
 تسهیالت بند ز تبص 
ی
۱۵ه معرف

و پژوهشگاه نیر

۱۴۰۰آبان 



فهرست مطالب



مقدمه

:قانون بودجه ۱۵بند ز تبرصه 

کت های تابع مکلف است از منابع حاصل از افزایش و از طریق شر تعرفه وزارت نیر
ده هزار میلیارد ریال رصف اعط ز ای تسهیالت فروش برق به صنایع بزرگ تا سقف سیر

کت های فعال در حو  کت های دانش بنیان صنعت برق و شر زه خطر پذیر به شر
.و اصالح الگوی مرصف انرژی نمایدبهینه سازی

 برخورداری از آن تهیه
ی

.شده استاین ارائه با هدف معرفز این تسهیالت و چگونگ



 
ی
اجرای  ساختارمعرف

کشورکل۱۴۰۰بودجه یقانونواحدهماده۱۵تبرصهزبنداعتبارات



صره مصارف اعتبارات بند ز تب

۱۴۰۰قانون بودجه ۱۵



ارکان اجرای  

توانی  

منابع بهره بردار و سیاست گذار مصارف
ایط ۱۵تبرصه  ، فراهم کننده ی شر

اجرای پایلوت صنعت  

ی مصارف اعت بارات کارگروه راهیر
قانون بودجه۱۵بند ز تبصه 

نده درباره ی تخ صیص نهاد تصمیم گیر
تسهیالت خطرپذیر به طرح های

پیشنهادی

بانک عامل یا )کارگزار مایل 
(صندوق

عامل تخصیص اعتبارات بر اساس
مصوبات کارگروه و کارگزاری مایل
پرداخت و بازپرداخت تسهیالت

و پژوهشگاه نی 

مدیریت اجرای  

تاد سز طریقراه اندازی و مدیریت اجرا ا
خانه، واحد توسع ه ی اجرایی شامل دبیر
ل ، و کسب وکار، واحد ارزیایی و کنی 

ذینفعانارتباط با 

مجریان فنی 

و مراکز توسعه ی فناوری پژوهشگ اه نیر
 ارزیایی 

و  ها طرحبه عنوان بازوی فتز
کت های بر  ق در نظارت و ارتباط با شر

فاز پایلوت صنعت  

مجریان عملیای  

شامل مراکز رشد از طریق شعب 
 ها و شتابدهنده( آموزشر مجتمع های)

و عرضهبه هم رسایز به عنوان عامل 
کت های )تقاضای فناوری  جذب شر

(فناور



ساختار کیل

ی مصارف اعتب ارت کارگروه راهیر
قانون بودجه۱۵بند ز تبصه 

خانه دبی 

 ی مراکز توسعه
فناوری

واحد توسعه ی 
کسب وکار

مجریان 
عملیای  

دبی  کارگروه
(ومعاون فناوری پژوهشگاه نی  )



 
ی
تسهیالتمعرف

کشورکل۱۴۰۰بودجه یقانونواحدهماده۱۵تبرصهزبنداعتبارات



(٪۴حدود )تسهیالت بانیک بدون بهره با کارمزد کم 

هیالت مایل به در صورت ارائه ی طرح توجییه قابل پذیرش توسط کارگروه اعطای اعتبارات، قرارداد اعطای تس•
ایط خاص  درصد، بازپرداخت اقسایط پس از دوره ی تنفس از زمان ۴کارمزد )شکل وام بدون بهره با شر

.  توسط بانک عامل با متقاضز منعقد یم شود( بهره برداری

فت کار مورد تأیید مجریان ف( طبق نظر کارگروه)این تسهیالت در چند مرحله • تز به متقاضز بر اساس پیشر
.پرداخت یم شود

.این تسهیالت از جنس وام است و بازپرداخت اصل و کارمزد آن الزایم است•

 برخوردار اند و توانایی •
کت هایی کاربرد دارد که از جریان درآمدی قابل اطمینایز  برای شر

ً
ز وثایق مورد عموما تأمیر

.تأیید بانک را دارند

ز و وثایق وام به منظور اطمینان از بازپرداخت اقساط وام از متقاضز دریافت یم شود• .تضامیر



کت های نوپا و دانش  بنیانتسهیالت حماین  برای شر

ندوق نوآوری و به عنوان کارگزار ص)در صورت ارائه ی طرح توجییه قابل پذیرش توسط صندوق پژوهش و فناوری صنعت  برق •

ایط خاص ( شکوفایی  درصد، بازپرداخت اقسایط پس از دوره ی ۴حدود کارمزد و  ترجییحبهره ی)قرارداد اعطای تسهیالت مایل با شر

.توسط صندوق با متقاضز منعقد یم شود( تنفس از زمان بهره برداری

فت کار مورد تأیید مجریان فتز به متقاضز پ( طبق نظر کارگروه)این تسهیالت در چند مرحله • .رداخت یم شودبر اساس پیشر

ز یم• کت و نتایج و عواید طرح تأمیر . شوداین تسهیالت از جنس وام است و بازپرداخت اصل و فرع آن از محل دارایی های شر

 باالیی به فروش محصول فناورانه خود دارند ویل سوا•
ً
 برای متقاضیایز کاربرد دارد که اطمینان نسبتا

ً
کت، عموما بق و دارایی های شر

ز  کت ها توسط صندوق انج. مورد تأیید بانک ایجاد نیم کندوثایقاعتبار الزم را برای تأمیر .ام یم شوداعتبار سنیحی این شر

ز • امکان . ت یم شودتسهیالت در موضوع مورد نظر و اجرای تعهدات از متقاضز دریافهزینه کرد به منظور اطمینان از وثایقو تضامیر

 از اقساط از محل دارایی های منتج از طرح در نظر گرفته یم شود
ان بخشر .جیی



کبهارائهقابلامتیازات ت هاشر
کنندهمشارکتصنایعو

دررصفه جویی وبهینه سازیبهمربوط،کشور کل۱۴۰۰بودجه یقانونواحدهماده۱۵تبرصهزبنداعتبارات
انرژیمرصف



مزایای مشارکت در طرح های 
بهینه سازی انرژی

۱۵تسهیالت موضوع بند ز تبرصه •

کاهش هزینه های مرصف انرژی واحدهای بهره بردار•

ات و • ز یمرصف انرژ سامانه هایبرخورداری از حمایت مایل در نوسازی تجهیر

انرژیرصفه جویی مشوق های •

انرژی مورد تأیید بورس انرژیرصفه جویی گوایه •

خرید تضمیتز در پیک برق•



مشوق های شمایه گذاری

وجیه از کم اعطا یم شود، بخش قابل تکارمزد و  ترجییحبهره یکه بدون بهره یا با ۱۵تسهیالت موضوع بند ز تبرصه •
ز یم کندبهینه سازیهزینه های شمایه گذاری پروژه ها و طرح های  .مرصف را تأمیر

ان مرصف انرژیبخش هایو مدیریت مرصف در بهینه سازی• ز  موجب کاهش میر
ی

، کشاورزی و خانگ ز حفظ صنعت  در عیر
بض برق، هزینه های ق)در نتیجه هزینه های انرژی مرصف کننده . مرصف انرژی یم شودسیستم هاییا بهبود سطح کارآیی 

ات یبه شکل ( سوخت، هزینه های نگهداری و تعمیر ، این کاهش . کاهش یم یابدچشم گیر ز در ه ها هزینهمچنیر
.اقتصادی طرح اثر شایان توجیه داردتوجیه پذیری

ات و • ز و ت ها حمای، از محل بهره بردارانمرصف انرژی سامانه هایبهینه سازیبخشر از هزینه های نوسازی تجهیر
ز خواهد بودرصفه جویی مایل حاصل از انرژی مشارکت های .شده قابل تأمیر



انرژیرصفه جوی  مشوق های 

گوایه رصفه جویی انرژی مورد تأیید بورس انرژی•

 جویی در برق بر اساس این گوایه نامه، سوخت رصفه جویی شده توسط صنایع که به واسطه ی رصفه•
د تا بتوانند آن را در بورس انرژی به فروش .  برسانندحاصل شده است، در اختیار خودشان قرار یم گیر

.ستدارای ارزش اقتصادی باالیی ا( زمستان)این گوایه بویژه برای دوره ی پیک مرصف سوخت 

مبادله ی برق پیک و غیر پیک و خرید تضمیتز در پیک برق•

له ی عرضه ی انرژی به شبکه ی توزی    ع• ز ان رصفه جویی شده ی برق بهره بردار به میز ز در نظر گرفته یم شود میر
،  ضمن مبادله ی برق مرصفز بهره بردار در ساعات پی ک و غیر پیک، و توانیر یط قرارداد خرید تضمیتز

ان انرژی رصفه جویی شده ی متقاضز در دوره ی پیک برق  ز .یم باشد( تابستان)متعهد به خرید میر



و مدیریت مصفبهینه سازیحمایت از طرح های 

یکاهش هزینه ی مصف انرژ 

ی  ات حمایت مایل نوسازی تجهی 
مصف انرژیسامانه هایو 

تسهیالت مایل

سوخترصفه جوی  گوایه 

ه جوی  رصفخرید تضمینی برق 
شده در پیک

طرح های 
و بهینه سازی

مدیریت مصف 
انرژی

(برق و سوخت)

مشوق های سمت عرضه 
کت های  خدمات انرژی) (شر

بخش)مشوق های سمت تقاضا 
 
 

، کشاورزی، خانیک (صنعن 



قراردادانعقادسازوکار
بهینه سازیبهمربوط،کشور کل۱۴۰۰بودجه یقانونواحدهماده۱۵تبرصهزبنداعتبارات

انرژیمرصفدررصفه جویی و



انواع قراردادهای همکاری در بهینه سازی

ی  تأمی 
مایل

قرارداد تسهیالت 
بهینه سازی

توانی  رصفه جویی قرارداد 

کت خدمات  شر
انرژی، فناور، 
شمایه گذار

ی  تأمی 
مایل

 
 

، خانیک ، صنعن 
کشاورزی

توانی  

تیپ 

۱

تیپ 

۲

صنایع و 
بهره برداران

قرارداد تسهیالت 
بهینه سازی



ESCo یا
فناور

فرآیند عملیای  

صنایع

 و 
ی

ریتسهیلگهماهنگ
یدر  ی طرح هاشکل گیر

مدیریت مرصف

آورده ی
فناور

۱۵تسهیالت بند ز تبرصه 

انرژیرصفه جویی گوایه 
رقخرید تضمیتز در پیک ب

خاموشر هاکاهش 
کاهش هزینه ی انرژی

استقرار در مرکز رشد و شعب، مشاوره
فتز مراکز توسعه فناوری

مشارکت صنایع

مرصف بهینه سازیطرح 
انرژی

ز ببهینه سازیقرارداد 1. یر
فناور و صنایع

ز 2. قرارداد تسهیالت بیر
فناور و مؤسسه مایل

قرارداد بهره مندی از 3.
ز  نایعو صتوانیر مزایا بیر

مؤسسه
مایل

اهپژوهشگ

مرکز رشد و 
مجتمع ها

اجرای قرارداد 
و بهینه سازی

کاهش مصف
انرژی
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ر نتایج پژوهشگاه بتأيید نظارت و 
طرح هااجرای 



اجرای طرح 
بهینه سازی

و بهینه سازی
کاهش مصف

انرژی

ESCo

کارگزار مایل

بهینه سازیبازپرداخت تسهیالت از محل عواید 

ز مایل تجاری سازی تأمیر

طرح هاگردش مایل 

مجری عملیای  
و مجری فنی 

رصفبهره مندی از مزایا شمایه گذاری و کاهش م

 ، ارائه ی حمایت های آموزشر
استقرار، امکانات

صنایع

قرارداد 
بهینه 
سازی



قرارداد تسهیالت

ز مؤسسه ی مایل • .و متقاضز تسهیالت منعقد یم شود( بانک یا صندوق)این قرارداد بیر

پس از یط ۱۵قرارداد تسهیالت در صورت تصویب طرح در کارگروه اعطای اعتبارات بند ز تبرصه •
.اقتصادی و اعتبارسنیحی مایل متقاضز مبادله یم شود-شدن مراحل ارزیایی فتز 

فت کار بر اساس مفاد این قرارداد، مؤسسه ی مایل یط برنامه ی زمان بندی خاض پس از تأیید پی• شر
، مبالغ تسهیالت را به متقاضز پرداخت یم کند .توسط مجری فتز

ز یم شو •  بازپرداخت بسته به نوع طرح تعییر
ی

.ددر این قرارداد، دوره ی تنفس و چگونگ

ز یم ش• ز در این قرارداد تعییر ز و وثایق مورد نیاز نیر ایط و ضوابط بازپرداخت و تضامیر .ودشر



پیوست بهینه سازی/قرارداد

کت خدمات انرژی و سمت تقاضای بهینه سازی • ز شر ، بهره بردار، شامل بخ)این قرارداد بیر ش صنعت 
 
ی

.منعقد یم شود( بخش کشاورزی یا بخش خانگ

کت خدمات انرژی، پروژه های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طرایح• ز یط این قرارداد، شر ، اجرا و تأمیر
.مایل یم کند

ز حصول سطح مشخیص از کارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را بر • کت با تضمیر د و این شر عهده یم گیر
ز یم کند .هزینه و سود خود را از محل رصفه جویی انرژی تأمیر

تفاده از ظرفیت چنانچه بخش صنعت  یا یک شمایه گذار ثالث، خود مایل به اجرای بهینه سازی با اس•
ز پیوست های مهندش خود یا مشاوران طرف قراردادش باشد، آنگاه قرارداد بهینه سازی به یگ ا-فتز 

کت صنعت   ز مؤسسه ی مایل و شر .خواهد شدشمایه گذار متقاضز تبدیل/قرارداد تسهیالت بیر



پیوست مزایای رصفه جوی  /قرارداد

ز دریافت کننده ی تسهیالت و توانیر به منظور برخورداری از مزایای مد• یریت مرصف این قرارداد بیر
.منعقد یم شود

ط دستیایی به سطح مشخیص از کاهش مرصف که توسط پژوه•
و تأیید یط این قرارداد به شر شگاه نیر

ان بهینه سازی)یم شود، مزایای مورد نظر شامل موارد زیر  ز اضز تعلق به متق( بر حسب نوع طرح و میر
د :یم گیر

ان خرید تضمیتز برق در پیک برق• ز مبلغ و میر

در سوخترصفه جویی اعطای گوایه •

ات و بهبود • ز ان حمایت مایل و مشارکت در نوسازی تجهیر ز مرصف انرژیسامانه هایمیر



از توجه شماسپاس 

دفی  تجاری سازی و اکتساب فناوری

معاونت فناوری

و پژوهشگاه نیر


