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خدمات صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی



ــی ــ معرـف

بهکمکهدفباانرژیوبرقصنعتفناوریوپژوهشصندوق
دروکشوربرقصنعتدرفناوریوپژوهشارتقایوتوسعه
الفبندوچهارمقانون45مادهوسومقانون100مادهراستای
توسعهبرنامهششمقانون2مادهپبندوپنجمقانون17ماده

وتوسعه)ایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،
تولیدموانعرفعقانون44مادهو(انرژیوفناوریوعلمکاربست
ورسیدهثبتبه1393درکشورمالینظامارتقایوپذیررقابت
.استنمودهآغازراخودرسمیفعالیت

شرکت توزیع نیروی برق تهران

سهـــــــــامداران
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ماموریت های صندوق

نیروحوزهبنیاندانشوفناورشرکت هایبهتسهیالتانواعاعطای

نیروحوزهبنیاندانشوفناورشرکت هایبرایضمانتنامهانواعصدور

نیروحوزهدانش بنیانشرکت هایوفناورهسته هایخطر پذیرسرمایهتأمین

رقپوشش ریسک تجاری سازی محصول یا خدمات منتج از پژوهش و فناوری صنعت ب
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خدمات صندوق

اعطــای انــواع تســهیالت بــرای 
اجــرای حره هــای پژوهشــی و 
فناورانه صنعت برق و انرژی

(ورود به بازار)نمونه سازی •
فعالیت های قبل از تولید•
تولید صنعتی•
سرمایه درگردش•
لیزینگ و استصناع •

تسهیالت 
مالی
1,000,000
میلیون لایر
تاکنون

صدور انـواع ضـمانت نامـه
بابت حره هـای پژوهشـی، 
فناوری صنعت برق و انرژی

ده ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزای•
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات•
ضمانتنامه پیش پرداخت•
ضمانتنامه حسن انجام کار •

گـذاری درمشارکت و سرمایه
حراحی و سـاخت تجهیـزات 
و مـرتب   بــا تولیـد، انتقــال

توزیع 
سرمایه گذاری جسورانه •
مشارکت در حره های فناورانه•
هم سرمایه گذاری•

، ارزیابی فنیکارگزاری
مالی و اقتصادی 

ارزیابی فنی و تخصصی•
اعتبارسنجیارزیابی •
ارزیابی مالی و اقتصادی•

ضمانت نامه

5,000,000
میلیون لایر
تاکنون

سرمایه گذاری
خطرپذیر
100,000
میلیون لایر
تاکنون

کارگزاری
ارزیابی
5,000,000
میلیون لایر
تاکنون
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تسهیالت مالی

1,000,000
میلیون لایر
تاکنون

ضمانت نامه
5,000,000
میلیون لایر
تاکنون



در چرخه عمر محصولصندوقحمایت هایبازه 
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ت موضوعات فعالی
ــا  ــرکت هایی ب ــذیر در ش ــرمایه گذاری خطرپ س
ی موضوع فعالیت فناورانه و نوآورانه و حره ها

.پژوهشی، فناوری و نوآورانه

ه، مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسع
راهبــری و توانمندســازی مراکــز نــوآوری و 

شتابدهی و شرکت های پژوهشی

ارائه خدمات مـالی و تسـهیالتی
ه به اشخاص حقیقی و حقوقی ب
صـــورت کمک هـــای بالعـــو ، 
دتتسهیالت کوتاه مدت و بلندم

صــدور انــواع ضــمانت نامه و ارائــه 
ســایر خــدمات ضــمانت نامه ای و 
ــا و  ــایج پژوهش ه ــازی نت تجاری س
ـــدمات  ـــودت و خ ـــروش محص ف

دانش بنیان و فناورانه

تضمین پرداخت تعهدات و اقسـا  حره هـای 
پژوهشــی، فنــاوری و نوآورانــه شــرکت های 

دانش بنیان  و فناورانه خالق و فناور 

جذب و هدایت منابع مالی دولتی، بانک هـا و
مؤسسات اعتباری مجـاز و سـایر شـرکت ها در 
راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق

ارائه خدمات توسعه بازار و تجاری سـازی
از قبیل فروش اقساحی، اجاره بـه شـر 

تملیک، تضمین خرید محصودت

بـرداری از ابزارهـای تـأمین ایجاد، توسعه و بهـره
هـای مالی شامل تـأمین مـالی جمعـی، صـندوق

تگذاری خطرپذیر و تضمین اوراق مشارکسرمایه

ارائه خدمات ارزیـابی و اماان سـنجی 
ـــارت،  ـــ  وکار و نظ ـــای کس حره ه
ارزش گــذاری پروژه هــا و حره هــای 

پژوهشی، فناوری و نوآورانه

اخذ و اعطـای کـارگزاری و عاملیـت و 
ی مدیریت منابع مالی اشخاص حقـوق
دولتی و غیردولتی در حـوزه پـژوهش

فناوری، نوآوری و دانش بنیان
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زمینه های حمایتی صندوق

توسعه سامانه های
برقوآبمصرف

بهینه سازی 
مصرف انرژی

توسعه بازار 
بهینه سازی انرژی
و محی  زیست

هوشمندسازی و 
توسعه 

سامانه های بومی 
پایش و مدیریت 
مصرف انرژی

انرژیذخیره سازی

توسعه 
انرژی های 
تجدیدپذیر

ارتقای بهره وری 
در تولید، انتقال
و توزیع

بومی سازی و 
خودکفایی 
صنعت برق و 
انرژی

کاهش 
تلفات
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هماارنهادهای
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تسهیالت مالی

نمونه سازی. 1

(اولیه/ مشرو  به وجود نمونه آزمایشگاهی)صنعتی نمونه سازی•
ارتقا محصول دانش بنیان •
(ایجاد ویژگی های فنی و عملاردی جدید قابل توجه در محصول)
(سدارای زمان تنف)پرداخت به صورت مرحله ای و متناس  با پیشرفت حره •
در قالـ دانش بنیـانبر روی محصـول ( فنی، بازار و مالی)الزام به ارائه حره •

کاربرگ تخصصی صندوق

حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداختو حداکثر دوره پرداختکارمزد             ماه36ماه%12 4

پیشخوان سایت صندوق
نمونه سازیمتقاضی ثـبــت

درخواست
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نعتیفعالیت های قبل از تولید و تولید ص. 2

زمون هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خ  تولید، حراحی صنعتی، انجام آ•
و رفع اشاال

تولید آزمایشی و بازاریابی•
ماشین آدت وخرید، نص  و راه اندازی تأسیسات زیربنایی•
(سدارای زمان تنف)پرداخت به صورت مرحله ای و متناس  با پیشرفت حره •
بر روی محصول دانـش بنیـان در قالـ ( فنی، بازار و مالی)الزام به ارائه حره •

کاربرگ تخصصی صندوق

و حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت حداکثر دوره پرداخت کارمزد ماه36ماه%12 11

پیشخوان سایت صندوق
متقاضی

تولید 
صنعتی

ثـبــت
درخواست
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 در گردشسرمایه. 3

بخشی از هزینه های اجرای قراردادهای جاری مرتب  با  محصول دانش بنیان•
تولید سادنه محصودت دانش بنیان هزینه هایبخشی از •
(سدارای زمان تنف)پرداخت به صورت مرحله ای و متناس  با پیشرفت حره  •
بـر روی محصـول دانش بنیـان در قالـ ( فنی، بازار و مالی)الزام به ارائه حره •

کاربرگ تخصصی صندوق

و حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداختحداکثر دوره پرداختکارمزد ماه24ماه9 11 %

پیشخوان سایت صندوق
سرمایه در گردشمتقاضی ثـبــت

درخواست
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اعلیزینگ و استصن. 4

و حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت کارمزد               حداکثر دوره پرداخت   ماه24ماه%12 10

هدف توسعه بازار محصودت دانش بنیان•
قیمت محصول% 70حداکثر به میزان •
اعپرداخت به صورت مرحله ای و متناس  با پیشرفت حره برای استصن•
پرداخت به صورت یک جا برای لیزینگ•
لیزینگ برای کادی آماده و استصناع برای سفارش ساخت•
  بر روی محصول دانش بنیـان در قالـ( فنی، بازار و مالی)الزام به ارائه حره •

کاربرگ تخصصی صندوق

پیشخوان سایت صندوق
متقاضی

لیزینگ و 
استصناع

ثـبــت
درخواست
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ضمانت نامه

ها در صنعت برق و انرژیسازی پژوهشهای پژوهشی، فناوری و تجاریحره بهای نامهارائه خدمات ضمانت

دریافت حداقل تضامین از متقاضیان•
ینامه فرآیند ارجاع کار معاف از سپرده نقدضمانت•
بنیانها برای شرکت های دانشتخفیف در سپرده نقدی ضمانتنامه•

:ضمانت نامهصدور انواع 
(فرآیند ارجاع کار)ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده •
ضمانت نامه حسن انجام کار•
ضمانت نامه پیش پرداخت•
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات•

صدور ضمانتنامه در اسرع وقت حداکثر ودیعه کارمزد 2 %10 %

پیشخوان سایت صندوق
ضمانت نامهمتقاضی ثـبــت

درخواست
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مشارکت خطرپذیر

ا مدل های سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی ب
هدف حمایت از تامین مالی حره های دانش بنیـان و فناورانـه صـنعت 

.برق و انرژی در قال  مشارکت در سود و زیان است

جسورانه در استارتاپ هاسرمایه گذاری•
حره های فناورانهسرمایه گذاریمشارکت در •
هم سرمایه گذاری•
(سرمایه گذاری سه جانبه با سایر نهادهای مالی)
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سرمایه گذاری جسورانه در استارتاپ ها و حره های فناورانه
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به سرمایه گذاری  Venture Capitalسرمایه گذاری خطر پذیر یا جسورانه
س پذیر گفته در استارتاپ  یا کس  و کار نوپا، مبتنی بر تانولوژی مقیا

. می شود
تمالاحنتیجهدروتوسعهمسیردربالقوهریسک هایوجودبدلیل
یکتوسعهمختلفمراحلدرسرمایه گذاریبهموفقیت،کم

.می شودگفتهجسورانهیاپذیرخطراستارتاپ ،
تامین مالی حره ها و پروژه های فناورانه و اولویت دار صـنعت بـرق
ژی کشور، از حریق روش مشارکت در سرمایه گذاری صندوق برق و انر

.اماان پذیر می باشد
ای این تامین مالی در قال  مشارکت در سهام، ایفای نقش مشاوره

در مواجهه با چالش های کس  و کار، خروج از سهامداری پس از یک 
خرد و دوره کوتاه یا میان مدت  و تقسیم سود اقتصادی به ذینفعان

.کالن می باشد



هم سرمایه گذاری
(سرمایه گذاری سه جانبه با سایر نهادهای مالی)

صندوق برق و انرژی بـه منظور افـزایش انعطاف پـذیری و حمایـت
ر حداکثری از اکوسیستم نوآوری کشـور و ظرفیـت سـازی نهـادی د
از این اکوسیستم، از مدل هم سرمایه گذاری با سایر نهادهـای مـالی

.می کندجمله صندوق نوآوری و شاوفایی استفاده 
مـور و ابنگاه داریعالوه بر تأمین مالی قابل توجه، ورود حداقلی در 
.می باشداجرایی موضوعات مشارکت، از مزایای این مدل 
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فرآیند مشارکت و سرمایه گذاری در حره ها
صندوق سهامدار شرکت می شـود
و به تناس  آن بـه ایفـای نقـش
ــاور از ارتباحــات و  می  پــردازد و فن
.دمشاوره صندوق بهره مند می شو

فعالیت پس از قرارداد

صــندوق جزئیــات فنــی و مــالی و 
ده اقتصادی حره توجیهی ارائه ش
ی از سوی فناور و همچنین توانـای
.ندشرکت را بررسی و ارزیابی می ک

ارزیابی موشاافانه

خروج صندوق

6الـی 4صندوق  بعد از حدود 
سال سهام خـود را واگـذار و از 

.شرکت خارج می شود

مذاکره

ــا  ــا  ب ــاور در ارتب ــندوق و فن ص
قرارداد سرمایه گذاری مذاکره مـی 
هام نمایند و در ارتبا  با میزان سـ
.صندوق تصمیم گیری می شود

غربالگری و بررسی اولیه

حره ورودی براساس صنعت، مقطع
حره، اندازه سرمایه گذاری و حجـم 

.بازار بررسی اولیه می شود

ارتبا  و مذاکره اولیه صندوق با فناور

شروع مذاکره برای مشارکت خطر پذیر

1

2

3

4

5

6
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فرآیند ارائه تسهیالت به حره ها

از حریق سایت
my.energyfund.ir

رد درخواست

ت
اس
خو
در
د 
یی
تا

اعالم نقص مدارک
بسوی  متقاضی
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قمدارک مورد نیاز ثبت درخواست در سامانه صندو

3
مدارک مالی

اظهارنامه مالیاتی و یا صورت مـالی•
حسابرسی شده

تراز آزمایشی•
مستندات مالیات•
معدل حساب شرکت•

مدارک اولیه1
مدارک هویتی اعضـای •

هیات مدیره شرکت
نامه و فرم درخواست•

2
مدارک ثبتی و حقوقی

اساسنامه•
آگهی تاسیس •
آگهی  تغییرات•
قرارداد اجاره یا سند مالایت شرکت•
4کارت اقتصادی•

حره توجیهی
گــزارش تــوجیهی فنی،مــالی و •

اقتصادی حره 
تصاویر قراردادهای فروش، مجوز •

....ها، تائیدیه ها، رزومه ها و 
برنامه عملیاتی اجرای حره •

5
سایر مدارک

ای اعضــ)رضــایتنامه اعتبارســنجی •
(هیات مدیره و شرکت

ــان • ــه کارکن ــع مداخل ــه من تعهدنام
(اعضای هیات مدیره)دولتی 

ــویی • ــا پولش ــارزه ب ــه مب تعهدنام
(اعضای هیات مـدیره و شـرکت)
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تسهیالتانواع

و فناورتامیل و ارتقاء محصودت دانش بنیان.1
توسعه زیرساخت تولید محصودت دانش بنیان و فناور.2
و فناورتولید محصودت و خدمات دانش بنیان.3
و فناورتحریک تقاضا و توسعه ی بازار محصودت دانش بنیان.4
توسعه فعالیت های شتابدهی و فضای نوآوری.5
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:حمایتیسرفصل های

حره های افزایش تاب آوری و بومی سازی و خودکفایی صنعت آب و برق•
حره های ارتقای بهره وری در تولید، انتقال و توزیع برق و انرژی•
مصنوعیهوشبرمبتنیاحالعاتداده کاویوداده هاسنجشهوشمندسازیحره های •
برقوآبمصرفمدیریتوپایشبومیسامانه هایتوسعهحره های •
حره های بهینه سازی انرژی •
حره های کاهش تلفات •
حره های ذخیره سازی انرژی •
توسعه انرژی های تجدیدپذیرحره های•
حرحهای توسعه بازار آب، برق، انرژی و بهینه سازی•



راه های ارتباحی با صندوق برق و انرژی

02188575973-02188574837

(واحد پذیرش و پشتیبانی حره ها)1داخلی 

Info@energyfund.ir

Ad@energyfund.ir

www.energyfund.ir

پیشخوان متقاضی
www.my.energyfund.ir

09396697495

@energypowerfund

Energy-Power-Fund
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:یادداشت
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