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 چکیده

 ،(UNIDO)1 سازمان توسعه صنعتی ملل متحدو، که توسط یونید می باشدپروژه جف  خصوصاین گزارش در  

بصورت ن آمالی وایجاد یک صندوق که جزئیات از طریق کمک کلیدی  ایعصندر برای انجام بهره وری انرژی 

 گیرد.ها قرار میگزارش ارائه شده در دسترس کشور این درتفصیلی 

منجر به  وری انرژی صئئنعتیمالی در بخش بهره های که با کمکسئئ  ا نآهای این صئئندوق یکی از مسئئلولی 

صادی     کاهش شد اقت شی از ر س  و لودگی محیطآ شامل  عواقب نا سان    آ زی شده در زندگی ان ها سیب های ایجاد 

که در سئئئا   "جف/ یونیدو "ن با نام پروژهآوری انرژی وحمای  های بهرههژاین صئئئندوق با ایجاد پرو .شئئئودمی

س . انجام      همیالدی ب 2012 سیده ا صویب ر سا  برنامه  اهپروژه اینت س    ریزی در طی پنج  . روش انجام شده ا

ه های ژگذاری پروعملیات صئئندوق از طریق کمک گرنتن بانک ها/موسئئسئئات مالی برای مشئئارک  در سئئرمایه 

 باشد.وری انرژی بخش صنایع میبهره

بلغارستان   تایلند و ،ن یاد شده اس  سه کشور چین     آدر گزارش پیوس  بعنوان نمونه از  ایی که های نمونهکشور 

 .گزارش ارائه شده اس  این وان مثا  دروری انرژی کشور بلغارستان بعن. ساختار صندوق گردشی بهرهمی باشد

صندوق    نهایتاً شی بهره     در ایران  ساختار  صندوق گرد ساختار  شور نوق الذکر    وریبا در نظر گرنتن  سه ک  در 

مد  انجام پروژه با استفاده از  ،های انجام شدهمده وتجزیه وتحلیلآبراساس اطالعات بدس   .اس  شدهریزی پایه

 .شده اس ریزی زاد طرحآگرنتن بازار ها با در نظر بانک و( NGO)2نهاد مردم موسسات 

شور را بعنوان نماینده دول  در هر پروژه          در ایران  یونیدو سوخ  ک صرف  سازی م انتخاب نموده شرک  بهینه 

 اس .

شرک  بهینه  ه راژصندوق هر پرو  شور       با نظارت  سوخ  ک صرف  سرمایه ، (IFCO)3سازی م پروژه  گذاریونیدو 

ش  تفاهم بین یونیدو با ت دهد.کلیدی انجام میصنایع  ی انرژی در ساز بهینه ایفکو، پس از  بانک و ،وجه به یاددا

شئئود قابل ایفکو یا هر نهاد دیگری که توسئئط ایفکو تعیین می به مالکی  صئئندوق ،وری انرژیه بهرهژپایان پرو

 انتقا  خواهد بود. 

1- UNIDO: United Ntions Industrial Development Organization 

2- NGO: National Group Organization 

3- IFCO: Iranian Fuel Conservation Company  
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 کلیدی عیاصندر انرژی  وریبهره -1

، نگرانی جامعه جهانی را شده زیس بر روی زندگی انسان ها و محیطی یهاسیبآکه موجب  ییتغییرات آب و هوا

ها د. هرچندبه احتما  زیاد انساننشوتغییرات میاین  مدنبوجود آموجب  ی. عوامل مختلفه اس به دنبا  داشت

توان موجب میبا انجام اقداماتی  ،مدهآبوجود  علیرغم خطراتدارند. یی ب وهوازیادی در این تغییرات آبسیار نقش 

 وری انرژیبهرهگیری مستمر از عامل بکاربدون شک  ییدر مواجهه با تغییرات آب و هوا این نوع عواقب شد. کاهش

 کند.ل نوق نزدیک میمشک خصوصدر ییجانتبه دستیابی  ما را

 "کلیدی صنایع در انرژی وریبهره "انجام  وری انرژی،بهرهبه به منظور سرع  بخشیدن  2012در ماه اوت سا  

شامل پشتیبانی  نمونهبعنوان  ،باشدمی جزء 5. پروژه شامل رسیدتصویب به ،طی پنج سا   ه جف /یونیدوژپرو

 اس .سیاسی، آموزش و ساختن ظرنی ، پشتیبانی مستقیم از صنع ، پشتیبانی مالی و انزایش آگاهی و اطالعات 

 گذاری درمنظور سرمایهبه ،صندوق مالی گردشییک  بشکل انرژی در ایران وریبهرههای پروژه مالی از حمای 

 اقدامهدف اصلی این باشد. می های نوق الذکرنجام پروژها راستای در انرژی وریبهرههای نعالی  ازپشتیبانی 

 .باشدمیها و یا مؤسسات مالی ها و تخصیص مالی بانکظرنی  با استفاده از  ،گردشی دوقناندازی بخش مالی صراه

 

 ارچوب صندوق گردشی و ساختار آن چ -2

 صندوق گردشی -1-2

وام دادن و چرخش مجدد مالی بین صندوق  براین صورت از آن، در آصندوقدر صورت جمع شدن پولی در 

 گردشیهای شود. صندوقمی چارچوب صندوق گردشی نامیدهیند، آنرشود، این کننده استفاده میو مصرف
1(sRf معموالً توسط دول )به منظور ها این صندوق د.نشوایجاد میهستند،  منفع بدون  ی کهها یا تشکیالت

از کنندگان برای بعضی از مصرف ،یا کمک کردن به یک گروه با هدف خاص خاصپایداریک هدف دستیابی 

یکی از نمایند. پذیر میامکان را برای همان گروه تا بیش از یک بار ،دارهای تخفیف نمودن وام طریق نراهم

ی موجود یا صندوق مستقل گردشی ن توجه داش  ایجاد صندوق توسط نهادهاموارد مهمی که باید به آ

 باشد.می

 
1- RFS: Revolving Funds 



 
 

 

6 
 

 

 

، شامل بررسی عوامل خطر ،شرایطیک از هر برای عوامل مختلفی ،مناسبهای حلراهاتخاذ ، به منظور بنابراین 

 .گیردمد نظر قرار  گذشته، امکان سوددهی و تجارب هاضمان ، نهادیهای سیاس 

 گذارسرمایهممکن اس  طرف یا هر دو  ،ثالثانراد  یاپروژه  گانکننده استفاده، صندوق کنندگانمصرف

تزریق کوچک همچون نرآیند مالی  ه بهوابستصندوق گردشی ممکن اس  . باشندهای گردشی صندوق

تا یک  اس . در آن صورت زمان بیشتری نیاز باشدسرمایه اهداکنندگان  از طریق پس انداز ، ذخیرهسهامداران

به  باتوجه شود.نامیده می گذاری بیرونیسرمایه ،هدف گروه ازبیرون  مشارک  صندوق تشکیل شود. یک

 .دارددستیابی هدف خاص صندوق  دراثر مثب   ،گذارهای هدف سرمایهبه دس  آمده، گردش گروه بتجار

تشکیالت بدون منفع  هم هداکننده )سرمایه( و اکه هم  های گردشی برای تشکیالتی مناسب هستندندوقص

تا انراد  شودمیطرز کار این تشکیالت بدین صورت اس  که یک برنامه اعالم  .دنسود داشته باشن از آ

  .گرددتا قراردادهایی منعقد  یانته ها گسترشو دعوتشده آوری جمع

. در پوشش دهند توانندرا میها ، هزینهمدآبرای کسب در برنامه اخذیا  اهاهدادرآمد از طریق انزایش  کسببا

تا بدین ، برنامه قبلی را اجرایی کند غیر منفعتیدهد تشکیالت چنین شرایطی یک صندوق گردشی اجازه می

 واند با کارکردنتسپس این تشکیالت می های مونق اطمینان حاصل کرد.از اجرای حرنه و پروژه ترتیب بتوان

 .استفاده نمایدهای خرج شده پو پرداخ   منظورها به یا دیگر حمای  اه ههداا ازو شدهسودآور

 

 صندوق گردشی برای خودکفایی ایجاد

که در این حال  قرار دهد  در دسترس مصرف کنندگانرا  سرمایه خود تواندیک صندوق گردشی می در این حال 

 قابل دستیابی گذاریسرمایه از طریق یا باشندمی سریع باز پرداخ  دهی ووابسته به دوره وام هاندسترسی آ که

بنابراین سرمایه کاهش نیانته و  .باشندمینکنندگان قابل استفاده برای مصرف شرایط سرمایه مستقیماًدر این  که

به  ،صندوقبنابراین از سودهای حاصله ، شودکنندگان قرض داده می استفاده دوق بهمده صنس  آمنانع بد

خواهد  صندوق داده خواهد شد و متعاقب آن بازپرداخ  انجام شده موجب انزایش سرمایه کنندگان قرضمصرف

 .شد
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 مدیریت و اداره صندوق گردشی

گزارش مالی ارائه موظف به  مرتباًمطابق قانون  اگر صندوق گردشی دارای هوی  قانونی باشد، در آن صورت

معتمدین جریان نقدینگی توسط  و حساب کسری، سود و موازنهشامل صفحات  بایستیگزارش مالی  باشد.می

را  طی سه ماه بعد از سا  مالی جمع بندی در سالیانهبصورت تایید و آنها بایستی  یبیرونیک ممیز و صندوق 

پیش بینی  اًضمنانجام شود کسری و ورقه موازنه هر سه ماهه حساب سفارش شده کسب سود و  .انجام دهند

در بسیاری از  (.گردد انجام یبرنامه صندوق گردش مطابق نظارت و منظورهبباقیمانده سا   برایجریان نقدینگی 

 .شوداس  ارائه میمورد تایید قانونی  که یبه شکل گزارشاتاجباری  هایگزارش کشورها

 پایداری صندوق گردشی

گذاری بدون هیچ سرمایه ثاب  یک سطحدر تقریباً سرمایهدن بعد از اولین تزریق پو  و باقیمانهای گردشی دوقنص

، نهاانجام آ عدموها ها و بازپرداخ اداری، پرداخ های هزینهعواملی همچون نرخ سود،  .شوندمی، خودکفا بیرونی

الزم  اتاقدامانجام های انرژی اثرگذار باشند. صندوق ممکن اس  بر عملکرد غیرهتورم، تغییر در قیم  انرژی و

صندوق گردشی در یک سطح  ارتقایحفظ بهبود عملیات جه  بمنظور ارزیابی مؤثر و نظارت بر عملکرد برای 

نظارت  نیاز به ارزیابی و به زمان دیگر یزماناز صندوق گردشی  یاتعمل خودکفایی و شرایط پایدار مورد نیاز اس .

ها،  ها، تعداد تراکنش ها و طلبها، وامپرداخ  ها و باز پرداخ  در، سرع  دارد کنندگانمطابق با رنتار مصرف

ارزیابی  و   نیاز به مشاهدهها کنندگان و دیگر سهامگردش و تشکیالت و ادارات مالی و اثرات آن بر مصرف میزان

 و موثر نرمو ی حصو  پایداربدینوسیله برای  و الزمارچوب چمنظور تقوی  سهامداران با ه ب این اقداماتدارد. 

 شود.انجام می نی آاجرا

 وری انرژیگردشی بهره هایصندوق -2-2

( ایجاد EE)1وری انرژی هربه هایپروژه والً برای کمک مالی به بخش عمومیوری انرژی معمگردشی بهره صندوق

وری حاصل از انجام انزایش بهره شود.می نراهم اصلیگذاری سرمایههزینه اند، طوری که از طریق آن گردیده

ها به طور کامل به صندوق گردد که انزایش سودها و تمام مخارج مربوطه و هزینهها زمانی به صندوق بازمیپروژه

 بازپرداخ  شود. 

1- EE: Energy Efficiency 
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ن ترتیب سرمایه در گردش د و بدینروهای جدید به کار میگذاری پروژهها برای استفاده در سرمایهاین بازپرداخ 

معموالً بصورت ملی توسط دول  و حکوم  محلی ایجاد  (EERF)1وری انرژی باشد. صندوق گردشی بهرهمی

گذاری، به همراه ملزومات های سرمایهترین هزینهپایین دارای تجاریهای وام در مقابلها گردند. این صندوقمی

 .هستند یکمترامنیتی 

 

 انرژی وریبهرهختار صندوق گردشی سا

   صندوق                                بازپرداخ                                     پس انداز                                 

                                                                                                   

 مالی                                          وام                                        سرمایه گذاری                    

 

                   

 

 

 انرژی وریبهرهشکل ساختار یک صندوق گردشی  :1شکل

 

بودجه  دهنده سرمایه تخصیص ،کنندهاهداعوامل  شامل ،دهندمیتشکیل را  مختلفی منابعوری انرژی صندوق بهره

های هزینه، های درآمدیبرق، مالیات بر نف ، درآمد زنجیره مالیات برنروش یا های ویژهدولتی، تعرنه

تا پس از  نیاز دارد انجام پروژه در گذاریسرمایهبرای  عوامل عمومی راندوق ص. باشدمحیطی و ... میزیس 

 . صرف شود واموسود  اصل پرداخ باز درمده آبدس   جویی انرژیصرنه

1- EERF: Energy Efficiency Revolving Funds 

پروژه های 

وری بهره

 انرژی

های شرک 

 خدمات انرژی

 

 عوامل دولتی

صندوق 

گردشی 

وری بهره

     انرژی

منبع مالی 

 صندوق
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کنندگان نراهم داده شود،های حاصل از عوامل عمومی اجازه گردش به صندوق پرداخ صندوق از طریق باز گرا

 نها مستقیماًآ کنند و دیگر خدمات برای اجرای پروژه بوده وخدمات انرژی مستقل بطور کلی تجهیزات را تهیه می

ند، تا نیازهای نمایندگان دول  به صندوق دسترسی دار شود.خدمات پرداخ  می نجاما از طریق عوامل عمومی برای

سازی انرژی و سپس در نتیجه ذخیره دوری انرژی را پرداخ  نماینهای بهرهگذاری پروژهمالی برای سرمایه

نماینده دول  امکان  توسطها بازپرداخ  از طریقپر شدن صندوق شود. میها و اصل وام پرداخ  بازپرداخ  قرض

که امکان اجرا برای آنها  ( بطوریESP)1 دهنده خدمات انرژیشرک  های ارائه شود. گردش سرمایه نراهم می

شود تا امکان مستقیماً توسط نمایندگان دول  پرداخ  می هانراهم شده و دیگر خدمات برای اجرای پروژه

 وری انرژی نشان داده شده اس .های گردشی بهرهساختار صندوق، 1رسانی برای آنها نراهم شود. در شکل خدم

 مدیریت صندوقاداره و 

که در ذیل توضیح داده شده  طوریدهی، ، انتخاب مدیر صندوق، نظارت و ارزیابی و گزارشنظارتیشامل مدیری  

وری انرژی برای نظارت عالیه بر صندوق گردشی بهره اختیارهایی که دارای از وزارت خانهشامل نمایندگانی  ،اس 

اعضا به منظور  یهای خصوصی. این گستردگبخشو از حکوم ،  اس  نمایندگانی شامل . هیل  مدیرههستند

ها، تأیید نقطه عطفی برای انتخاب پروژه ،آوری تیم مدیری سرمایه و سیاس  صندوق اس . جمع تأمینراهبرد در 

برای دول  و مالی ها توسط تیم مدیری ، تهیه و ارائه گزارشات سالیانه بندی بودجههای تجاری و نرمو برنامه

صندوق گردشی  باشد. می وری انرژیآیا عملکرد صندوق مطابق با راهبرد و برنامه های بهرهکه موشکانی آنها 

تیم مدیری   ممکن اس  توسط نمایندگان دول  نعلی همچون بانک توسعه یا تشکیالت جدیدی اداره شود.

به هدای  اعتبارات و تجزیه و تحلیل مالی، قابلی   ، قادررا داشته وری انرژیبایستی دانش و درک تکنولوژی بهره

ارزیابی پروژه و به طور قابل مالحظه کارشناسی ارزیابی بازار و مسیر توسعه باشند. یک سیستم نظارتی مبتنی بر 

ها، به همراه ارزیابی اهداف، پیشرن  تکنیکی و وضعی  مالی ها برای دنبا  کردن کارایی پروژهنوع و مقیاس پروژه

، به طور پروژه توسط کمیتهباشد. حتی اگرچه یک بازنگری ای نراهم شده، مورد نیاز میکه توسط گزارش دوره

کند تا از انجام درس  پروژه مطملن شویم. ارزیابی برای یک برنامه نرضی آزمایشی، بررسی کلی کامل کمک می

باشد. به عنوان مثا  بیشترین انتاده، مورد نیاز مینتایج، مقایسه کارایی برنامه و ... که در یک زمان خاص اتفاق 

 باشد. ارزیابی نهایی می تیم و یک واسطهیم تپروژه های ایجاد شده توسط بانک جهانی دارای یک 

 

1- ESP: Energy Service Providers 
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ای گزارشات دورهگیرد. مدیر صندوق بایستی ها اغلب توسط یک بخش سوم مستقل مورد تأیید قرار میاین ارزیابی

ها، مد نظر بندی اجرای اهداف و ارزیابی کیفی  و وضعی  پروژهصندوق را برای مالحظه پیشرن  مطابق با زمان

 قرار دهد. 

 وری انرژیصندوق بهرهدستاوردهای درگاه های مالی و 

ممکن اس  دارای اعتبار حتی  دهیوامیا  دهیگذشته با ظرنی  وام دارایبعضی از نمایندگان دول  ممکن اس   

. صندوق بایستی در مسیری ایجاد گردد که کامالً مورد نیاز تمام عاملین باشد. صندوق ممکن اس  نباشند

 هایی شامل موارد ذیل باشد:های مالی زیاد یا درگاهنرآورده

 درگاه مالی وام 

 درگاه خدمات انرژی 

 درگاه ضمان  ریسک 

 جذب بودجه 

  اههداادرگاه 

  دهندگانضرر 

، درآن صورت صندوق این امکان را هستند قابل توجهیدارای اعتبار مانند شهرداری دولتی  بخشیک  که زمانی

دولتی مجوز قانونی استفاده از دارایی های عمومی به  بخش زمانیکهدرصد سرمایه را قرض دهد. از  100دارد تا 

دوره بازپرداخ   شود،اهداها برای وام تجاری استفاده  ازتوانند نمی بعل  انکه بنابراین نمی باشد رادارا وثیقه عنوان

. باشد وام های تجاری طوالنی تراز اس ، انرژی وریبهرهتا زمانی که مقدار آن کمتر از ذخیره حاصل از  تواندمی

و کامالً قرض دادن برای که نه دارای ظرنی  کانی رود بکار می ی( برای عاملینESA)1توانق نامه خدمات انرژی 

، نماینده بایستی بخشی از قبض یا در این حال  .نیستنددرس  از طریق انرژی  وریبهره هایقادر به اجرای پروژه

وری انرژی در قالب توانق بهره ساب سپرده ایجاد شده صندوق گردشیحاز طریق  تمام قبض ماهانه انرژی را

موجب کاهش  تا نمایدمیگذاری دوق اقدام به سرمایهنکه صنبعد از آ وری انرژی پرداخ  نماید.خدمات بهره

 ، دهزینه انرژی گردمقدارچشمگیر در

1- ESA: Energy Services Agreement 
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 و یابدهای انرژی کاهش نکه هزینهدهد بدون آبه پرداخ  قبض ادامه می نماینده ق خدمات انرژیندر خال  توا

تواند می نمایندهداد در پایان قرار باشد،میی وابسته هاهزینه وصندوق گذاری اضانه تولید برای پوشش سرمایه

های گذاری پروژهتواند یک مکانیزم مشارک  ریسک برای سرمایهصندوق می کند.را حفظ  جویی انرژی خودصرنه

گذاری های تجاری/ موسسات مالی برای سرمایه استفاده کند که امکان ضمان  معتبر را برای بانکانرژی  وریبهره

نماینده تواند مورد استفاده قرار گیرد که درگاه کسب بودجه زمانی می کند.وری انرژی را نراهم میبهرههای درپروژه

 داشته باشد.وزارت مالی یا یک نماینده دیگر دول  برای پرداخ  قبض انرژی  برای صندوق اختصاصیدول  یک 

 های را کاهشوری انرژیهای بهرهدر پروژه دول  نماینده گیریربرای بکاگذاری های سرمایههزینه بنابراین دول 

 مالی منابع ی کهحالت درپردازد. نرژی میا وریبهرهو مبالغی از صرنه جویی انرژی را به جای صندوق گردشی  داده

انرژی برای وری راه اندازی صندوق گردشی بهره که ،عاملین اهدا کننده بعنوان دول  یاها همچون شهرداری پایدار

 .باشندمیوری انرژی های اقتصادی بهرهپروژه انجامبرای سهول  در ایخاص یا یک دریچه هاییک تعداد سا 

ها باشد. به عنوان مثا ، صندوق اسکووری انرژی مینروش دریانتی به عنوان آخرین خدم  صندوق گردشی بهره

میلیون یورو از بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه  7یک وامی را به مبلغ  ستانی)شرک  خدمات انرژی( بلغار

(EBRD ) صرنه جویی انرژی توسط  قراردادجه  خرید دریان  کردندEnemona  امضا شده اس . صندوق

های ها هم در صنع  و هم در بخشهای آتی پروژهوسعهت سرمایه خود را جه  Enemonaدهد تا اجازه می

 باشد. های شهری میها و دیگر ساختمانها، مدارس، بیمارستانکودکستانعمومی استفاده نماید. شامل 

 انرژی وریبهره گردشی عملیاتی کردن یک صندوق

 :وری انرژی به صورت ذیل می باشدهای اصلی استقرار و عملیاتی شدن یک صندوق گردشی بهرهقدم 

 صندوق برایقانونی  چارچوب استقرار -

، بانک توسعه، یک نماینده موجودیک وزارت صندوق بوسیله  یا استقرارمورد اینکه آبایستی در در این مرحله 

 شود. گیری تصمیمقانونی  هیا نمایند NGOمستقل،  یک همکار بصورت هوی  قانونی جدید بابخش انرژی یا ایجاد 
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 افزایش اعتماد و منابع مالی پایدار صندوق گردشی -

صندوق گردشی بایستی از طریق منابع مالی  ،شروع عملیات و تزریق نقدینگیبه منظور تسهیل در توانمندسازی 

ها استفاده تعدادی از پروژهدرگذاری کننده و دیگران با سرمایه کانی برای سرمایهها، نمایندگان اهداشامل دول 

 شود.

 تعریف اهداف صندوق و هدف سازان -

باشد، بنابراین قادر به پوشش تمام بخش مصرف انرژی نمیوری انرژی از آنجایی که یک صندوق گردشی بهره 

های تجاری اموآنهایی که دسترسی به  ،هاف خاصی باشد، همچون مدارس و بیمارستاناهداتمرکز بر مبایستی 

 . وجود داردندارند و منابع مالی داخلی محدودی برای آنها 

 توسعه ساختار مدیریت -

نماید. بهتر اس  شامل نمایندگانی از دول  یک عضو غیر موظف تعیین می بعنواندول  یک هیل  مورد اعتماد را 

سیاسی در صندوق از حضور احزاب  تارا خواهد آورد وکارشناسی  های خصوصی باشد. بخش خصوصی دانشو بخش

 .گرددپیشگیری 

تن تیم مدیری  استفاده راهبردهای متفاوت در انتخاب و در اختیار گرن ازآوری مدیری  صندوق، انتخاب و جمع

تواند از یک تشکیالت مدیری  صندوق می روسای وزارت خانه نعلی باشند یا تواند ازغیر موظف می عضوشود. می

تجربه همچون  ،منفع  تواند دارای چندینمستقل برگزیده شود. از وقتی که یک مدیری  بخش خصوصی می

 .باشدانتخاب بهتری تواند مییک تیم حرنه ای از، بکارگیری باشد ساختار مالی

 کارکنان استخدام -

وری انرژی ارزیابی ریسک و گذاری بهرهای ماهر در خدمات انرژی، سرمایهتیم حرنهدر این مرحله بایستی از 

 .ناپذیراس  بخش خصوصی اجتناب کارکنان ازبنابراین انتخاب بازپرداخ  وام انتخاب شود. 
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 تعیین رئیس امور مالی -

وری پروژه های بهره اجرای سرمایه برای تأمینکه نیاز به  ادارات دولتیمورد بحث قرار گرن  ،  قبالًهمان گونه 

د. بنابراین مدیری  خدمات انرژی بایستی نرا نداشته باشگیری وام  توانیا  ،اعتبار الزمانرژی هستند امکان دارد 

 وری انرژی در نظر گرنته شود. به عنوان یکی از امور صندوق گردشی بهره

 خدمات ارائهدستیار فنی و دیگر امور تعریف -

تواند شود. به عنوان مثا ، صندوق میانرژی محسوب می وریبهرهدستیار ننی یک عضو مهم یک صندوق گردشی 

 بدین ترتیبادارات دولتی بوده تا تعدادی از یک مالک تجهیزات و خدمات برای یک مجموعه از پروژه های مشابه 

 .را همراه داشته باشد های تجهیزاتها و هزینهکاهش تراکنش

 توسعه و شرایط قانونی اسناد -

های صندوق که قصد ارائه آنها را دارد، مشخص برای امور و درگاه و مستند شده تعیین و بایس می شرایط قانونی

های قابل ، استفاده بالقوه از تکنولوژیقبض انرژیضوابط پرداخ   ،های ادارات دولتیضمان عواملی همچون باشد. 

 شود. دسترسی و ... را شامل می

 شکل های مربوطه تعیین روش کاربری و آماده سازی -

 تعریف شود.  ه بایستی بر اساس شرایط قانونی در مرحله قبلطاشکا  مربو ،در این سطح

 توسعه یک رویکرد  راهبردی بازار و توسعه پروژه خط لوله -

مطابق با شرایط قانونی و توسعه یک  دولتی نهادهایتوسعه پروژه شناسایی بازیابی و  ،یک روش راهبردی از طریق

مسیر یک در  خاص پروژهاستقرارمنجر به شناسایی  تا شوندمیبایستی از هم تفکیک  رویکرد بازاریابی و دراهبر

 مشخص گردد. 

 سازیظرفیت رایب ESPخدمات انرژی  انجام دهندگانقرارداد فرعی  -

 ESPزی اندامتعهد به راه ،های تجاری اجرا شده اساسیبه منظور اجرای نرآیند از طریق مد  مدیر صندوق بایستی

های های خود را برای اجرای پروژهتوانند ظرنی بدین ترتیب آنها می .( باشدهای ارائه دهنده خدمات انرژیشرک )
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نمایند. قراردادهای نرعی، آنها یک نقش مثب  در توسعه یک صنع  انرژی را ایفا میآتی به کار برند. بنابراین 

های انرژی را نراهم می نمایند تا طراحی به آسانی انجام شود و پروژه وریبهرههای حلوسیعی از راه دامنه

 د.بنایجویی انرژی استقرار صرنه

 

 های تراکنشسهولت در کاهش هزینهبه منظور آوری جمعپروژه رویکردها برای توسعه  -

صندوق گردشی ، اس  باالانرژی به طور قابل توجهی  وریبهرههای های پروژههای تراکنشکه هزینه آنجاییاز  

های مشابه در تواند از طریق شناسایی پروژههای تراکنش میبه منظور سهول  و کاهش هزینهانرژی،  وریبهره

  نماید.نهادهای دولتی اقدام 

 ش دهی و روش محاسبه و ارزیابی هاتوسعه اسناد نظارت، گزار -

 های با اهمی  بایستی از طریق صندوق گسترش یابند.همانگونه که قبالً نیز بحث شد، این نوع نعالی 

 مثال از دیگر کشورها -3-2

انرژی صندوق در مناطق مختلف جهان از جمله تایلند،  وریبهرهها را از نظر سه نوع این بخش بعضی از جنبه

انرژی توسط یونیدو طراحی  وریبهره بلغارستان و چین را بررسی نموده که ممکن اس  در ایران صندوق گردشی

 و ایجاد شود. 

 انرژی تایلند وریبهرهصندوق گردشی  -1-3-2

شی     سا    وریبهرهصندوق گرد . هدف آن ایجاد انگیزه بخش کار خود را آغاز نمود 2003انرژی تایلند از ژانویه 

سازی ترویج ذخیره صندوقانرژی اس . سرمایه  وریبهرهسرمایه گذاری پروژه های  برای شرک  در سرمایه گذار،

سعه می   ا (ENCON)1 انرژی صرنه جویی انرژی تو صرنه جویی انرژی     یابدز طریق تبلیغ  ساس آن تبلیغ  که بر ا

، معرف خطوط راهنمای صرنه جویی انرژی تصویب شده، استقرار یانته   1992  سا در   (ENCONمطابق قانون )

انرژی در تایلند به نام  وریبهرههای نو در تایلند اسئ . صئندوق اصئلی پو  مربوط به صئندوق گردشئی      و انرژی

THB  اس  شدهانرژی بازار انجام  وریبهرهمیلیون دالر آمریکا( طبق   50 بات )معاد با دو میلیارد. 

1- ENCON: Energy Conservation Promotion Fund 
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سعه انرژی جایگزین و        ارزیابی و   شود. دپارتمان تو سط بانک انجام می  سی ها تو ( به EDR)انرژی  وریبهرهبرر

خطوط اعتباری ایجاد شئئده  ENCONانرژی تح  نظر قانون  وریبهرهمسئئلو  اجرای   عنوان نماینده او  دول 

 5/2) 400تا  TBH 100انرژی به همراه بخش وسیعی از   وریبهرهبانک تجاری اصلی از صندوق گردشی     6برای 

  ایجاد گردید. میلیون دالر( 10تا 

شی بهره    سرمایه صندوق گرد صندوق  وری انرژی  صفر     هسال  10برای دوره  ENCONاش را از  سود  و به همراه 

وری انرژی های بهرههای تایلندی سئئپس این پو  را به پروژههای تایلندی دریان  نمود. بانکدرصئئد برای بانک

س  ( بر       4پیشنهادی مستقر در یک وزارتخانه با نرخ    سالیانه )که پایین تر از نرخ معمو  وام ا سود ثاب   درصد 

صرف    ساس موقعی  مالی م شد کننده میا ستفاده کننده . اگر با شد بانکی خوبی  سابقه و دارای  معتبر ا سود  با  ،

 .کاهش یابد درصد هم 7/2نرخ حتی تا ممکن اس  بانکی 

 گذاری امکانات قانونی برای سرمایه

صورت   به ENCON مشخص شده تح  ماده  ، نقط تجهیزات نمایدهای خود را آغاز مینعالی صندوق   زمانی که

س   انرژی وریبهرههای برای پروژه سرمایه گذاری قانونی مجاز به  سا  ا شرایط قانونی  سترش  گ،2004 . اما در 

ثالث  هایبخشو حتی  ،اسئ . آیا تجهیزات مشئخص هسئتند یا خیر   نموده مجاز  یا تجهیزات صئنعتی را تجارت 

 یاشخاص ثالث به  ندارند ها تمایلنمایند. بانکخدمات انرژی )اسکوها( برای وام اقدام می  هایهمچون یک شرک  

. حداکثر مبلغ وام دهند ،باشئئندمین تهیه وثیقه قادر بهکه آنها  ،ها و تجهیزات هسئئتندسئئاختمان ،که بدون ملک

  شود که میحاصل   اطمینان اس  بدین ترتیب میلیون دالر آمریکا( به ازای هر پروژه  25/1)THBمیلیون  50وام 

های پروژهاز  یتعداد برای سئئرمایه صئئندوق شئئود.ومتوسئئط اسئئتفاده میپروژه کوچک ازی داین وام برای تعدا

 .شوداستفاده میهمچون جایگزینی چیلرها یک تجهیزات صنعتی به جای یک پروژه کوچک 

 اداریامور

سلو  کلیه  بانک س یند نرآها م شند  انرژی وریبهرهگذاری در رمایهوام دادن برای  شامل بازاریابی ارزیابی   می با

کننده هستند. شرایط آسان حالتی به صورت پیش نرض شده توسط مصرف اعتبارسنجی بازپرداخ  در ،اقتصادی

 های گذاری در پروژهتا بتوانند استفاده از صندوق را پیگیری نمایند و سطح سرمایه 1DEDEنراهم شده برای 

1- DEDE: Department of Alternative Energy Development and Efficiency 
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 .ها را دارندژهارائه منظم گزارشات پروو ها نیاز به تهیهوری انرژی و تجهیزات و بانکبهره

 صندوق ایجاد

متخصئص در ارائه  که  باشئد می(  IFCTایجاد صئندوق گردشئی از تلفیق مالی صئنعتی تایلند )   مربوط به  تعریف

در یک پروژه  IFCT تلفیق مالی صئئنعتی تایلند کنندگانشئئرک  .خدمات بانکی توسئئط بانک خصئئوصئئی اسئئ  

ستم         سی سط بانک جهانی برای جایگزینی  شده تو وری انرژی های تهویه مطبوع با مد  های بهرهصندوق ایجاد 

تعاونی مالی مدیران ارشئئد  ی ازیند وام گرنتن به قدری پیچیده بوده که یکآبوده اسئئ . نر 2001 باالتر در سئئا 

شنهاد  IFCTتایلندصنعتی   ساده  DEDE هبمجبور به ارائه پی شدن نر برای  شده آتر  س   یند وام گرنتن  تا یک  ا

ساده  سرمایه برنامه وام  شده  وری انرژی های بهرهع از پروژهانو برای اگذاری تر برای  گسترش یک  به و نهایتاً ارائه 

های گردشی  و بانک DEDEیک قرارداد بین  2002 گردد. در خال  سا  منتهی وری انرژی صندوق گردشی بهره  

اسئئئ  که صئئئندوق  زمانی2003 صئئئندوق منعقد گردید. اینها چهار بانک بودند که شئئئرک  نمودند. سئئئا  در

. نرایند وام دادن شامل شش   نعالی  دارندصندوق   در شش بانک  اما در حا  حاضر  آغاز نمود های خودرانعالی 

س .   شکل  این مراحل مرحله ا شده    2در  شان داده  سایی       اند. در مرحله او  قانونن شنا ستی  صندوق بای ی بودن 

. انجام شود تشخیص هوی  یک امکان سنجی نیز به همراه نعالی  های ننی بایستی همراه مالک تجهیزات     .شود 

انجام از طریق یک بانک واسطه   گرنتن را مالک تجهیزات بایستی وام  ،امکان سنجی توسط بانک  انجام در صورت  

نماید و امکانات  ننی ) در حد امکان( را مورد تجزیه        تحقیق در مورد پروژه را آغاز می  ،. در مرحله دوم بانک   دهد 

 DEDEد. در مرحله بعد   شئئئومی  DEDEمرحله اجرایی  واردو تحلیل قرار دهد. اگر نتیجه قابل قبو  بود، بانک        

اینکه آیا پروژه مورد تایید مطابق شرایط اس  یا نه و سپس  گیری را در موردپروژه را ارزیابی نموده و یک تصمیم

تایید شئئئده باشئئئد، در  DEDEنماید. اگر پروژه از طرف می توجه رایا خیر  اسئئئ تایید  که موردنظر اینبانک از

تا آن   شئئئودارائه می  DEDEیک برنامه زمانبندی بازپرداخ  را به          ،وام با  بانک  در صئئئورت توانق مرحله چهارم   

. نمایدمیوام را اخذ خدمات کننده دریان  هر چند به بانک باشد ENCONبرنامه برای بازپرداخ  وام از صندوق 

 ر. در مرحله آخر وام گیرنده بایسئئتی اصئئل پو  شئئودمیوری انرژی را آغازگذاری در پروژه بهرهسئئرمایهسئئپس 

ش طی وام و همچنین د سو بازپرداخ  نموده و به عالوه  صورت گرنته به عنوان   امو یگزار سازی انرژی  رد ذخیره 

پو   DEDE سئئپسوبرگردانده DEDEبه انک اصئئل پو  را در طو  هف  روز  بگردد.نتیجه اجرای پروژه ارائه 

 گرداند.یم باز ENCONبه صندوق را



 
 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 انرژی وریبهره: نرآیند پرداخ  وام برای صندوق گردشی 2شکل 

مالک ساختمان کارخانه یا 

 نرد ثالث از اسکوها

 

 بانک

DEDE 

مالک ساختمان کارخانه یا 

 ثالث از اسکوهانرد 

 

 بانک

مالک ساختمان کارخانه یا 

 اسکوها بعنوان مثا نرد ثالث 

وری انرژی و سپس شناسایی و تهیه مطالبات اولیه پروژه بهره

 طریق بانکبکارگیری یک وام از 

 ارزیابی اولیه استفاده از وام ارائه

 هر شرط بازایبازنگری استفاده از وام 

  DEDE  به مالحظه و تایید وام و گزارش

 راه اندازی پروژه

بازپرداخ  مجدد وام از طریق وام بانکی و گزارش صرنه جویی انرژی 

 DEDEبرای 
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د. به ننمایمی مشارک   هابانک هم و DEDE هم انرژی وریبهرهتبلیغ مرتبط با صندوق گردشی    دردر آموزش، 

نماید. بانک     برای شئئئرک  دعوت می  ها بانک   ازنماید و  ای را اجرا میسئئئمینارهای حرنه      DEDEعنوان مثا  

ساس گذشته بانکی   ظرنی  نماید. بانک معموالً نیاز به آوری میجمع راآنها  ،در وام دهی یبرای کاربرهایی را بر ا

 وریبهرهکاربر در ارتباط با تجهیزات پروژه  رایک وثیقه برای پوشئئئش وام دارد. سئئئاختمان یا مالکی  تجهیزات 

اس  که مالک هیچ   یآید که کاربر یک شخص ثالث ل موقعی به وجود میکنماید. مش می استفاده بر روی آن انرژی

شرک     دارایی به عنوان وثیقه نمی شد.حتی بعضی از  س  قادر به وثیقه   با ها در مقیاس کوچک و متوسط ممکن ا

شته باش    تعداد کمیباشند و بنابراین  نکانی  د. تجزیه و تحلیل نبانک ممکن اس  تمایل به پرداخ  وام به آنها دا

سط  ننی پروژه سلو  ننی  و هم هر یک دارا DEDEها هم تو شود ی م که از های در ناز او  . کل پروژهانجام می 

شی بهره    سا  وری انرژی صندوق گرد س   دبوتا66 انهاتعداد انددریان  کردهوام  2005 تا ژوئن  سی ه ا  . در برر

دهد که هر دالر قرض داده شده از صندوق حاصل بیش از    آمار نشان می ،و نتیجه ها  انجام شده در مورداقدامات 

صرنه جویی در هزینه انرژی   10 شته  دالر  صل مرکزی برنامه   دا س . یک ا سلولی  اجرا  ا های جدید جابجایی م

 .بپذیرندمسلولی   اجازه داده شود تاو سپس به انراد دیگر DEDEدور از 

 

 وری انرژی بلغاریصندوق بهره -2-3-2

مطابق  2005 قانونی ایجاد شده در سا   ( یک هوی  مستقل  BEEF)1وری انرژی بلغارستان  صندوق گردشی بهره  

سا  EEAوری انرژی )های قانون بهرهبینیبا پیش س . از زمانی که بانک  2004 (  های بلغاری نقدینگی کانی و ا

وری انرژی انرژی مالی را ندارند، صئئئندوق گردشئئئی بهره      وریبهرههای  ابزار ارزیابی اعتبار برای کمک به پروژه    

شد بلغاری برای بهبود وا وری انرژی بلغاری صندوق بهره  های کوچک را بر عهده گرنتند.ضمان  و  م دهی تعیین 

نماید و توسئئعه یک بازار وری انرژی سئئرمایه گذاری مییک مکانیزم گردشئئی اسئئ  که تجهیزات در بخش بهره

ستان بهره شکیالت عام  ،دهدترویج می وری انرژی را در بلغار سیله تجهیزات و به بوده المنفعه آن یک ت س    و زی

شتیبانی می محیطی  شی بهره         ( GEF)2شود  کل پ صندوق گرد صی به  صی صلی پو  تخ وری انرژی یک مقدار ا

 دریان  شده به منظور همراهی در استقرار و انجام صندوق گردشی  GEFمیلیون دالر آمریکا که از طریق 

1- BEEF: Bulgarian Energy Efficiency Fund 

2- GEF: Global Environment Fasility 
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 .باشدمی دولتی_خصوصی مالی تجهیزات عنوان به انرژی وریبهره

 

 راه اندازی تشکیالت

 .ذیل نشان داده شده اس ( 3شکل )درساختار اصلی صندوق 

 

                       مشاوره بانک جهانی انتخاب بعد از                                      صندوق هدایا                             

 اجرای پروژهتوانق های                     

 هدایای توانق شده           

 توانق های اهدای یارانه                                                                 

                                                    اهداها   توانق                                                  

 

  

 کمک ننی                                                        ضمان  های قرارداد     قرارداد وام                                                              

 هاهدااتوانق                                  

 بلغارستانوری انرژی :ساختار تشکیالتی صندوق بهره3شکل 

 

س  آ  یاهاهدا سات مالی بین      مده از دول بد س ستان و دول  خارجی، مو سود    بلغار صندوق بین المللی  المللی، 

 ،(BEEF)بلغاری وری انرژیهای جاری و پس انداز بانکی انتتاح شده توسط صندوق گردشی بهرهحاصل از حساب

ها به عنوان منابع مالی برای عملیات صندوق محسوب تشکیالت بین المللی و بانک یاعتبارامکانات ها یا دیگر وام

 شوند. می

 جف

 بانک جهانی

وزیر انرژی و منابع 

 انرژی

 دیگر مشارک  کنندگان خارجی

 کنندگان خصوصیاهدا

 جمع آوری اهداها

 سهام داران اصلی مؤسس صندوق ذینفعان پروژه

 هیل  مدیره

 مدیر اجرایی صندوقمدیر 
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هم از بخش خصوصی  ،یکند شامل نمایندگانصندوق که به عنوان عضوی از دول  عمل می (MB)1 هیل  مدیره

و  BEEFعملکرد کلی  (MB) هیل  مدیرهباشئئد. حاکمی  و هم بخش دولتی به همراه دانش کانی و مهارت می

یک  .کندمدیر صئئندوق را تعیین می ،(MB) هیل  مدیرهعهده مدیری  راهبردی صئئندوق اسئئ .  رب  هانعالی 

کاالی  تأمینانرژی، ساختار مالی و  وریبهرهتشکیالت یا شرک  به همراه تجارب کانی در مدیری  پروژه، ارزیابی 

صندوق انجام می  نعالی  کلانرژی را بر عهده دارند. وریبهرههای پروژه صندوق تح  نظر مدیر  شود.  های روزانه 

مالی تشئئکیالت و انجام  تأمینبرای  انرژی وریبهرههای شئئناسئئایی، توسئئعه، سئئاختن و ارزیابی و قانونی پروژه 

کاری   ب در  (TA)2ننیهم ع ا ی      ،اتدا جه        تأمین مدیر ظارت، گزارش دهی و بود ندوق، ن ندی از  مالی صئئئ ب

سلولی   صندوق های م س . FM) مدیر  صندوق تعیین می    که( ED)3مدیر اجرایی ( ا سط مدیر  سلو   شود تو  م

ساط  صندوق همچون   اجرای امور عملیات صندوق و هیل  مدیره  و شنهادات قبل   نگریباز، (MB)بین مدیر  پی

 خط لوله توسئئئعه   پروژهدهی به هیل  مدیره در مورد   گزارش،برای تصئئئویب  ( MBاز تحویل به هیل  مدیره)    

 باشد.نتایج می ودستیابی 

 مالی دستاوردهای

 هایوام (،PCGاعتبار جزئی)، ضمان   اصلی  دستاورد شامل سه    (BEEF )لغاریب وری انرژیصندوق گردشی بهره  

وری دهندگان پروژه بهرهوری انرژی به نفع وامباشئئد. صئئندوق گردشئئی بهره   مالی و دسئئتیاری ننی می کمک 

بیمه پوشش ضمان  مبلغ    کنندهتأمین انرژی وریبهرهاز آنجایی که صندوق گردشی    .شده اس    ایجاد (FIانرژی)

نایی پرداخ    حال  پیش نرض    در، بازپرداخ    کمک مالی به    های  وامباشئئئد،  وام گیرنده می  توسئئئط عدم توا

صرف  شش مالی برای  هایانرژی و نعالی  وریبهرههای پروژه منظور پایداریکنندگان معتبر بهم  کمکاجزای  پو

کارگاه  ،ارزیابی پروژهوهای اصئئلی خط لوله  )شئئامل پشئئتیبانی جزئی برای ممیزی انرژی( توسئئعه پروژهدر ننی 

آموزش مدیر صئندوق و الگوی   ،بازاریابی و اختالف اطالعات،کنندگان کمک مالی بالقوه و مصئرف برای آموزشئی  

 ادارههمچنین  .باشدمی های مالیانرژی و تکنیک وریرهبهدر توسعه پروژه  (بانک ها اسکو ها مشاورین )صندوق 

 . باشدمیاندازی صندوق در خال  دوره چهار ساله او  های راهمالی برای هزینه پوششبمنظورصندوق 

1-MB: Management Board 

2- TA: Technical Asessmant 

3- ED: Executive Director 
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 سیکل پروژه

انرژی  وریبهرهجزیی پشتیبانی   بمنظور معتبر انرژی وریبهرههای پروژهدر این ناز ایده برای  پروژه: سایی شنا 

س    شنا BEEP بلغاری شده ا ستاورد . خته  ست  د سعه ازپروژه یاین ناز یک لی  تیآ ارزیابی و های خط لوله برای تو

 .باشدمی

صلی های پروژهغربالگری  سعه  کنندگان مختلفهماهنگ برایهای بالقوه در خال  این ناز پروژه :ا تی های آتو

صورتی دارا      بمنظور توانمندED برای  هدف از این ناز تهیه اطالعات شوند. معرنی می سی در سازی ارزیابی وبرر

 پروژه باشد.(BEEF) انرژی بلغاری وریبهرهاز نظر صندوق بودن شرایط قانونی

شیابی جامع پروژه   سیله مدیر مالی : ارز س   ،ننی ،گذاریسرمایه نظر پروژه از آوریتاب ،بو محیطی و از نظر زی

به قادر  ،قابلی  اجرایی داشته ،ها نام بردهپروژه بایستی در تمام محیط گیرد.انرژی مورد ارزیابی قرار می وریبهره

 .باشدمیانرژی و پو   وریبهرهس  آوردن پشتیبانی صندوق گردشی دب

: هماهنگ کننده پروژه بایسئئئتی کار را بعد از تایید اولیه سئئئاختار مالی پروژه آغاز نماید. ساااختار مالی پروژه

شارک  موارد مالی پروژه  سازی شفاف بنابراین  سی دارد   و م صندوق نیاز به برر  بهترین به  نحوی کهکنندگان در 

 در برداشته اس . راپروژه  مخصوصمشخصات  از عکاسان

سته  مدیر اجراییتایید پروژه:  سناد مربوط  تمام ب ساختار مالی پروژه را به هیل  مدیره تحویل خواهد داد.   ا به 

سناد سپس   صورت غیر قانونی نبودن را  هیل  مدیره تمام ا شدن   در  سی و بازنگری  بمنظور تایید یا رد  مورد برر

 گیرد.قرار می

، تراکنش و پرداخ  وام صئئندوق بر پروژه را تایید کرد (MB: از زمانی که هیل  مدیره)مالی و پرداخت اختتام

 .مدیری  مالی پروژه اجرا خواهد شداساس روش خاص در دستورالعمل سیستم 

ای صورت دورهکننده مالی پروژه موظف به جمع آوری اطالعات بهمدیری  مالی از طریق هماهنگ نظارت پروژه:

های صندوق که در تکمیل شرایط مالی   ور اطمینان از دریانتیجه  سهول  در نظارت و اجرای هر پروژه به منظ 

 رود.گیرد و به عنوان سیستم پیش اخطاری برای از بین بردن استرس های مالی به کار میمورد استفاده قرار می
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شکلی   به منظور اینکه :بخش مجددمراحل اعتبار  عالئم دریان شکاف در موارد توانق یا   ایجادهمچون هیچ م

صرنه      پیش  سازی برای انجام  شکالت در اجرای مالی یا توانمند سیله  شده  ریزیجویی انرژی برنامهاخطار م به و

مشئئئکل واقعی از طریق  صئئئحیحمدیری  هماهنگ کننده پروژه به وجود نیاید، هماهنگ کننده پروژه مسئئئلو  

  باشد.ن میمشکالت بالقوه وانجام اقدام نوری آیابی رد

 

 وری انرژی چینگذاری بهرهیهپروژه سرما -3 -3-2

شئئامل سئئه مرحله اسئئ . مرحله او  پروژه مزبور که   (CHEEF)1وری انرژی چینگذاری بهرهسئئرمایه صئئندوق

انرژی شرک  های متوسط و بزرگ در چین اس . در یک اقدام به منظور کاهش     وریبهرهمتمرکز بر روی بهبود 

مورد تایید قرار  2008 به وسئئیله هیل  بانک جهانی در سئئا  باشئئد. این مرحلهاثرات زیانبار زیسئئ  محیطی می

های ملی دول  اولوی  باالترینگرنته اسئئ  و منابع مالی مورد اسئئتفاده برای به دسئئ  آوردن این اهداف یکی از

تجهیزات یک میلیون دالر و  100وام به مبلغ  (IBRD)2از طرف دو بانک جهانی برای بازسئئازی و توسئئعه  ،چین

شئئئرک  و نیم میلیون دالر برای کمک ننی به دول  و دو بانک  13به مبلغ اهدایی  (GEF)زیسئئئ  کلی محیط

شد  کننده سا   CHEEF دوم پروژهدر مرحله  .می با شد با   2010 در  سعه    ( IBRDوام اعالم  سازی و تو بانک باز

سوم پروژه    Minsheng میلیون دالر برای بانک 100به مبلغ  )وام شده بود، برای یک   طراحی CHEEFمرحله 

چین در  Eximبانک   برای  IBRDاضئئئانی به همراه یک وام صئئئد میلیون دالری از طریق    سئئئرمایه گذاری     

 موانق  شد. 2011 سا 

و  زیاد های تراکنش  هزینه  وری انرژی اندک باشئئئد در آن صئئئورت  ی در بهرهگذار که سئئئرمایه    در صئئئورتی که 

س       . شود محقق نمیانتظار سازی انرژی مورد  ذخیره شنا سات مالی کار س تجارت خط را ندارند و  مورد نیاز انمو

تاً  بهره های نک   وری انرژی و ن بار   با  های محلی با قه ا ب  باالتر و اعت ند می ترجیح معتبرتر را وثی منظور  بدین . ده

CHEEF  انرژی ایجاد  وریبهره وامبانک محلی برای  سازیانرژی و ظرنی  وریبهرهمالی  تأمینسهول  در  جه

 گردید.

1- CHEEF: China Efficiency Energy Financing 

2- IBRD: International Bank Reconstraction and  
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 CHEEF شامل یک خط اعتباری در آن  اعتبار . بخش او اس دارای دو بخش اصلیEBRD  میلیون  400حدود

. همکاری ننی به همراه   اسئئئ  Minshengو  Exim  ،Hvxiaدالر وام برای سئئئه بانک چینی شئئئامل بانک       

 CHEEFوری انرژی یک بخش دیگری از به منظور تسئئهیل و پشئئتیبانی ملی سئئیاسئئ  بهره GEFپشئئتیبانی از 

بخش دیگر  وری انرژیگذاری بهرهارزیابی سرمایه  و کارکنانسازی  اس . همکاری ننی متمرکز بر آموزش ظرنی  

سئئازی بسئئتر برای توسئئعه امور مالی اسئئکوها آماده دسئئتاوردهای جدیدبرای گیری پی هایراه ،اسئئ  CHEEFاز 

(ESCO)، کننده نهایی و تهیه کردنگسترش مصرف  منظور ات درمورد بازار به عاندازی مطالراه SMEهای و پروژه

 باشد.میبازار  تجمیعبا ابزاری برای 

میلیون دالر آمریکا  4/ 7)  سی میلیون ین  مدبا یک حداقل درآ های بزرگ و اندازه متوسط به همراه نقط شرک  

اما در مرحله   CHEEFدر مرحله او  و مرحله دوم  (PFIموسسات مالی )   اعضا  از گرنتنواجد شرایط برای وام   (

شرایط    سترش   صنعتی در های شرک   تمام هب قانونی سوم  شند میهر اندازه گ شرک  های خدمات  سکوها ا ،با (

های اداری مراکز خرید مجتمع با چندین خانواده و دیگر       ها همچون سئئئاختمان   و مالکین سئئئاختمان    انرژی(

دریان  وام قانونی  شرایط اندازی کنند. انرژی را راه وریبهرههای پروژه های دولتی و تجاری می توانندساختمان 

شی توان و ابداعشامل   ستم    بخ س    های موجودسی شده       ،شوند میانرژی  وریبهرهموجب  کها شته  شرایط نو

متکی  CHEEFاعضای موسسات مالی به شدت به میزان اعتبار وام گیرنده و شرایط قانونی و دستورالعمل اجرای       

 باشد.می

 بررسی گزارشات قبلی -3

صلی از این بخش بازنگری وظایفی در پروژه یونیدو / جف   صنعتی در بخش بهرههدف ا های کلیدی و وری انرژی 

نظرات این بخش یک خالصئئه از گزارش کارشئئناسئئی محلی   در رابطه با دسئئتاوردها اسئئ . خالصئئه اطالعات 

کارشناسی   های گزارش محدودی ای و مشاوره های توصیه  عالوه بر آنباشد.  می مربوطهو بازخوردهای  ایمشاوره 

شده محلی  س   ارائه  شنهاد چارچوب پروژه      .ا سی محلی دارای یک تجزیه و تحلیل و پی شنا  وریبهرهگزارش کار

صنایع هدف که در آن به پروژه    شد.  سیم  های انرژی بهرهانرژی در ایران می با صنایع    شوند میوری تق شامل   ،

  .باشدپاالیشی و صنایع نفتی و صنایع نلزی می ،نف  ،سیمان

PFI: Participating Funding Institution 
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شناس محلی طرح  سرمایه   گزارش کار شده درباره ایجاد برنامه حمایتی  وری انرژی، و محورهای گذاری بهرهریزی 

ستم      سی صلی  صه بازنگری    ها، به منظور های بهره وری انرژی بین المللی در ایران و وظایف آنا سیم یک خال تر

راهبردی مشاور   ایموسسات مشاوره   باشند.  های حمایتی در دسترس می سریع از قوانین بهرهوری انرژی و برنامه 

صر مراجع قانونی و راهبرد    مدیران کمیته بهره ستند. در این گزارش مولف همچنین به طور مخت وری و نظارت ه

دهد. عالوه بر آن تجزیه و تحلیل به دسئئ  آمده گزارش شئئرح میرا وری انرژی بهره کلیه تقسئئیمات صئئنعتی 

ساس این تجزیه و تحلیل ها   انرژی در ایران می وریبهرهها و نتایج حاصل از  سیاس    شد. بر ا صلی     با سه دسته ا

س     س        وریبهرههای سیا سیا شامل  س .  س     آگاهی دهندههای انرژی تعیین گردیده ا سیا شویقی و  های و  ت

  تنبیهی.های سیاس 

یک ترکیب از پایه  "های کلیدی ایرانی در بخشعتوری انرژی صئئنبهره"مطابق با گزارش کارشئئناسئئی محلی  

های بیمه در آن شرک که  تمایل داردبانک  بسویدولتی و اقتصاد بخش خصوصی اس  که سیستم به طور کلی       

، باشند دهی نمیمجاز به وامغیر بانکی در ایران های شرک   عالوه بر آناند. درگیر نشده  نآ عمر در سیستم مالی  

گذاری نمایند. عالوه بر آن اخیراً در ایران بازار ذیر اسئئ  به طور مسئئتقیم در پروژه سئئرمایه  پاما برای آنها امکان

گذاری زیاد شده اس . به عل  قوانین اسالمی بعضی از روش های مالی ممنوع اس .      های سرمایه سرمایه با روش 

ستی در اجرای پروژه به کار گرنت   ستم بانکی     ضوابط مالی دینی بای سی شود. مطابق با این گزارش نرخ وام دهی  ه 

 .مئئاه اسئئئئ  60تئئا  6دهئی بئیئئن   درصئئئئد از عئالوه بئر آن مئئدت زمئئان وام    28تئئا  21ایئران بئیئئن   

ساس اطالعات تعدادی از    روش وام دهی بانکبازنگری در گزارش نوق الذکر همچنین  سرمایه ایران بر ا ها و بازار 

شهای وام  س  که منابع  رو شده     دهی ا شنهاد  صاص یانته برای این پروژه پی س اخت های ها روشدر بین این  که ا

 :شرح زیر اس  وپروژه استفاده شوند  توانند برایدر ایران وجود دارد که می اشتراکیوام 

 قرض الحسنه:

 دوره بین شش و سی و شش ماه. -

 درصد کمیسیون. 4تا  2نرخ سود  - 

 .شرط خاصی وجود ندارد -
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 دهند.مان  قرض گرنتن را انجام میشخصی خصوصی ض مشارک  -

 مشارکت:

 ماه. 60تا  6 از دوره -

  درصد. 28تا  25نرخ سود  -

هی بازددر انجام پروژه اس  که وام دهنده بر اساس  مشارک گذاری یک پروژه به صورت شرایط در این سرمایه -

 درصئئئئئد اسئئئئئ . 28تئئا  25بئئازپئئرداخئئ  بئئیئئن     بئئدیئئن تئئرتئئیئئب    دهئئدمئئی وام پئئروژه

 .سهامبورس یا  ،بنگاه معامالتی ،مشارک  یک درآمد ثاب  مشخص شده -

 مضاربه:

 ماه. 60 و 6دوره بین -

 درصد. 28تا  25نرخ سود بین -

یه می                 - جاری ته های ت ی   عال یه بر اسئئئئاس میزان ن ما بازگشئئئئ  سئئئر  شئئئود.شئئئرایط بر اسئئئئاس 

 .سهامای معموالً یک درآمد ثاب  تعیین بنگاه معامالتی بورس یا وثیقه-

 :لیزینگ

 ماهه. 36تا  12دوره -

 درصد. 33و  28نرخ بهره بین -

 ای.شرایط کاالهای سرمایه-

 باشد.ای میای کل کاال به صورت وثیقهقوانین وثیقه-
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های اولیه وبرنامه وموجود های مالی برنامه تجزیه وتحلیل و بر اسئئاس اطالعات داده شئئدهی چارچوب پیشئئنهاد

یا پروژه  /انرژی وریبهرههای پروژهگذاری سرمایه مد  متمرکز بر روی .تعیین شده اس در ایران زیس  محیطی 

برای  .باشئئدپولی می در بازار در دسئئترساسئئتفاده از یک صئئندوق  باو  NGOطریق اسئئتقرار یک  ازهای انرژی 

شتیبانی از     به منظور حمای  از  NGOیک  ،در ایران یا پروژه های انرژیوری انرژی/ های بهرهپروژهسهول  در پ

صورت  می E/Eهای برنامه س  به  شود  یک هوی  قانونی بای سازمان  وارد   .NGO شامل  نیاز به تعدادی از تیم ها 

 .داردکمیته ننی تیم تکمیلی نظارتی  ،کمیته مالی ،کمیته اجرایی

 های اجرایی برای به کارگیری در زمینه مربوط به      انرژی و برنامه   وریبهرهکمیته ننی مسئئئلو  پیشئئئنهادات     

های ای تایید یا رد پروژهاولین دسئتاورد چنین کمیته  .باشئد می نلز، پاالیش نف  و صئنایع پتروشئیمی   سئیمان، 

س . بهره/انرژی  صندوق        وری ا سرمایه و  صیص  سلو  تخ های و مدیری  جریان پروژه تاییدبرای کمیته مالی م

  باشد.مینقدینگی 

 .نمئئایئئدانرژی را مشئئئخص می وریبهرههئئای پروژهشئئئئامئئل نیئئازهئئای   برنئئامئئه اجرایی ،کمیتئئه اجرایی 

 .شئئئودمی انجئئام  )تیم( نظئئارت     انطبئئاق  تمئئام پیشئئئنهئئادات اولیئئه توسئئئط اداره        بر  و نظئئارت   انطبئئاق  

اجرایی اثر  . اعضئئایکندارائه میغیر اجرایی و  ییاجرا به صئئورت انمدیر ه ازنفر نهیک هیل   پیشئئنهاد، گزارش

آیا منابع  آنندمسئئلو  نظارت بر  همچنیندارند. آنها را برعهده  NGOمتقابل راهبردی و سئئازماندهی و عملیات 

های نهایی نقط هرچند اعضئئای اجرایی بر روی پروژههسئئتند. های انرژی کانی برای برنامه تخصئئیص یانتهمالی 

مدیران ننی، مدیران مالی  ،CEOتاکید دارند. در هیل  مدیره مسئئتقر )رئیس اجرایی هیل (، معاون مدیرعامل، 

مدیر اجرایی      مالی( و  ته  عدادی کمی ل       )ت خا ته اجرایی( د عدادی از کمی ند.  )ت ند   دار ته غیر هر چ اجرایی  کمی

نماینده یونیدو، نماینده شئئئرک          در مورد تصئئئمیم نهایی در مورد پذیرش یارد هر پروژه دارد.    پیشئئئنهاداتی 

سوخ  ایران، مدیری  پذیرش و نظارت )یک عضو از بخش نظارت و پذیرش( در این کمیته      بهینه سازی مصرف 

شرک    دارد. دخال  شرک   اینکهگزارش نرآیند کار کردن  های غیر سازمان  ها وچه چیزی از طریق اداره ثب  

شکل یک   سیم می   انجام می NGOتجاری به  شاره می   شود را تر سپس گزارش ا نماید که در ایران بانک نماید. 

شد یا از بین بانک     صی با صو ستفاده از یک  عامل از بین بخش خ های دولتی. در نتیجه منبع مالی به پروژه ها با ا

سر تح  نظارت      سپان شنهادات   IFCOشبکه ا سیله کمیته  EEو یونیدو و پی شود و  مشخص می  NGOای از به و

 شوند.اقساط پولها برای پیشنهاد انتخاب شده استفاده می
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های برنامه بههای بین المللی که ز طریق داخل و اسئئپانسئئربع مالی اامن تامین ی ازگزارش کارشئئناس پیشئئنهاد 

در عوض گزارش مورد اشئئاره که منابع مالی به صئئورت دالری به طور  .دهدارائه میدارند،  تمایلانرژی وری بهره

 شوند.وسیله ایفکو سازماندهی می شود. همچنین اسپانسرهای داخلی بهمنتقل می NGOماهانه به حساب بانکی 

 شوند.درصد پس انداز می 22های تجمعی در یک حساب یکساله با یک سود حساب

که در حا   دارد بیاناس . گزارش   شده اصالح   در قانون بازار سرمایه  ایرانیهای تح  نظر بانک مد  پیشنهادی 

ضر چارچوب  شنهاد   این حا صورت  پی شد و نقط مد  عملی برای ایران می خاصب صور می  .با سرمایه شود که  ت

 شود.به این روش در کمتر از دو ماه انجام گذاری 

 

 هاها و توصیهمحدودیت -1-3

ساس   ستی محدودی  برخیوظایف قبلی بر ا . در اولین مالقات با نماینده شوند طرح مالی در نظر گرنته  در ها بای

سرمایه          شتاق به  صی م صو سارگاد و بانک مل  آنها راهنمایی کردند که بانکداری بخش خ گذاری از نوع بانک پا

که در باشد  ود بازار مالی کارآمد مییکی از محدوی  های پروژه نبهستند.   ایسبز به جای زمینه قهوه های پروژه

اندک یم  انرژی ق انرژی، سئئوبسئئید، نرخ سئئودبودن شئئود. هر چند باال پیشئئنهاد می (GEFایران توسئئط جف )

گذاری با اولوی  کمتری استقبا   / انرژی از نظر سرمایه  وریبهرههای های صنعتی از پروژه شود شرک   موجب می

سیدهای انرژی     سوب سا  کنند. هرچند  شته می به تدریج در  س  انرژی      های آتی بردا سیا  وریبهرهشوند و این 

ستثنا می  سرمایه   ا ش   شته  گذاری بر روی بهرهتواند تاثیر زیادی بر روی بازگ شد. وری انرژی دا سلس توانق  با بر ا

شرک     شده در ایفکو اندازه  سترش به اندازه یک پروژه در حا  اجرا نیاز به     انجام  سط برای گ های کوچک و متو

 گسترش دارند تا تح  حمای  قرار گیرند.

اولین پس از اینکه نظرات نوق الذکر می تواند اجرایی شود.  ای نقطهبر اساس کارشناسی محلی و نظرات مشاوره     

 قابل توجه بازخورد برانگیزترین بیشتر این چالش د، نتیجه گزارش کارشناسی محلی به وسیله مشاور بازنگری ش      

های صنعتی ارائه در رابطه با گزارش این بود که هیچ بحثی در مورد موانع روش وام دهی بانک نعلی برای شرک 

س . در نگرد شد. بنابراین        یده ا سایی ن شنا سی محلی همچنین چگونگی نائق آمدن بر این چالش  شنا گزارش کار

صندوق    شاور  شی در ایران برای پروژه م به شود.  راه اندازی می انرژی با یک یا دو پروژه پایلوت وریبهرههای گرد
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در همکاری نزدیک با یک شرک  صنعتی و به منظور تهیه خدمات    مورد قبو  بانک پروژهپیشنهاد  منظور تعیین 

بنابراین  .مجزا مورد نیاز اس مالی  یک بسته ،گذاران خارجییابی و مذاکره با سرمایهبرای دس  ساختاری اساسی

های مالی را می توان گسترش داد. مشاوره همچنین استفاده از وبسای      بر اساس عواقب محوری یک تعداد از راه 

صیه می   را پروژه  شدت تو سود     به  شرکتهای دارای  سهامداران و  نماید تا برای راحتی به طور یکنواخ  ارتباط با 

 پیشنهاد میکنند.برای بررسی اجرا  ه رامشاور ناز اندازی یک صندوق گردشیراه برای انجام شود. 

 مراحل اصلی این بررسی به شرح زیر اس :

 انتخاب کردن حداقل یک شرک  پای کار.-

   ی پروژه یونیدو و پشئتیبانی ایفکو گذاری با قابلی  بانکی براتوسئعه یک سئرمایهIFCO) )  شئامل ممیزی

 بینی جریان هر نقدینگی و برنامه مالی.انرژی برنامه تجاری و پیش

    معرنی پروژه و مذاکره کردن برای یک بسته برای نحوه دسترسی به بانک عامل  پشتیبانی از شرکتی که ،

 .اس ی وام

ش بخش  شاره     یچال سی محلی آن بود که گزارش ا شنا شنهاد ای به ابزار مالی تخصیص مالی ندارد.  گزارش کار  پی

که در بخشئئی از آن صئئندوق جف به عنوان  باشئئدبصئئورت پایلوت میوری انرژی بهره هایپروژه اجرای همشئئاور

دستیار ننی برای تسریع در ایجاد پروژه های پایلوت، به جای ایجاد یک صندوق جدید و اجتناب از دخال  دادن    

ده اس . بنابراین کارشناس محلی برای ش پیشنهادیک مرحله بررسی ساختار صندوق بهینه  برای. اس بازار موانع

شتیبانی   توانمنددر نظر گرنتن ابزار مالی  س  زیر    انرژی وریبهرهپروژه های ازبرای پ صورت نهر صیه اکید  به  تو

 :نمایدمی

 موانق  با سرمایه گذاری. -

 موانق  با همکاری ننی صندوق. -

 خطوط اعتباری. -

 اشخاص حقوقی. بوسیلهردیابی بدهی  -

 ضمان  اعتبار جزئی / پوشش اولین ضرر. -
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 مالقات اولیه با موسسات مالی -4

در نظر گرنتن  ،ی  صئئندوق گردشئئی در اهداف خود اسئئ یکی از مهمترین عواملی که موجب پیشئئرن  و مونق

صندوق می        بانک ستقرار  شرایط اولوی  دادن به ا شرایط موسسات مالی و  شد. بدین ترتیب در این مطالعه  ها و  با

ساختاری با بعضی از بانک   سهول  در شکل گیری اجرایی راه      یک تعدادی از مذاکرات  ها و موسسه مالی موجب 

صندوق می      صی  صا ستاورد مذاکرات موجب می   اخت شامل نتایج  شود تا اجزای انعطاف شود. به کارگیری د پذیر 

 گردد. کلیدی

منظور توجه ویژه به یک انگیزه ای برای بانک به تواندصئئرناً ارائه یک شئئماره حسئئاب در بانک به تنهایی نمی . 1

 پروژه باشد.

سود را ندارند بانک. 2 سود پایین  ،های ایرانی قدرت برای تعیین نرخ  تر از طریق بنابراین به طور کلی تعیین نرخ 

 شود.یونیدو اعما  می

دهند که وام به مشتریان نعلی خود میها ترجیح شود، به طور کلی بانکها انجام میاز زمانی که ارزیابی اعتبار .3

شئئود به عالوه به جای انراد جدید اعطا کنند. در نتیجه نرایند کوشئئش و همکاری موجب جلو انداختن آینده می

شتریان ارائه می  سترده دهد میدر زمینه آنچه که خدمات به م شم انداز تا در برگرنتن    تواند موجب گ شدن چ تر 

 دو گردد.گذاری شده یونیصنایع هدف

نزد بانک نگهداری  به عنوان مجوز وثیقه ای بکار رود کهگونهبههای انعطاف پذیر یونیدو انتظار دارد که سیاس . 4

شرایط دارند هرچند مشتری        بانک .شود  سهیالت  سان نمودن و ت های ها و موسسات مالی نیاز به همکاری برای آ

کاری از جانب مقدار دهند که هیچگونه کمها پیشئئنهاد میراین بانکها اولوی  دارد. بناببرای بانک قانونی و نعلی

 یا شرک  در ریسک نبایستی به وسیله یونیدو مورد پرسش قرار گیرد.

صالحی     . 5 سک و طرح مالی ا ستاوردها مدیری  ری شی از  می ترجیحها بانک ،در رابطه با د دهند کاربران یک بخ

 .نمایندخودشان تهیه را مقدار وام 

ها نقش مدیر صندوق  بانک، شود توسط اسپانسر خارجی تهیه می    به سختی  ابع مورد نیازتح  شرایطی که من . 6

 .گرددتقسیم  های دیگرطرفبین دیگر شرایط پذیرندکه میآنها  ،کنندرا ایفا می
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که  های کوچک کمتر تمایل دارند     های دولتی و بخش کوچکی از بانک   رسئئئد که بخش عمده بانک    به نظر می . 7

 ای شوند.وارد چنین مقوله

 / انرژی در ایران وریبهرهچارچوب یونیدو / جف صندوق گردشی  -5

صندوق      صلی  ساس مأموری  یونیدو و جف هدف ا سهیل در  ، وری انرژی در ایرانبهره هایمالی پروژه تأمینبر ا ت

وری انرژی در توسئئعه یک بازار بهرهبرای وری انرژی و ایجاد محرکه های بهرهنعالی  یپشئئتیبان ،گذاریسئئرمایه

شور می  شد. ک صورت یک تجارت  صندوق   با سود پایین  به مراتباغلب کند که عمل می ورسودآ به  تری از با نرخ 

صندوق به اندازه چهار و نیم میلیون دالر  شود. بازار وارد عمل می شده     ( 5/4)ظرنی   س . منابع مالی دریان   ا

س  و بقیه توان مالی از طریق  GEFزیس  کل ) توسط یونیدو از صندوق محیط   ( معاد  یک و نیم میلیون دالر ا

شرک  بهینه   می تأمینهای مالی بانکی و دیگر کمکمنابع  سوخ  برای      شود. به نیاب  از دول ،  صرف  سازی م

صورتی عمل می      نماید.ننی را نراهم می هایصندوق کمک  شد و به  ساده می با کند که ساختار و مکانیزم دول  

ن خدمات انرژی باشئئد. سئئاختار کنندگاوری انرژی و نراهمهای بهرهشئئامل پروژه ،اسئئاس آن ارتباط بین طرنین

 ارائه شده اس . 5و  4اساسی صندوق به صورت شماتیک در شکل 

 

 اندوخته صندوق                                                                                    بازپرداخ                             

 

                        

 

                                                                                                                           خدمات پرداختی                                      انرژیاجرای خدمات 

                                                           

 : ساختار صندوق خدمات پرداخ 4شکل 

 وری انرژیصندوق گردشی بهره

 

 

 

 

منابع صندوق جف  

 دیگر بانک ها

وری پروژه های بهره

 ذی نفعان

نراهم کنندگان 

 خدمات انرژی

 کمیته مالی کمیته ننی

 مدیر صندوق
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وری انئرژی وجئود نئدارد تئا زمئانی      نرض بر این اسئ  کئه هئیچ وام مسئتقیمی بئرای پئروژه بهئره        4در شکل 

هئئای خئئدمات انئئرژی بئئه همئئراه منئئابع پرداختئئی پشئئتیبانی پئئروژه  نئئراهم کننئئدگانکئئه صئئندوق گردشئئی 

انئرژی   وریبهئره ان پئروژه  ذینفعئ هرچنئد   انجئام پئذیرد.  انئرژی   وریبهئره انرژی بئه وسئیله خئدمات     وریبهره

  کنند.داخ  میپر

ی هایم که بوسیله ذیففعان پروژهقوام مستمکانیزم صندوق گردشی بصورت اساسی تقسیم شده به ، 5در شکل 

 شود.گردد. در زمانی اس  که ساختار دوم در شرایط معمولی بیشتر ترجیح داده مییانرژی تعیین م وریبهره

 

 وام                            

 بازپرداخ     وام            

               

 

 

 

 ساختار صندوق وام :5شکل 

 تشکیل صندوقهای قانونی برای پروژه -5-1

برای را پتروشیمی آهن و نوالد، سیمان و آجر    ،های نف شامل پاالیشگاه  کلیدی  ع صن  پنجکه صندوق  درحالی 

شد. دیگر بخش ها نمیهای قانونی محدود به این بخشپروژه اندازه، دهدگذاری اولوی  میسرمایه  صنعتی  با های 

دهند، حق وام وری انرژی را انجام میهایی که بهرهپروژهدهد. را پوشئئش می های کوچک و متوسئئطشئئرک و 

 .باشدها نمیهای زیر نیز جزو محدودی گرنتن از صندوق را دارند و نعالی 

منابع صندوق جف 

 دیگر بانک ها

پروژه های 

وری انرژی ذی بهره

 نفعان

نراهم کنندگان 

 خدمات انرژی

 وری انرژیصندوق گردشی بهره

 

 

 

 

 

 کمیته ننی کمیته مالی

 مدیر صندوق
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 جویی انرژیهای تقوی  صرنهپروژه-

 انرژی وریبهرهای از طریق کاهش گازهای گلخانه-

 های بهبود کارایی انرژیپروژه-

 انرژیهای صرنه جویی پروژه-

 هااستفاده از وام صندوق -2-5

هره            ب گردشئئئی  تن از صئئئنئئدوق  ن گر می  وام  نرژی  یر بئئاشئئئئد:         وری ا موارد ز تفئئاده  مورد اسئئئ  توانئئد 

های نظارت و هرگونه هزینه ضئئمان  شئئرح جویی انرژی قابل پرداخ  به یک اسئئکو طراحی مهندسئئی و هزینه-

(ESCO.) 

 نصب.خرید، تهیه اقالم، عرضه و ابزار و تجهیزات  -

 همکاری ننی و مشاوره برای نصب تجهیزات خریداری شده. -

( VAT)1های واردات و گمرکات و هرگونه مالیات بر ارزش انزوده      ها و هزینه های تخریب، مالیات      انتقا  هزینه   -

 های نوق الذکر باشد.که همراه با هزینه

نیئئاز و                      - مورد  تنئئد  پروژه هسئئئ مراه  ه گری کئئه  ی ینئئه د هز گونئئه  تنئئد.       هر یر هسئئئ تنئئاب نئئاپئئذ ج  ا

شد. هرچند             صندوق ارائه خواهد  سط کمیته ننی  صندوق تو ستفاده از  شرایط قانونی ا شتر در مورد  جزئیات بی

 نماید.مالی نمی تأمینزیر را  از نوع و پروژه های هاهزینهصندوق 

 تحقیق در مورد پروژه. -

 های تجدیدپذیر.ها بر روی انرژیتمرکز پروژه -

 

VAT: Value Added Tax 
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 های عملیاتی پروژه ها شامل مواد خام سوخ  یا حقوق ها برای خود رؤسا.هزینه -

 انرژی ربطی ندارد. وریبهرهپرداخ  کرایه و خریدهایی که به پروژه های  -

 اداری-3-5

همکاری با یونیدو، بانک مسئئئلولی  برای عملیات روزانه و مدیری  صئئئندوق را برعهده دارد. به جز آنچه در این 

داده شد برای اجرای سیکل پروژه، مدیری  صندوق گردشی مطابق با روش مورد تایید، نظارت در استفاده        شرح 

 1_4_5ی به عنوان مشئئروط به بخش هاها تهیه وضئئعی  و گزارشاز صئئندوق مدیری  پرداخ  و بازیان  وام

کنندگان کمک مالی و ذی نفعان ها به همراه دیگر شئئرک قرارداد ها همچنین مسئئلو  امضئئای بانک باشئئد.می

ها به عالوه مطابق با نقش     کمیته ننی به وسئئئیله یونیدو تشئئئکیل شئئئده، ایفکو و نمایندگان بانک            .باشئئئند  می

ها اس . نراهم کردن کمیته ننی مسلو  ارزیابی ننی پروژه (.5خش های این بخش )بکننده در دیگر بخشتعیین

ها با اهداف اصئئلی صئئندوق داشئئته همکاری ننی برای بانک و ذینفع و اطمینان حاصئئل کردن از آنچه که پروژه

وری انرژی در مورد اسئئاس شئئرایط ننی صئئندوق های بهرهپروژه درباشئئند، اولین دسئئتاورد این کمیته تایید یا 

شئئئود و مسئئئلولی  ارزیابی مالی پروژه و از طرف دیگر کمیته مالی از طرف یونیدو و بانک تعیین می باشئئئد.می

گذاران ممکن اس  در کمیته مالی شرک  نمایندگانی از بانک و یونیدو تشکیل شده اس . تمام دیگر کمک بنیان

صندوق برای اطمینان در حد امکان ب  شد،    نمایند. کمیته مالی نظارت و اجرا  صورتی که به عنوان اقدام موثر با ه 

انرژی مبتنی بر شئئرایط مالی صئئندوق اسئئ . دیگر    وریبهرههای اولین دسئئتاورد این کمیته تایید یا رد پروژه

 تعریف شود. 5های بخش های این کمیته ممکن اس  در دیگر بخشمسلولی 

 (نیازهای اصلی بانک )خدمات مورد مسئولیت -4-5

 اس . مشارک  بانک تقاضای زیر را دارد: (5ها در این بخش )بخش بانک تعیین مراتب قسم عالوه بر نقش 

 انتتاح حساب یک پروژه با دو حق امضا برای صندوق. -

رخ به ن تبدیل آن IRRتبدیل صئئندوق یونیدو / جف به مقدار یک و نیم میلیون دالر به صئئندوق گردشئئی در   -

 رسمی.

 میلیون دالر آمریکا به عنوان کمک مالی از طریق منابع بانکی. 3تهیه مقدار معاد   -
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 پذیر برای صندوق که سالیانه ثاب  اس  بستگی به توانق بین یونیدو و بانک دارد.ارائه یک نرخ سود انعطاف -

به عالوه اگر بانک مرکزی جمهوری اسئئالمی ایران مقررات خاص خود را در مورد نرخ سئئود اعما  نماید. ممکن  

 ها یونیدو طی دو هفته اطالع خواهد داد.اس  نرخ سود صندوق تجدیدنظر شود بانک

 های مالی.تاییدیه تجدیدنظر موارد منابع مالی برای مشارک  دیگر کمک-

، بال اسئئئتفاده بودن باالنس بالناصئئئله یونیدو 2017 مالحظات در حال  نسئئئم همکاری قبل از ژوئیه سئئئا  -

 روز نسم اعالم گردد. 30ال  بازگردانده خواهد شد در خ

 شوند و گزارش آن به صورت سالیانه برای یونیدو.محاسبه سود برای منابع یونیدو که صندوق اضانه می-

 (.4_5تهیه گزارش به عنوان شرایط زیر )بخش -

 دهیتقاضاهای گزارش -1-4-5

 های یونیدو به صورت زیر را دارد:بانک تقاضای ارائه بخشی از گزارش (4_5های )بخش های بانکطبق مسلولی 

صندوق و تایید گشایش حساب بانکی اختصاصی برای            - ساختار  اولین گزارش پیشرنته یک ماه پس از امضای 

 درصد پرداخ  آتی(. 100صندوق گردشی )

نشان دهنده استفاده از صندوق     گزارش پیشرن  چهارماه شامل وضعی  مالی سود حاصله و یک وضعی  مالی       -

ضعی  مالی پرداخ     س . و ستگی به توانق هر دو     ا شم انداز ننی. یک الگوی مورد توانق بعدی ب صلی و چ های ا

 طرف دارد هرچند این گزارشات شامل هر وام خواهد بود.

 مقدار کل وام. -

 کل بازپرداخ  قبلی که توسط ذی نفع ایجاد شده. -

 ز پرداخ  بعدی بدهی.اطالعات در مورد با -
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 بینی بازپرداخ  ها و اقساط.پیش -

دهنده وضعی  های مالی نهایی ممیزی شده نهایی برای استفاده  گزارش نهایی ارائه شده در پایان قرارداد نشان   -

نامه از ماهه اس . در پایان قرارداد و نسب  به نوشتن رضای       4های پیشرن   همانند در شکل و ساختار گزارش  

سیله ایفکو تعیین      هر ضا یونیدو را به ایفکو داده یا بدهی هوی  دولتی که به و صندوق حق ام دو مدیر و مالکی  

 شده باشد.

 

 یند قرض دادن برای صندوقآفر -5-5

 

 سیکل وام دادن شامل مراحل زیر اس :

  مسئول فعالیت مراحل

 شناسایی پروژه

  پیشنهادنراخوان 

  امکان نرم شناسایی پروژه )مطالعه

 سنجی(

 ایفکو و یونیدو 

  نظارت منانع زیر نظر

 یونیدو

 چهارهفته ای

 غربا  اصلی
 توانق بر روی خط لوله قانونی 

 ضمان  و ارزشیابی و ارزیابی 

 کمیته ننی 

 بانک 
 دو هفته

 ارزیابی پروژه

 مطالعه امکان سنجی کامل 

 تایید ننی 

 تایید مالی 

  نظارت منانع زیر نظر

 یونیدو

 کمیته ننی 

 کمیته مالی 

 هفته چهار

جمع بندی مالی و 

 بازپرداخ 

  امضای قرارداد وام با ذینفعان شامل

 ضمان  و مکانیسم پرداخ 
 دو هفته بانک 

 نظارت بر پروژه

  مدیری  و نظارت بر بازپرداخ  و

 بازیان  وام

 جویی مدیری  و مقایسه صرنه

انرژی و کاهش انتشارات گازهای 

 ایگلخانه

 بانک 

  ایفکویونیدو و 
 بر اساس پیشرن 

 دهی پروژهگزارش
  تهیه وضعی  چهار ماهه و گزارش

 نهایی در مورد
 بر اساس پیشرن  بانک 
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انرژی که تقاضای الگوهای   وریبهرههای راهنمایی برای مشخصات و شرایط برای انتخاب ذینفعان قانونی و پروژه   

مختلف در خال  آغاز مرحله کمیته ننی انجام شئئده که در خال  سئئه هفته بعد از امضئئا کردن قرارداد معرنی   

شد  سایی پروژه بهره  شناخ  پروژه  .خواهد  شنا س  برای دریان  یک   ،وری انرژی دخال  داردای که در  ممکن ا

سایی پر         شنا شکل  شد.  صندوق قانونی با سیله ذینفعان بالقوه معرنی طریق تعیین کمیته ننوژه از وام از   ی به و

شده      قبالً  وری انرژیپروژه بهره .شود های ننی و مالی تحویل داده میشود و به کمیته می سایی   غربالگری وشنا

همچنین های بالقوه و از پروژهخالصئئه چک لیسئئ  تهیه منظور به ،شئئوده وسئئیله کمیته ننی انجام میب اولیه

الگوی تمام  شئئود.می ارائهبه وسئئیله ذینفع  یتفصئئیلسئئنجی بعد از ارزیابی پروژه یک مطالعه امکان، ذینفعان

 شود. مطالعات امکان سنجی به وسیله کمیته ننی و مالی تعیین می

اگر نتایج ننی و   بدین منظور می باشئئئد که آیا پروژه و ملزومات آن از نظر مالی قابلی  اجرایی دارد.         تایید مالی   

با امضای قرارداد بین بانک و ذینفع انجام   خاتمه مالی بازپرداخ  ،ارزیابی مالی قابل پذیرش هستند و مورد تایید 

بانک  را بهو سئئود  وامهای پرداخ  می باشئئد. بعد از این ذینفع اصئئل ها و مکانیزمشئئامل ضئئمان  می شئئود که

 های مورد نیاز را تهیه   گزارشبانک   و نهایتاً    هسئئئتند  اجرای پروژهاظر ، ن ایفکو و بانک   ،یونیدو  .کند پرداخ  می 

 (.1_4_5کنند )مطابق بخش می

 

 های وامکاربریارزیابی فنی و ارزیابی  -6-5

 ارزیابی فنی -1-6-5

و کمیته جزئیات شئئرایط را تعیین ه دیهای وام ممکن اسئئ  توسئئط کمیته ننی ایجاد گرد کاربریارزیابی ننی 

 نماید. هرچند شرایط زیر بایستی به عنوان حداقل تقاضا در نظر گرنته شود.می

 پروژه در مسیر هدف بانک.-

 پذیر باشد.وری انرژی پیشنهادی امکاناقدامات بهره-

 .جویی انرژیبینی صرنهاطالعات کانی برای ارزیابی برای پیش-

 جویی انرژی منطقی.بینی صرنهپیش-

 ماه تجاوز نکند. 12بندی به دس  آمده از اجرای زمان-

 سا  باشد )حداقل در دو دوره بازپرداخ (. 6عمر پروژه بایستی حداقل -
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صحه گذاری )         - ضعی  از برنامه اندازه گیری و  شامل یک و ستی  شنهاد بای ( بهبود کارایی انرژی برای M&Vپی

 .قبل و بعد از اجرای پروژه

 .ای به صورت شفافزهای گلخانهتعیین مقدار کاهش گا-

وری انرژی به صورت ژیگاژو  در سا  یا کیلووات ساع  در سا  توسط کمیته      پروژه بایستی حداقل سطح بهره  -

 .شودننی تعیین می

 

در نتیجه ارزیابی ننی قابل      .گیرداین کمیته همچنین اندازه پیچیدگی تکنولوژی پروژه در ارزیابی را در نظر می    

 .کمیته تقاضای رد یا قبو  را اعالم می نماید درک پروژه

 

 رزیابی مالیا -2-6-5

صورت زیر           صلی قانونی به  شرایط ا س . در ارزیابی کاربری وام،  سلو  ارزیابی مالی کاربری وام ا کمیته مالی م

شتری            ستیابی ارزیابی اطمینان بی شرایط یا حتی را به مراتب جه  د س   س . هرچند که ممکن ا شده ا لیس  

 انجام دهد.

 

 اطالعات کانی برای پیش بینی با ارزش مطالعه امکان سنجی وجود ندارد.-

 بینی منطقه هستند و محاسبه دقیق می باشد.ارزیابی و پیش-

 های مالی پروژه قابل دستیابی هستند.بینیپیش-

  .درصد کل هزینه پروژه امکان پذیر اس 30تا  20توسعه پروژه برای کمک مالی در حداقل -

 محاسبات بایستی بر اساس انزایش جریان نقدینگی باشد.-

های انرژی بر اسئئاس تاریخی گذاری و قیم دوره بازپرداخ  پروژه بیش از سئئه سئئا  نباشئئد )هزینه سئئرمایه -

 شود(.محاسبه می شود که پیشنهاد ارائه می

 پروژه بایستی قابل قبو  باشد، اگر ارزش خالص نعلی مثب  اس .-

 درصد مطابق ضمان  نرخ ثاب  درآمد و ریسک اولیه باشد. 26الک بایستی حداقل نرخ استه-

 درصد باشد. 33بایستی بیش از  (IRRنرخ داخلی بازگش  سرمایه )-

 درصد باشد. 90نسب  وام دهی پس از تخصص نبایستی بیش از -

 هزینه عمر پروژه بایستی به پیشنهاد پروژه اضانه شود.-
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دهد و یابی مالی پروژه کمیته یک سفارش را در مورد امکان سنجی مالی پروژه انجام میدر نتیجه جه  درک ارز

 ممکن اس  تایید شود.

شود و بانک ممکن اس  طبق قانون وام خودش شرایط    اعتبارسنجی کاربر به وسیله شرک  کردن بانک انجام می   

ر ارزیابی کاربران وام که ظرنی  کار برای      وام دادن را انجام داده ارزیابی مربوطه همراه با دو موضئئئوع اصئئئلی د     

بازپرداخ  اصل وام دخال  در موانق  بانک زمانبندی بازپرداخ  و ارزش و کیفی  ارائه همکاری توسط کاربران   

 می باشد. هرچند به شدت سفارش شده در حد امکان مراحل انجام تسهیل شود.

 

 های بازپرداخت نرخ سود و کیف پول صندوقدوره  -7-5

س         کل دوره که وام ارائه می صورت ماهیانه ا ساله و بازپرداخ  به  سه  سود برای کار در  . شود  صد   20نرخ  در

شارکتی )           سود بانکی م سط  س  که وزن متو شده ا شنهاد  سالمی     24پی صد مطابق بانک مرکزی جمهوری ا در

شارکتی یونیدو     سود م ساس پیش  13.5ایران( و نرخ  س  نرخ داد % بر ا س  بازنگری    بینی تورم ا شده ممکن ا ه 

شند. یونیدو            صورت انعطاف پذیر نمی با سود را به  شش قوانین و تورم دارد از زمانی که نرخ  ستگی به ک شود. ب

 ممکن اس  سود سهم خود را کاهش دهد تا نرخ سود بیشتری برای کاربران خود داشته باشد.

 

 نرخ سود وام صندوق مطابق با نرخ مشارک  یونیدو - 2جدو  شماره 

 

 شرک  سود مشارک  یونیدو 0% 6% 8% 10% 12% 13% 14%

 نرخ سود صندوق 16% 18% 18.67% %19.33 20.0% 20.33% 20.67%

سود     س  نرخ  شتر وجود دارد. قدرت      پایینزمانی که ممکن ا سب برای کاربران بی شود، یک انتخاب منا تر دیده 

 آید که مخصوصاً بایستی در کشورهای دارای نرخ تورم باال مدنظر باشد.پولی مناسب تر به دس  میخرید 

شماره   شتری در رابطه با   3جدو   س    مختلف  هاینرخاطالعات بی صد به عنوان نرخ   14 ،سود ارائه نموده ا در

 شده اس . پیشنهاد بینی تورم مورد انتظارالک و پیشسود استه
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 تورم شده سهم در نظر گرنته دوونییمشارک  ارزش زمانی  -3جدو  شماره 

نرخ  ارزش زمانی سهم یونیدو

 سا  او  سا  دوم سا  سوم سا  چهارم سا  پنجم سا  ششم پیشنهادی

0.68 0.78 0.89 1.01 1.15 1.32 0% 

0.97 1.04 1.12 1.21 1.30 1.39 6% 

1.08 1.14 1.21 1.28 1.35 1.42 8% 

1.21 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 10% 

1.35 1.37 1.40 1.42 1.45 1.47 12% 

1.42 1.44 1.45 1.46 1.47 1.49 13% 

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 14% 

سک  هر چند ستفاده     ری سود آزاد مورد ا س . در و  % 21نرخ  سرمایه    عمالً متفاوت ا شنهاد  گذاری بر واقعی  پی

شارک      ساس م شد اما  نمیا صمیم    21انرژی عمالً با نرخ  وریبهرههای کمکی پروژهبا صد ت شوند.  میگیری در

 هرچند در دید عموم قرار ندارد.

 زادآریسک نرخ  ارزش زمانی مشارک  یونیدو، -4جدو  شماره 

 ارزش زمانی سهم یونیدو
 نرخ پیشنهادی

 سا  او  سا  دوم سا  سوم سا  چهارم سا  پنجم سا  ششم

0.48 0.58 0.70 0.85 1.02 1.24 0% 

0.68 0.77 0.88 1.01 1.15 1.31 6% 

0.76 0.85 0.95 1.07 1.20 1.34 8% 

0.85 0.93 1.02 1.13 1.24 1.36 10% 

0.94 1.02 1.10 1.19 1.29 1.39 12% 

1.00 1.07 1.14 1.22 1.31 1.40 13% 

1.05 1.11 1.18 1.25 1.33 1.41 14% 

 30سیستم صنعتی از     سهم هر  و حداکثر صنع  متفاوت باشد   سه نوع  شامل بایستی   حداقلمنابع مالی صندوق  

 درصد منابع صندوق اس . 25تجاوز کند. حداکثر سهمیه تخصیصی برای کاربرد  نبایستی درصد منابع صندوق
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 مخارج عملیاتی -8-5

تصئئویب هبایسئئتی پیشئئاپیش بن از آ متاثرهر گونه هزینه ایجاد شئئده ناشئئی از عملیات صئئندوق وپرداختی های 

 انجام های بیرونی توسط کاربرانمشاوره وبرای ارزیابی پروژه ها تمام پرداختی کنندگان درصندوق برسد.مشارک 

ها در ابتدای هر سا   پرداخ ودریان  توسط بانک  هزینه مدیری  بعنوان یک درصد از کل مشارک     .خواهد شد 

 . خواهد شدمالی انجام 

 صندوق با اتمام پروژه مالکیت -9-5

ماه قبل از پایان قرارداد، یک پروتکل پایان کار بایسئئتی توسئئط یونیدو،  وسئئهبه عنوان بخشئئی از خاتمه قرارداد 

توسئئط دیگری که دولتی  نهادهر یا  خواهد شئئد یانتهایفکو و بانک تهیه شئئود. مالکی  صئئندوق به ایفکو انتقا  

 بودرا تنظیم خواهد  چگونگی ارتباط بین دول  ایران و بانک پروتکل یان .بر اسئئاس توانقی انتقا  خواهد  ایفکو

 .خواهد دادقانونی و حقوقی را شرح  وارتباط 

 

 


