
صندوق پژوهش و فناوری
صنعت برق و انرژی

(1400آذر : وبینار معرفی ظرفیت ها و خدمات صندوق)



معرفی صندوق



کشور و با هدف کمک به توسعه و ارتقای پژوهش و فناوری در صنعت برقصندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی 
قانون ششم برنامه 2قانون پنجم و بند پ ماده 17قانون چهارم و بند الف ماده 45قانون سوم و ماده 100در راستای ماده 

قانون رفع 44و ماده ( توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی)توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
.  به ثبت رسیده و فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است1393پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در موانع تولید رقابت

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

سهامداران



ماموریت صندوق

پذیر و تامین سرمایه ریسک
های پژوهشی سرمایه گذاری در طرح

و فناوری صنعت برق و انرژی

اعطای انواع تسهیالت برای اجرای 
های پژوهشی و فناوری صنعتطرح

برق و انرژی

بابت طرح های صدور ضمانتنامه
پژوهشی، فناوری صنعت برق و 

انرژی

ل پوشش ریسک تجاری سازی محصو
یا خدمات منتج از پژوهش و فناوری

صنعت برق

گذاری در امور مشارکت و سرمایه
تولید، تجهیزات طراحی و ساخت 

انتقال و توزیع برق کشور



پژوهش و فناوری برق و انرژی نهادهای همکار صندوق 



خدمات صندوق



سرمایه گذاری خطرپذیرتسهیالت مالی

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

ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده •
انجام تعهداتحسن •
ضمانتنامه پیش پرداخت •
کارضمانتنامه حسن انجام •

ا سرمایه گذاری جسورانه در استارتاپ ه•
مشارکت در طرح های فناورانه•
هم سرمایه گذاری•
(سرمایه گذاری سه جانبه با سایر نهادهای مالی)

سرمایه گذاری خطرپذیرصدور ضمانتنامهتسهیالت مالی

انواع خدمات صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی 

اعطای انواع تسهیالت برای اجرای طرح های 
پژوهشی و فناورانه صنعت برق و انرژی

بابت طرح های صدور انواع ضمانتنامه
پژوهشی، فناوری صنعت برق و انرژی

گذاری در امور طراحی و مشارکت و سرمایه
قال و ساخت تجهیزات مرتبط با حوزه تولید، انت

توزیع 

میلیون ریال 3.908.876صدور 
ضمانتنامه

میلیون ریال سرمایه گذاری 95.656
خطر پذیر

میلیون ریال 491.000اعطای 
تسهیالت



بازه حمایت های صندوق در چرخه عمر محصول



زمینه های حمایتی صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی 

شبکه 
انتقال و فوق توزیع بهینه سازی

ترانسفورماتور

فناوری اطالعات و 
ارتباطات

آزمایشگاه های 
صنعت برق

الکترونیک

موتور گازسوز 
شبکه توزیعCHPو 

تولید، تعمیرات و 
نگهداری واحدهای 

نیروگاهی تولید

انرژی های نو و 
تجدید پذیر

حفاظت از 
شبکه برق

سایر موارد مرتبط 
با صنعت برق و 

انرژی



چالش های تامین مالی 
در حوزه فناوری



جذب در شروع و به دنبال درآمد محدود و هزینه های باال ، ریسک باالی شکست
سرمایه

و تسهیالتتامین مالی جمعی، شتاب دهنده ها سرمایه گذاران خطرپذیر،،دوستان

...  اهداف، چشم انداز، ماموریت، استراتژی کسب و کار، مطالعات بازار، تیم و 

خصوصیات

منابع تامین 
مالی

BUSINESS 
PLAN

.تتشکیل شده اسمورد نیاز بازار و توسعه محصول یا خدمتی نوآورانه قرار داشته گویند که با هدف مراحل اولیه رشد به شرکتی که در 

استارتاپ



مدل رشد استارتاپ



تامین مالی در مراحل مختلف کسب و کار



مشارکت و سرمایه گذاری



وج از تامین سرمایه در قبال درصدی از سهام شرکت، ایفای نقش مشاوره ای و خر
سهام داری طی بازه زمانی میان مدت

صندوق های سرمایه گذاری و سایر موسسات مالی, سرمایه گذاران فرشته

خصوصیات

منابع تامین 
مالی

سرمایه گذار خطر پذیر

.اسایی میکندرا شنپتانسیل رشد استارتاپ و کسب و کارهای کوچک است که در آنها شریک استراتژیک در سرمایه گذاری و به نوعی نهاد مالی خبره یک 



ریسک بازپرداخت اقساط در 
شرایط عدم موفقیت

محدودیت دسترسی به بازار
سایر سرمایه، تسهیالت بانکی و

ابزارهای مالی به دلیل سوابق
عملکرد محدود

سرمایه گذاران فرشته؟

هر دو تامین مالی میکنند اما
VC ها معموال نهادهای مالی

حرفه ای هستند که سابقه 
ی سرمایه گذاری در طیف وسیع

از کسب و کارهای نوپا دارند و
امکان بهره برداری از مشاوره 

ها و دسترسی به شبکه ها را
.فراهم میکنند

امکان هم سرمایه گذاری با 
نهادهای فعال در زیست بوم 

مانند صندوق نوآوری و 
شکوفایی، سایر صندوق های
پژوهش و فناوری، سرمایه 

...گذاری جسورانه، بورسی

چرا مشارکت خطر پذیر ؟



روند سرمایه گذاری خطر پذیر در ایران

91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال  99سال 

حجم تعداد



سهم نهادها در سرمایه گذاری خطر پذیر

73%

22%

2% 2%
1%

شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر

صندوق های پژوهش و فناوری

هشرکت های جسورانه بورسی و تامین سرمای

شتابدهنده ها و انجل ها

شرکت های توسعه خدمات فناوری



0/39

0/05

0/43

0/29

0/16

0/1

0/22

0/27

0/84

0/03

0/16

0/06

0/05

0/27

0/68

صندوق های پژوهش و فناوری

شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر

شرکت های توسعه خدمات فناوری

شرکت های جسورانه بورسی و تامین سرمایه

seed early stage late stage expansion مشارکت در پروژه

توزیع سرمایه گذاری در مراحل مختلف



ساختار قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

82/86%

12/68%

4/46%

Equity Convertible Royalty



فرآیند سرمایه گذاری در صندوق برق و انرژی

فعالیت پس از قرارداد
صندوق سهامدار شرکت می شود و به تناسب آن به 
ایفای نقش میپردازد و فناور از ارتباطات و مشاوره 

.میشودصندوق بهره مند 

ارزیابی موشکافانه
صندوق جزئیات فنی و مالی و اقتصادی طرح 
توجیهی ارائه شده از سوی فناور و همچنین 

.توانایی شرکت را بررسی و ارزیابی میکند
شروع مذاکره برای 
مشارکت خطر پذیر

ارتباط و مذاکره اولیه صندوق
با فناور

غربالگری و بررسی اولیه
طرح ورودی براساس صنعت، مقطع طرح، اندازه 
.سرمایه گذاری و حجم بازار بررسی اولیه می شود

مذاکره
صندوق و فناور در ارتباط با قرارداد سرمایه 

گذاری مذاکره می نمایند و در ارتباط با 
.میزان سهام صندوق تصمیم گیری میشود

خروج صندوق
سال 6الی 4صندوق  بعد از حدود 

سهام خود را میفروشد و از شرکت 
.خارج میشود



تسهیالت مالی



(ورود به بازار)تسهیالت نمونه سازی 

پرداختدورهسقف 
(ماه)

دورهمجموع سقف 
بازپرداختتنفس و 
(ماه)

4)%(نرخ کارمزد 

12

36



تسهیالت فعالیت های قبل از تولید و تولید صنعتی

سقف دوره پرداخت
(ماه)

تنفس دورهمجموع سقف 
بازپرداختو 

(ماه)

11)%(نرخ کارمزد 

12

36



تسهیالت سرمایه درگردش

بخشی. اجرایهایهزینهاز1
محصولبامرتبطجاریقراردادهای

بنیاندانش

بخشی. ساالنهتولیدهایهزینهاز2
شرکتبنیاندانشمحصوالت

پرداخت. وایمرحلهصورتبه3
مانزدارای)طرحپیشرفتبامتناسب

(تنفس

الزام. (مالیوبازارفنی،)طرحارائهبه4
قالبدربنیاندانشمحصولرویبر

صندوقتخصصیکاربرگ

سقف دوره پرداخت
(ماه)

دورهمجموعسقف
تبازپرداختنفس و

(ماه)

11)%(نرخ کارمزد 

24

9



تسهیالت لیزینگ و استصناع

هدف. دانشمحصوالتبازارتوسعهاز1
بنیان

حداکثر. محصولقیمت%70میزانبه2

پرداخت. ابمتناسبوایمرحلهصورتبه3
استصناعبرایطرحپیشرفت

پرداخت. لیزینگبراییکجاصورتبه4

لیزینگ. رایباستصناعوآمادهکاالیبرای5
ساختسفارش

الزام. رب(مالیوبازارفنی،)طرحارائهبه6
رگکاربقالبدربنیاندانشمحصولروی

صندوقتخصصی

سقف دوره پرداخت
(ماه)

تنفسدورهسقف 
(ماه)بازپرداختو 

10)%(نرخ کارمزد 

36

312



ثبت در 
سامانه درخواست

ارسال مدارک ارزیابی و تحلیل ریسک 
و اعتبارسنجی

پذیرشدر کمیته تصویب

حقوقی و عقد قراردادبازپرداخت نظارت و کنترل خاتمه قرارداد

بررسی در کمیته پذیرش

صندوق برق و انرژیاعطای تسهیالت در فرآیند 



برخی مشتریان تسهیالت صندوق



ضمانتنامه



شرایط صدور ضمانتنامه صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی 

ارائه خدمات ضمانتنامه ای 

های پژوهشی، برای طرح

ا هفناوری و تجاریسازی پژوهش

در صنعت برق و انرژی

% 2کارمزد ساالنه 
جهت صدور ضمانتنامه

تخفیف در سپرده نقدی 
ضمانتنامه ها 

برای شرکت های دانش بنیان

ضمانتنامه فرآیند ارجاع 
ینقدکار معاف از سپرده 

دریافت حداقل تضامین
از متقاضیان

صدور ضمانتنامه در اسرع وقت



برخی مشتریان و ذینفعان ضمانت نامه های صندوق



صره تبتشریح ظرفیت های بند ز 
کشور1400قانون بودجه سال 

آقای دکتر اسدیجناب 



سخنرانان مدعو



نحوه ثبت درخواست حمایت مالی



مالیمدارک3
صورتیاومالیاتینامهاظهار•

شدهحسابرسیمالی

آزمایشیتراز•

مالیاتمستندات•

شرکتحسابمعدل•

مدارک اولیه1
مدارک هویتی اعضای هیئت •

مدیره شرکت

نامه و فرم درخواست•

سایر مدارک5
اعضای هیات مدیره و )رضایتنامه اعتبارسنجی •

(شرکت

ت اعضای هی)تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولتی •

(مدیره

ره و اعضای هیات مدی)تعهدنامه مبارزه با پولشویی •

(شرکت

حقوقیوثبتیمدارک2
اساسنامه•

تاسیسآگهی•

تغییراتآگهی•

یااجارهقرارداد•

شرکتمالکیتسند•

اقتصادیکارت•

مستندات فنی طرح4

گزارش توجیهی فنی،مالی و اقتصادی طرح•

....تصاویر قراردادهای فروش، مجوز ها، تائیدیه ها، رزومه ها و •

برنامه عملیاتی اجرای طرح•

مدارک مورد نیاز ثبت درخواست در سامانه صندوق برق و انرژی



WWW.ENERGYFUND.IR

















سواالت متداول



چه درخواست هایی مشمول دریافت تسهیالت هستند؟

طرح های دانش بنیان، فناورانه و دارای اولویت های صنعت برق و انرژی

مدت زمان بررسی درخواست تا عقد قرارداد چقدر طول می کشد؟

یک الی یک ماه نیممدارک موردنیاز در صورت تکمیل بودن مستندات و 



؟هستدریافت تسهیالت جریان، امکان در در صورت داشتن تسهیالت 

امکان دریافت شرایط، بررسی به جز تسهیالت سرمایه در گردش در سایر موارد با بله 

.از پایان دوره اجرا می باشدپس تسهیالت 

دارد؟وجود چندبار امکان دریافت تسهیالت 

با خریداران متفاوتلیزینگ به تعداد نامحدود تسهیالت 



چه نهادهایی ضمانتنامه های صندوق برق و انرژی را می پذیرند؟

این آئین نامه، کلیه 4باتوجه به آئین نامه تضمین معامالتی و دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 

دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، سازمان ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر 

.دولتی موظف به پذیرش ضمانتنامه صندوق می باشند

؟.شرایط ضمانتنامه به چه صورت است

و اخذ حداقل میزان ودیعه و تضامین % 2صدور ضمانتنامه با کارمزد 

.روز و قابل تمدید می باشد365به مدت 



چه درخواست هایی مشمول مشارکت خطر پذیر هستند؟

اولویت های صنعت برق و انرژی با شاخص های مالی مناسب

مراحل رشد که صندوق در آن سرمایه گذاری می کند؟

.در اولویت هستندEarly-Stageو Mid-Stageترتیب مراحل به 



راه های ارتباطی با صندوق برق و انرژی

09396697495

Energypowerfund

Energy-Power-Fund

02188575973-02188574837

(واحد پذیرش و پشتیبانی طرح ها)1داخلی 

Info@energyfund.ir

Ad@energyfund.ir

www.energyfund.ir

، انتهای ( غرب ) تهران ، شهرک قدس :آدرس 

مان بلوار شهید دادمان ، پژوهشگاه نیرو ، ساخت

فناوری ، طبقه سوم




