامه کمتر استفاده م.) برای استفاده نیست

قانون خدمات مدیریت کشوری16ماده 

دامات مبنای اق. کلی و بیان دیدگاه ها توصیف توافقات این عبارت برای : توافقنامه 

ل صرف بیان مشترکات و توانمندی ها برای همکاری های آینده مث.) طرفین بکار می رود 

(توافقنامه جامع همکاری، توافقنامه تحقیقاتی و پژوهشی

ند است که به ارکان اصلی یک قرارداد اشاره می کهمان توافقنامه در واقع : موافقتنامه 

(شرایط عمومی پیمان 2ماده )



قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری

واستمدنیمشارکتقراردادهایجملهازقرارداداین

رکتشثبتبدونکهگیردمیقراراشخاصیاستفادهمورد

ثبتازناشیمحدودیتهایتقبلو(حقوقیشخصیت)

هاییفعالیتاجتماعیتامینومالیاتیمباحثهمچونشرکت

تیشرکواقعدرودهندمیانجامشرکتیکفعالیتمشابه

.استنشدهثبتکههستند

✓



قرارداد مشاور سرمایه گذاری

در این نوع از قرارداد ها مشاور در خصوص تحلیل شرکت

هاي بازار سرمایه و تحلیل بازار سرمایه بر اساس نظر 

.شرکت اصلی اقدام می کند

✓



ارکان قرارداد سرمایه گذاری

گذاریسرمایهقراردادطرفین▪

گذاریسرمایهقراردادموضوع▪

گذاریسرمایهقراردادمدت▪

الشرکهسهموسرمایهتعیین▪

گذارسرمایهشرکاءتوافقوشرایط▪

سودتقسیمنحوه▪

ازشرکاخروجوجدیدشخصورودنحوه▪

مشارکت

حقمیزانهمراهبهشرکتمدیریتنحوه▪

الزحمه



INVESTORسرمایه گذار 

ایحقیقیازاعم)شخصیگذارسرمایهیک

آیندهبینیپیشباراسرمایهکهاست(حقوقی

.دهدمیتخصیصکارییاموضوعبهمالی

اوراق:ازعبارتندگذاریسرمایهانواع

وکاال،ارز،مستغالت،وامالکبهادار،

...غیره



سرمایه پذیر

ابل که در مق( اعم از حقیقی یا حقوقی) سرمایه پذیر شخصی است

رآیند کاال یا زیرساخت یا ف-اعتباری–دریافت سرمایه اعم از پولی 

.متهعد به انجام کار یا موضوعی می گردد



موضوع قرارداد سرمایه گذاری

مشارکت اطراف قرارداد برای هر نوع سرمایه گذاری و هر 

گونه فعالیت تجاری در حوزه های مختلف تجارت داخلی و 

خارجی اعم از واردات و صادرات ، خرید و فروش اوراق سهام 

امالک ، اراضی ، صنایع ، معادن و) ، هر گونه خرید و فروش 

هر نوع ساخت و ساز ، اخذ و اعطای هر نوع وام ارزی و ... ( 

ر دولتی ریالی ، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غی

ه در هر نوع سرمایه گذاری و به طور کلی هر نوع فعالیتی ک

( یا . )احتمال سود آوری داشته باشد بدون استثناء شیئی از آن 

.باشندبه استثناء فعالیت هایی که در ایران مواجه با منع قانونی



آورده شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها

تعیین سرمایه و 

مقدار سرمایه 

شاملسرمایهاینکه

شودمیمواردیچه

مقدارچهو

هتعیین سهم الشرک

هرآوردهاینکه

مقدار؟چهطرف



نحوه تقسیم سود 

هرماهبهمنپایاندرهاگذاریسرمایهازناشیاحتمالیسود✓

هبوتقسیمشرکاءازیکهرالشرکهسهمنسبتبهوسال

واریزشرکاءازیکهرسویازشدهمعرفیشخصیحساب

.شدخواهد

.بودخواهدکتبیرسیداخذمقابلدرسودگونههرپرداخت✓

یاابرسحستائیدبهبایدآنتقسیمقابلمیزانوسودشناسایی✓

.برسدطرفینیاناظر



ینحوه ورود و خروج از مشارکت در سرمایه گذار

:جدیدشخصورودنحوه(الف

بهمنوطشرکاءجمعبهجدیدشخصهرورود

صددرپنجاهازبیشدارندگانتصویبوتائید

.بودخواهدسرمایه

:مشارکتازخروجنحوه(ب

دلیلیهربهشرکاءازیکیکهزمانیهردر

تاسالزمباشدداشتهرامشارکتازخروجقصد

هکصورتیدرواعالمراخودکتبیدرخواست

شرکاءازبرخیتوسطمذکورالشرکهسهم

هتسویبرایحسابموجودییانشودخریداری

درمذکورشریکباتسویهنحوهنکندکفایت

یینتعدارندحضورشرکاءاکثریتکهایجلسه



ضروری برای مدیریت موفقنیازهای حقوقیتمامبهپاسخ

نامحدودمشاورهاستفاده از فرصت 

شماکاروکسبمنافعتضمین 

کاروکسبحقوقیخدماتجامعپکیج



مشاوره حقوقی آنالین به کسب و کارها و استارتاپ ها 



پرسش های شما 





تشکر از همراهی شما 

رویا هایت را زندگی کن

asgari-Hengameh: اینستاگرام 

hengamehasgari.com: وب سایت 

@Asgari_hengameh: کانال تلگرام 


