


معرفی تسهیالت صندوق 
پژوهش و فناوری سپهر

ویژه شرکت های دانش بنیان



فرآیند درخواست و اخذ تسهیالت 

  ثبت نام در سامانهmy.sepehrfund.ir
تکمیل مدارک و کاربرگ مربوطه
ارزیابی کارشناسی و تهیه گزارش ارزیابی
امضا قرارداد
 صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه قرارداد به
پرداخت قسط اول
نظارت بر حسن انجام کار و پرداخت باقی اقساط



ضوابط کلی تسهیالت

 تعریف شودطرح صرفا باید روی محصول دانش بنیان.
 می شودمرتبط با طرح پوشش داده هزینه های.
 شودرسمی پوشش داده می هزینه های.
 می شودداده هزینه های مورد تایید کارشناسی پوشش.
 استمیلیون تومان 500تسهیالت خط اعتباری سقف.
 مرحله صورت می گیردحداقل در دو پرداخت ها (لیزینگ)جز تسهیالت فروش اقساطی به.
 خواهد بود(به جز لیزینگ)کل تسهیالت %50پرداخت اول سقف.
 بودخواهد امکان پذیر اجرای موضوع طرح اتمام کامل پس از تسهیالت نهایی پرداخت.



تسهیالت نمونه سازی
حمایت از ارتقا و یا توسعه نمونه مهندسی محصول و معرفی بازار

% 4قرض الحسنه با کارمزد 

سال3حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 

(مشروط به وجود نمونه آزمایشگاهی یا اولیه)ونه سازی نم

 (تولید محدودی از محصول دانش بنیان جهت بازارسازی)برای ورود محصوالت دانش بنیان به بازار ظرفیت سازی

 (ایجاد ویژگی های فنی و عملکردی جدید در محصول)محصول دانش بنیان ارتقا

 هزینه های مورد نیاز%100تا حمایت
 (دارای زمان تنفس)به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح پرداخت

 دانش بنیانبر روی محصول (فنی، بازار و مالی)به ارائه طرح الزام
 ماه 6تنفس دوره حداکثر و دوره ی اجرا یکسال حداکثر
 درصد30:محصول فنی و عملکردی در ارتقاء ارتقا میزان حداقل



تسهیالت قبل از تولید صنعتی

% 11تسهیالت با نرخ 

سال3حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 
 اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولیدهزینه
 صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکالطراحی
 آزمایشی و بازاریابیتولید
 مورد نیازهزینه های % 80تا حمایت
 به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرحپرداخت
 بر روی محصول دانش بنیان(فنی، بازار و مالی)به ارائه طرح الزام
قابلیت احراز وجود بازار و سهم قابل قبول شرکت در  بازار
 های فنی و استانداردها تاییدیه(در مرحله اخذو یا )اخذ
 در تولید محصول استفاده شده  (در مالکیت یا اجاره)دارایی ها شرح



تسهیالت تولید صنعتی

% 11تسهیالت با نرخ 

سال3حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 
 از هزینه های تأمین مکان تولیدبخشی
نصب و راه اندازی تأسیسات زیربناییخرید ،
نصب و راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات تولیدیخرید ،
 هزینه های مورد نیاز % 80حمایت تا
پرداخت به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح
 دانش بنیانبر روی محصول (فنی، بازار و مالی)الزام به ارائه طرح
 محصولتاییدیه های فنی، استانداردها و مجوزهای مربوط به تولید محصول و انجام مطالعات بازار اخذ
 اصولیتاسیس یا موافقت جواز
 محصولمورد استفاده در تولید (در مالکیت یا اجاره)دارایی ها شرح



تسهیالت سرمایه در گردش

% 11تسهیالت با نرخ 

سال2حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 

 زایش جهت اف)دانش بنیان شرکت محصوالت (بسته به دوره ی سرمایه در گردش)از هزینه های تولید ساالنه بخشی
(تجهیزات ثابت و سرمایه ثابتنهسهم بازار و 

 به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح پرداخت
 بر روی محصول دانش بنیان(فنی، بازار و مالی)به ارائه طرح الزام
 در گردش مورد نیاز شرکت برای تولید سرمایه % 80سقف تسهیالت تا پرداخت
 سناد ، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، ا...مدارک فنی از قبیل تاییدیه ها، نتایج آزمایشات، شاخص های ارتقا وارائه

.، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک الزم...فروش، دارایی های شرکت و
 دانش بنیاناز هزینه های اجرای قراردادهای جاری مرتبط با محصول بخشی
 گردش قراردادیقرارداد جاری در طرح های سرمایه در ضرورت ارائه



(لیزینگ)تسهیالت فروش اقساطی 

%9تسهیالت با نرخ 

سال3حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 
 توسعه بازار محصوالت دانش بنیانبا هدف
 (بدون ارزش افزوده)محصول قیمت %70به میزان حداکثر

 به صورت یکجا پرداخت
 صورینفع مشترک و عدم افزایش قیمت محصول به صورت شرط اصالت معامله، عدم وجود ذیتعلق به
 بیع الخریداران دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی مشروط به سپردن تضمین بانکی یا وثایق محکم سهل ارائه به
 حویل، تو شرایط ، قیمت واحد، قیمت کل، زمان مقدار)اختیار داشتن پیش قرارداد یا صدور پیش فاکتور معتبر در

(... پس از فروش و خدمات تعهدات طرفین، نحوه پرداخت وجه، آموزش، مکان نصب و راه اندازی 

 فروشندهصورت اعطای تسهیالت سرمایه در گردش به هریک از طرفین خریدار و عدم ارائه در



تسهیالت فروش اقساطی استصناع

%9تسهیالت با نرخ 

سال3حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 
 توسعه بازار محصوالت دانش بنیانبا هدف
 (بدون ارزش افزوده)محصول قیمت %70به میزان حداکثر

 به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح برای تسهیالت استصناعپرداخت
 صورینفع مشترک و عدم افزایش قیمت محصول به صورت شرط اصالت معامله، عدم وجود ذیتعلق به
 بیع الخریداران دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی مشروط به سپردن تضمین بانکی یا وثایق محکم سهل ارائه به
 الزم از فروشنده اخذ تضامین
 معتبراختیار داشتن پیش قرارداد یا صدور پیش فاکتور در



خالصه
حداقل تعداد نرخنوع تسهیالت

مراحل پرداخت
سقف دوره پرداخت

(ماه)

سقف دوره 
تنفس

(ماه)

سقف دوره بازپرداخت
(بازپرداخت+تنفس )

(ماه)

سقف قسط اول
(درصد)

21263650%4نمونه سازی

قبل از تولید 
21263650%11صنعتی

21263650%11تولید صنعتی

سرمایه در 
2962450%11گردش

*1363670%9لیزینگ

21263650%9استصناع

میلیارد ریال، الزامی است پیش از نهایی شدن قرارداد، مجوز الزم از صندوق 20میلیارد ریال است و جهت اخذ تسهیالت تا سقف 5سقف تسهیالت : 1توجه
.نوآوری و شکوفایی اخذ گردد

.ماه تا پایان مهلت انقضای دانش بنیانی شرکت فرصت وجود داشته باشد1در زمان معرفی طرح به صندوق نوآوری و شکوفایی باید بیش از : 2توجه 



را ه های ارتباطی با صندوق سپهر 

- 021: شماره تماس 65013047

sepehrfund.ir: سایت 

info@sepehrfund.ir: رایانامه 

investment@sepehrfund.ir: رایانامه واحد سرمایه گذاری

 credit@sepehrfund.ir: رایانامه واحد اعتبارات صندوق

09927586228: شماره تلگرام و واتساپ 

My.sepehrfund.ir: ارسال درخواست تسهیالت



مابا آرزوی موفقیت برای ش


