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مقدمه
ــام  ــی مق ــی اقتصــاد مقاومت ــه در سیاســت های ابالغ ــم کشــور ک ــای مه یکــی از اولویت ه
معظــم رهبــری مــورد توجــه جــدی قــرار گرفتــه اســت، تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان در کشــور 
اســت. نــگاه بــه سیاســت های علــم و فنــاوری و دســتاوردهای کشــور در دو دهــه گذشــته نشــان 
ــاز توســعه اقتصــاد  ــران علیرغــم ایجــاد زیرســاخت های موردنی می دهــد جمهــوری اســالمی ای
ــز  ــا و تجهی ــرده، ارتق ــص و تحصیلک ــانی متخص ــروی انس ــون نی ــور همچ ــان در کش دانش بنی
زیرســاخت های آزمایشــگاهی و نیــز پیشــرفت های چشــمگیر علمــی، نتوانســته اســت در عرصــه 

ــق باشــد. ــای دانشــی موف ــروت از فعالیت ه ــان و کســب ث توســعه کســب وکارهای دانش بنی

تجربــه طراحــی و اجــرای قانــون حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــای  ــگاه« و »ارتق ــت »بن ــث شــد محوری ــان باع ــی توســعه کســب وکارهای دانش بنی ــه مل برنام
فعالیت هــای دانشــی« در آن بیــش از پیــش، مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــه نظــر می رســد اهتمــام 
جــدی مســئولین در بهبــود فضــای نهــادی وکارکردهــای دانشــی فعالیــت بنگاه هــا کــه تحــت 
ــاد می شــود، راهبــرد مهــم کشــور در نیــل  ــوآوری« از آن ی عنــوان »زیســت بوم کارآفرینــی و ن
ــی،  ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــد، فض ــت بوم جدی ــن زیس ــد. در ای ــان می باش ــاد دانش بنی ــه اقتص ب
ــران  ــز بازیگ ــا و نی ــا و فرآینده ــررات، روال ه ــن و مق ــث قوانی ــد از حی ــی و سیاســی بای اجتماع
تخصصــی مهیــای بهبــود عملکردهــای دانشــی و نوآورانــه بنگاه هــای اقتصــادی باشــد. در ایــن 

میــان، ایجــاد نظــام مالــی دانش بنیــان از اهمیــت محــوری برخــوردار اســت.

خدمــات مالــی تخصصــی مرتبط با توســعه نــوآوری در بنــگاه، یکــی از اصلی تریــن محورهای 
زیســت بــوم نــوآوری و کارآفرینــی میباشــد و مهمترین محــرک بهبــود کســب وکارهای اقتصادی 
از حیــث رســوخ دانــش، ارتقــای نــوآوری و افزایــش رقابت پذیــری بین المللــی محســوب 
ــی و  ــود کارآفرین ــی در جهــت  بهب ــن ابزارهــای مال ــق ای ــم دقی میشــود. طبیعــی اســت تنظی
رقابت پذیــری بین المللــی مســتلزم فعالیــت نهادهــای مالــی تخصصــی اســت. در نبــود چنیــن 
خدمــات تخصصــی، خدمــات و حمایت هــای مالــی عمومــاً بــه وام ارزان قیمــت تقلیــل یافتــه و بــا 
شــکل دهی بــه یــک فضــای رانتــی بــرای بهره منــدی از ایــن یارانــه مســتتر، رقابــت در دانــش 

ــه رقابــت در بهره منــدی از ایــن رانــت توزیعــی فــرو می کاهــد.  ــوآوری را ب و ن
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خوشــبختانه برخــی از نهادهــای مالــی تخصصــی اقتصــاد دانش بنیــان در قالــب قانــون 
حمایــت از شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان و نیــز قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر 
ارتقــای نظــام مالــی کشــور همچــون صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و صندوق هــای پژوهــش 
و فنــاوری غیردولتــی ایجــاد شــده اســت، لیکــن کارکردهــای نهادهــای مذکــور تــا رســیدن 
ــد  ــل بای ــی مکم ــای مال ــاد ابزاره ــز ایج ــار و نی ــورد انتظ ــردی م ــه عملک ــوی بهین ــه الگ ب
ــی و  ــر دولت ــاوری غی ــش و فن ــای پژوه ــه صندوق ه ــر چ ــه، اگ ــوان نمون ــود. بعن ــال ش دنب
نیــز صندوق هــای ســرمایه گذاری جســورانه ذیــل بــازار ســرمایه، بــا هــدف ایجــاد نهادهــای 
ــل  ــدام در عم ــون هیچک ــن تاکن ــده اند، لیک ــال ش ــور فع ــر در کش ــرمایه گذاری خطرپذی س
ــه  ــد در ارای ــر چن ــازند؛ ه ــق س ــر را محق ــرمایه گذاری خطرپذی ــرد س ــته اند کارک نتوانس
خدمــات مالــی بــه شــرکت های فنــاور بالــغ در قالــب تســهیالت و ضمانت نامه هــای 
ــاال  ــوآوری ب ــاوری و ن ــوای فن ــا محت ــرو و ب ــای پیش ــی طرح ه ــن مال ــا تامی ــی و ی تخصص
ــان  ــش بنی ــاد دان ــوآوری و اقتص ــی ن ــام مال ــل نظ ــته اند. تکمی ــی داش ــای خوب موفقیت ه
ــه  ــل اولی ــرکت ها از مراح ــاز ش ــورد نی ــی م ــای مال ــف ابزاره ــه طی ــکل دهی ب ــتلزم ش مس
نــوآوری در قالــب محصــول، فراینــد و یــا الگــوی کســب و کار تــا توســعه و بلــوغ شــرکت ها 
در بازارهــای بین المللــی اســت. ابزارهــای مالــی تخصصــی در حــوزه »اعتبارســنجی«، ارایــه 
ــا آن و نیــز نهادهــای »تحلیــل  ــی مالــی« و اســتانداردهای فنــی مرتبــط ب خدمــات »ارزیاب
ــه عملکــرد آینــده، همچنــان حلقه هــای مفقــوده  و مدیریــت ریســک« خصوصــا معطــوف ب
نظــام مالــی اقتصــاد دانــش بنیــان و توســعه نــوآوری در کشــور هســتند. یکــی از تجربیــات 
موفــق در بکارگیــری ابزارهــای مالــی متنــوع متناســب بــا نیازهــای کل دوره رشــد و بلــوغ 
شــرکت ها، بانــک عمومــی ســرمایه گذاری فرانســه اســت. در ایــن گــزارش، ضمــن معرفــی 
اجمالــی بانــک عمومــی ســرمایه گذاری فرانســه، خدمــات تخصصــی ارائــه شــده توســط آن 
ــا  ــی ب ــه، و مشــاوره و همراه ــت و بیم ــرمایه گذاری، ضمان ــا، س ــوزه وام، کمک ه ــج ح در پن

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــورد بررس ــرکت ها م ش

مهم تریــن تفــاوت و مزیــت خدمــات ارائــه شــده توســط bpi، تنــوع راهکارهــا متناســب 
بــا تفــاوت شــرایط شرکت هاســت. مرحلــه ی رشــد شــرکت، ابعــاد آن بلحــاظ نیــروی انســانی 
و گــردش مالــی، بخــش فعالیــت، و نــوع هزینــه ی مــورد نیــاز شــرکت )تحقیــق و توســعه، 
ســرمایه در گــردش، امــالک، تجهیــزات، کاالهــای مصرفــی و نظایــر آن( از عواملــی هســتند 
ــا تجربیــات  ــر تنــوع ایــن راهکارهــا اثرگــذار هســتند. امیــد اســت آشــنایی بیشــتر ب کــه ب

ــوآوری در کشــور را بیــش از پیــش تســریع نمایــد. بین المللــی، مســیر توســعه ن
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درس آموخته های تجربه بانک عمومی سرمایه گذاری فرانسه برای نظام مالی 
نوآوری ایران

یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد مقاومتــی، تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان اســت کــه در کشــور 
ــع انســانی متخصــص و  ــژه در حــوزه ی مناب ــه وی ــل توجــه ب ــا علی رغــم ظرفیت هــای قاب م
کارآمــد، بــه اهــداف خــود دســت نیافتــه اســت. در نبــود خدمــات مالــی تخصصــی متنــوع 
ــن  ــی از کلیدی تری ــوان یک ــه عن ــگاه، ب ــوآوری در بن ــعه ن ــت توس ــده جه ــازی ش و ویژه س
محرک هــای رشــد و توســعه کســب و کارهــای دانش بنیــان، حمایت هــای مالــی از نــوآوری 
در کشــور عمومــا محــدود بــه وام هــای ارزان قیمــت اســت. در ایــن راســتا توجــه بــه ایجــاد 
و توســعه ابزارهــا و ســازوکارهای مالــی جدیــد و تخصصــی بــرای شتاب بخشــی بــه تحقــق 
اقتصــاد دانش بنیــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. در ایــن مجموعــه، بانــک عمومــی 
ــان و  ــاد دانش بنی ــی اقتص ــام مال ــوری نظ ــر مح ــوان بازیگ ــه عن ــه1 ب ــرمایه گذاری فرانس س
پشــتیبان نــوآوری در کســب و کارهــای شــرکت های فرانســوی معرفــی شــده اســت. تنــوع 
ــای اقتصــادی،  ــش روی بنگاه ه ــای پی ــا مشــکالت و چالش ه ــی متناســب ب ــای مال برنامه ه
نهادســازی تخصصــی و نیــز توجــه بــه مجموعــه نیازهــای بنگاه هــا از مرحلــه ایجــاد و خلــق 
تــا بلــوغ و توســعه و انتقــال، نــکات مهمــی اســت کــه در عملکــرد bpi می توانــد مــورد توجــه 
قــرار گیــرد. در ادامــه برخــی وجــوه کلیــدی خدمــات ارائــه شــده توســط ایــن مؤسســه بــر 

ــود. ــمرده می ش ش
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»توجه به رشد و نوآوری کسب وکارها در برابر توجه به شرکت های با فناوری باال«

توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان مسـتلزم رشـد شـرکت ها و نـوآوری در آن هـا متناسـب 
بـا نیازمنـدی هـا و تقاضـای بـازار اسـت که ممکـن اسـت در حوزه هایـی اتفـاق بیفتد که 
محتـوای فناورانـه آن ها چندان پیشـرفته، پیچیده و یا نوظهور نباشـد. در نظریات توسـعه، 
»نـوآوری« بـه عنـوان نیـروی مرکـزی تغییـر در اقتصـاد در نظـر گرفته می شـود و مفهوم 
آن توجـه بـه پویایی هـای بنـگاه در فضـای رقابتـی اسـت. تلقـی اقتصـاد دانش بنیـان بـه 
عنـوان اقتصـاد شـرکت های دانش بنیـان یـا HighTech باعـث می شـود بخـش زیـادی از 
نوآوری هـای بـازاری کـه در قالـب محصـوالت و یا فرآیندهـا و الگوهای کسـب و کار جدید 
ظهـور یابنـد، مـورد توجـه قـرار نگیـرد. در الگوهـای مـورد توجـه مؤسسـه bpi، نـوآوری 
بنـگاه بسـیار بیشـتر از محتـوای فناورانه محصـوالت یا فرآیندهـای بنگاه مـورد توجه قرار 
 bpi محـور خدمـات و برنامه هـای )HighTech ًمی گیـرد و بنگاه هـای نـوآور )نـه لزومـا

. هستند

بـه عنـوان مثـال می تـوان بـه طـرح شـماره 3 از طرح هـای مشـارکت مسـتقیم در 
سـرمایه گذاری توسـط این مؤسسـه اشـاره کرد. به دلیل سـوددهی مناسـب صنعت چوب 
و مبلمـان، علـی رغـم High Tech نبـودن ایـن صنعـت، طـرح »چـوب2«، معرفی شـده 
در جـدول شـماره 36، طرحـی بـا هـدف حمایت از شـرکت های فـرآوری چـوب و مبلمان 
اسـت. هم چنیـن برخـی طرح هـای دیگر در حـوزه صنایع و خدمـات مد نیز مـورد حمایت 
ایـن مؤسسـه هسـتند کـه از این میـان می توان به طرح شـماره 13 از مشـارکت مسـتقیم 
در سـرمایه گذاری معرفـی شـده در جـدول 46 اشـاره نمـود کـه طرحی مختـص برندهای 
خالقانـه نوپـا در فرانسـه اسـت. بـه طور کلی الگـوی حمایتی مبتنی بر رشـد کسـب و کار 
در ایـن مؤسسـه موجـب می شـود که انـواع حمایت هـای مرتبط با توسـعه، ماننـد خدمات 
ضمانـت و بیمـه بـرای توسـعه صادرات کسـب و کارهـا طراحی و پیاده سـازی شـود که در 
طرح هـای بیمـه نـرخ تسـعیر ارز در قـرارداد، بیمـه  اوراق بهـادار بازرگانـی، بیمـه تضمین 
تغییـر نـرخ ارز در زمـان صـدور صـورت وضعیـت )شـرایط خریـد( و بیمه سـرمایه گذاری 
بین المللـی )معرفـی شـده در جـداول 53 تا 56( قابل مشـاهده اسـت. هم چنین طرح هایی 
کـه بخش هـای صنعتـی مختلـف را مـورد حمایـت قـرار می دهنـد، مانند وام شـرکت های 
کوچـک و متوسـط دفاعی و یا وام رشـد خـودرو از وام های موضوعـی، روی یک بخش فارغ 

از محتـوای فناورانـه شـرکت های آن بخـش متمرکز شـده اند.
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»توجه به ابزارهای مالی متنوع متناسب با نیازمندی های بنگاه در مراحل مختلف 
چرخه عمر آن«

ــوزش و پژوهــش در  ــان را آم ــوآوری، ورودی اقتصــاد دانش بنی ــه ن ــگاه خطــی ب ن
دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی می دانــد و تــالش می کنــد بــا تجاری ســازی 
ــا ثــروت  دســتاوردهای پژوهشــی در قالــب شــرکت های دانش بنیــان، چرخــه علــم ت
را تکمیــل کنــد. امــا، الگــوی مــورد توجــه در bpi، توجــه بــه توســعه کارآفرینــی از 
ایجــاد کســب و کارهــای جدیــد تــا توســعه و گســترش بین المللــی در نهایــت انتقــال 
و ادغــام اســت بــه ایــن معنــا کــه متناســب بــا مراحــل مختلــف توســعه کســب و کار، 
کارآفریــن نیازمنــد خدمــات مالــی مختلفــی اســت کــه توســط bpi ارائــه می شــود. 
در بســیاری از طرح هــای مؤسســه در بخــش مشــموالن بــه مراحــل رشــد شــرکت ها 
اشــاره شــده اســت. در طــرح مشــارکت مســتقیم در ســرمایه گذاری توســط مؤسســه 
شــامل جدول هــای 34 تــا 51 بــه خوبــی شــمول طرح هــا بــه مراحــل رشــد از توســعه، 
ــری و انتقــال مشــخص اســت.  ــا رقابت پذی ــوآوری و تجاری ســازی ت ــی، ن رشــد بیرون
ــای  ــمول حمایت ه ــان مش ــه رشدش ــای مرحل ــر مبن ــرکت ها ب ــا ش ــن طرح ه در ای
ــرکت هایی  ــا ش ــرح ه ــی ط ــال در برخ ــوان مث ــه عن ــوند. ب ــرمایه گذاری می ش س
ــوآوری خــود هســتند و در برخــی  ــای ن ــرای پروژه ه ــرمایه گذار ب ــال س ــه دنب ــه ب ک
ــه ســرمایه گذاری  ــاز ب ــی نی ــرای رشــد و توســعه بین الملل دیگــر شــرکت هایی کــه ب
دارنــد مشــمول حمایــت هســتند کــه بــر ایــن مبنــا تنوعــی از حمایت هــای متناســب 
ــعه و  ــرمایه گذاری توس ــرمایه گذاری seed، س ــر، س ــرمایه گذاری خطرپذی ــامل س ش

ــود. ــه می ش ــال ارائ ــرمایه گذاری انتق س

هم چنیــن طرح هــای ضمانتنامه هــای بانکــی )جــداول 67 تــا 71(، شــامل 
پوشــش ریســک خلــق و ایجــاد کســب و کار، پوشــش ریســک انتقــال ســهام و تملــک 
اهرمــی )خریــد اســتقراضی(، پوشــش ریســک گســترش بین المللــی، پوشــش ریســک 
ــود  ــرمایه می  ش ــی و س ــت نقدینگ ــط، و تقوی ــک و متوس ــرکت های کوچ ــعه ش توس
کــه بــه معنــای آن اســت کــه تناســب راهکارهــای ضمانت نامــه ی بانکــی بــا مراحــل 

مختلــف توســعه کســب و کارهــا مــورد توجــه مؤسســه بــوده اســت.
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»جهت دهی به ابزارهای مالی و اقتصادی کشور در مسیر توسعه فناوری و 
نوآوری«

ــت  ــط فعالی ــود محی ــالش می ش ــوآوری، ت ــی ن ــام مل ــه نظ ــرد محــدود ب در رویک
بنگاه هــای خاصــی )عمومــاً بنگاه هــای دانش بنیــان و HighTech( بــا ابزارهــای 
ــن  ــرای توســعه فنــاوری همــوار گــردد. در ای ــژه، ب حمایتــی و روال هــای خــاص و وی
ــادی و  ــای اقتص ــا نظام ه ــری ب ــای درگی ــه ج ــان ب ــای دانش بنی ــرد، بنگاه ه رویک
ــتند  ــان  هس ــوزه دانش بنی ــاص ح ــه خ ــن ک ــای جایگزی ــا ابزاره ــور، ب ــی کش حقوق
ــی  ــه جایگزینــی کــه تکمیــل ابزارهــای مال ــد. لیکــن رویکــرد bpi، ن تعامــل می کنن
کشــور فرانســه اســت. بــه ایــن معنــا کــه شــرکت ها در تعامــل بــا نهادهــای بــازار پــول 
ــا  ــوآوری ب ــه دلیــل درگیــری در فرآیندهــای ن و ســرمایه فرانســه، در مــواردی کــه ب
مشــکل مواجــه می شــوند از خدمــات مالــی bpi اســتفاده می کننــد. بــه عنــوان نمونــه، 
در مــواردی کــه موضــوع فعالیــت شــرکت، ایجــاد دارایــی غیــر قابــل وثیقه گــذاری و 
ــرای اخــذ تســهیالت  ــک ب ــد در رهــن بان ــش فنــی اســت کــه نمی توان از جنــس دان
ــه وام بــدون ضمانــت می کنــد ولــی در مــواردی کــه  ــه ارائ قــرار گیــرد، bpi اقــدام ب
ــرد.  ــه وام اســت، bpi تأمیــن وثیقــه شــرکت را برعهــده می گی ــه ارائ ــک حاضــر ب بان
ــاز  ــی مرســوم بی نی ــی و مال ــای پول ــه نهاده ــه ب ــع bpi، شــرکت ها را از مراجع در واق
ــوی  ــا الگ ــوآوری شــرکت ها ب ــعه ن ــای توس ــه برنامه ه ــواردی ک ــی در م ــد، ول نمی کن
تأمیــن مالــی مرســوم در تعــارض قــرار می گیــرد، bpi بــه عنــوان تســهیلگر وارد شــده 
ــد.  ــع می کن ــی را مرتف ــی و مال ــوآور و نظــام پول و مشــکالت تعامــالت شــرکت های ن
ــت شــامل جدول هــای  ــدون ضمان ــه دیگــر، در طرح هــای وام هــای ب ــه عنــوان نمون ب
6 تــا 10 بــرای ارائــه ایــن وام توســط مؤسســه، الــزام بــه اخــذ تأمیــن مالــی بیرونــی 
ــن  ــود دارد. هم چنی ــرکت ها وج ــرای ش ــدت( ب ــی م ــبتا طوالن ــی نس ــای بانک )وام ه
ایفــای نقــش بــه عنــوان Fund of Funds توســط ایــن مؤسســه کــه بــه خوبــی مکّمــل 

ــه اســت. ــن نکت ــد ای ــز مؤی ــرمایه گذاری های مســتقیم آن اســت نی س
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»توجه به الگوهای ارزیابی و برنامه های حمایتی برای شناسایی و توسعه کسب 
و کارهای نوآورانه دارای ظرفیت رشد سریع در آینده«

الگوهــای مرســوم ارزیابــی، مبتنــی بــر شــاخص های عملکــردی مربــوط بــه فعالیت 
هــا و دســتاوردهای گذشــته کســب و کارهــا را بیشــتر گذشــته نگر مــورد توجــه قــرار 
مــی دهنــد. لــذا اگــر بنگاهــی ســابقه مالــی و اعتبــاری مناســبی داشــته باشــد، اخــذ 
تســهیالت و خدمــات مالــی بــرای وی مبتنــی بــر انباشــت اعتبــار، تســهیل می شــود. 
ــعه ای و  ــات توس ــه تحقیق ــد ک ــان ده ــی نش ــرد بنگاه ــابقه عملک ــر س ــن اگ همچنی
ــگاه  ــت، آن بن ــوده اس ــه نم ــان عرض ــد دانش بنی ــوالت جدی ــته و محص ــه داش نوآوران
ــه  ــوآور و دانش بنیــان تلقــی می شــود. لیکــن در مــوارد حمایــت از ایده هــای خالقان ن
و شــرکت های نوپــا، نیــاز بــه ارزیابــی آینده نگــر مبتنــی بــر ارزیابــی پتانســیل بالقــوه 
رشــد آینــده بــازار شــرکت وجــود دارد و بدلیــل عمــر کــم شــرکت ارزیابــی گذشــته نگر 
مفیــد نخواهــد بــود. در ایــن زمینــه نیــز، bpi در حــوزه ســرمایه گذاری خطرپذیــر و 
ــدی از  ــی، بهره من ــای فن ــه و گرنت ه ــون وام، ضمانت نام ــی همچ ــات مال ــه خدم ارائ

ــد. ــام می ده ــر انج ــای آینده نگ ــر ارزیابی ه ــی ب ــات را مبتن خدم

بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه طــرح »افق هــای بلنــد در حــوزه دیجیتــال« اشــاره 
ــد  ــاالی رش ــال دارای پتانســیل ب ــتارتاپ های دیجیت ــص اس ــه طرحــی مخت ــود ک نم
ــد در ایــن طــرح حمایــت از  ــر می آی ــام ایــن طــرح نیــز ب اســت. همان طــور کــه از ن
شــرکت ها بــر مبنــای ارزیابــی آینده نگــر مبتنــی بــر ارزیابــی پتانســیل بالقــوه رشــد 
ــه معرفــی شــده  آن هــا انجــام می شــود. هم چنیــن طــرح ایجــاد کســب و کار نوآوران
در جــدول 84، بــه پروژه هایــی کــه »اثبــات مفهومــی« آن هــا انجــام شــده و آمادگــی 
ایــن را دارنــد کــه در آینــده کوتــاه مــدت بــه یــک کســب و کار اســتارت آپی تبدیــل 

ــد. شــوند، کمــک می کن



8

» مساله محوری در بکارگیری ابزارهای مالی و طراحی برنامه های حمایتی«

مـروری بـر برنامـه هـای ارایـه شـده توسـط bpi نشـان می دهـد هر طـرح معطوف 
بـه حـل مسـئله واقعـی برخـی بنگاه ها در فضای واقعی کسـب و کار ارائه شـده اسـت و 
ابزارهـا بصـورت عمومـی و انتزاعی طراحی نشـده اند. به بیان دیگر، مؤسسـه bpi تالش 
کرده اسـت مشـکالت توسـعه کسـب و کارها و نـواوری در آن ها را احصـاء نماید و برای 
کلیه مسـائل شـرکت های فرانسـوی در توسـعه کسـب و کار و نوآوری راه حل ارایه کند. 
بعنـوان نمونه، یکی از مشـکالت شـرکت های فرانسـوی این اسـت که جریـان نقدینگی 
آن هـا در مـواردی که مشـتریان بـزرگ خصوصی یا عمومـی دارند بدلیل عـدم پرداخت 
بموقـع مطالبـات بـه خطر می افتـد. برای رفع این مشـکل، نقـد کردن مطالبـات جاری 
شـرکت ها در قالـب خـط اعتبـاری بصـورت اعطـای مسـاعده به شـرکت ها تا زمـان در 
یافت مطالبات، بسـیار راهگشـا می باشـد. این برنامه در جدول شـماره 4 تشـریح شـده 
اسـت. یـا اینکـه طرح هـای نوآورانه و پیشـرو بـرای تبدیل شـدن به کسـب و کار دائمی 
نیازمنـد تأمیـن مالی اولیه ای هسـتند کـه بازپرداخت آن در کوتاه مدت برای شـرکت ها 
ممکـن نیسـت. بـرای رفـع این مشـکل، مؤسسـه bpi اعطـای وام بـا مبلغ کـم و بدون 
 )Seed Loan( ضمانـت بـا دوره بازپرداخـت طوالنی برای طرح هـای نوآورانه منتخـب
را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. این مشـکالت در کل چرخه عمر بنـگاه از خلق 
تـا انتقـال مـورد توجـه بوده انـد. مثـال در مرحلـه انتقـال و تغییـر تملـک، مشـکلی که 
وجـود دارد ایـن اسـت کـه خریـداران شـرکت های اسـتارتاپی رشـد یافته فرانسـه باید 
از روز اول قسـط وام بدهنـد ولـی شـرکت هنـوز به سـوددهی نرسـیده اسـت. لـذا ابزار 
ارائـه وام بـدون ضمانـت با کاهش بازپرداخت در دوسـال اول و دوره 7 سـاله بازپرداخت 
بـه خریـداران SME هـا معـادل 40 درصـد وام اصلـی، به شـرح جدول 8 مـورد توجه 
قـرار گرفتـه اسـت. مسـاله محـوری در طراحـی ابزارهـا، عالوه بـر چرخه عمـر بنگاه ها، 
متوجـه کارکردهـای کلیـدی همچون توسـعه فعالیت های R&D بنگاه هـا و یا صادرات 
و مـوارد دیگـر هم شـده اسـت. مثل اینکه شـرکت های فرانسـوی بـرای اولیـن صادرات 
خـود بایـد هزینه هایـی انجـام دهند که بدلیـل ترس از شکسـت و ضرر و زیان ناشـی از 
آن بـرای شـرکت ها ایجاد مشـکل می کند. بـرای رفع این مشـکل، بیمه اولیـن صادرات 
شـرکت های فرانسـوی طراحی شـده اسـت که در قبـال هزینه های صادراتـی در دوره 3 

سـال قابل اسـتفاده اسـت )جدول 58(.
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»بکارگیری ابزارهای مالی برای تحقق اهداف راهبردی ملی و رفع چالش های 
حوزه عمومی«

نیــل بــه اهــداف کالن و نیــز مقابلــه بــا چالــش هــای ملــی مســتلزم بکارگیــری 
هدفمنــد ابزارهــای مالــی اســت. بدیهی اســت تحقــق اقتدار ملــی، قوت دیپلماســی، 
رفــع فقــر، توســعه اشــتغال، مقابلــه بــا آلودگــی و معضالت زیســت محیطــی و نظایر 
آن اگرچــه دارای ماهیــت صرفــا اقتصــادی نیســتند، لیکــن نیازمنــد همراهــی موثــر 
ابزارهــای مالــی و اقتصــادی هســتند. مــرور تجربــه مؤسســه bpi نشــان می دهــد 
ــز حــل مشــکالت  ــدت و نی ــای بلندم ــرای اجرایی ســازی راهبرده ــن مؤسســه ب ای
و نیازمندی هــای کشــور فرانســه راه حل هــای اجرایــی مبتنــی بــر ابزارهــای 
ــه، یکــی از معضــالت فرانســه،  ــه کــرده اســت. بعنــوان نمون مالــی و اقتصــادی ارائ
 bpi ــه ــتا، موسس ــن راس ــت. در ای ــه اس ــعه یافت ــر توس ــق کم ت ــتغال در مناط اش
برنامــه اعطــای گرنــت بــه مجریــان پروژه هــای نــوآوری اجتماعــی منطقــه ای بــرای 
ــه شــرح  ــرار داده اســت )ب ــا را در دســتور کار ق ــی آن ه کاهــش هزینه هــای اجرای
ــردی  ــل اولویت هــای راهب ــف ذی ــل مختل ــا این کــه فرانســه بدالی جــدول 21(. و ی
ــه  ــی مدیتران ــوزه تمدن ــورهای ح ــنتی اش را در کش ــوذ س ــم دارد نف ــود، تصمی خ
ــادرات  ــه ص ــور، بیم ــن منظ ــد. بدی ــد و گســترش ده ــظ کن ــا حف ــمال آفریق و ش
شــرکت های فرانســوی در برابــر ریســک کشــورهای الجزایــر، لبنــان و مصــر توســط 
ــرای  bpi ارایــه می شــود کــه در جــدول 62 نشــان داده شــده اســت. همچنیــن ب
کمــک بــه جلوگیــری از گســترش بحــران یونــان بــه اتحادیــه اروپــا و حفــظ بــازار 
ــان، همان طــور کــه  ــر یون صادراتــی فرانســه و نیــز انجــام تعهــدات فرانســه در براب
در جــدول 60 نشــان داده شــده اســت، بیمــه صــادرات شــرکت های فرانســوی بــه 
یونــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. صنایــع زیرســاختی همچــون صنعــت ریلی، 
صنایــع دریایــی و خصوصــا صنعــت هوانــوردی، اولویــت راهبــردی فرانســه و یکــی 
از پایه هــای اقتــدار ملــی ایــن کشــور اســت. بــر ایــن مبنــا و بــرای اینکــه صنعــت 
ــازار صادراتــی اســت،  ــوردی فرانســه در رقابــت بین المللــی نیازمنــد توســعه ب هوان
ــوردی فرانســه بمنظــور تامیــن  ــع هوان ــرای مشــتریان صنای ــه ب صــدور ضمانت نام
ــدول 55  ــرح ج ــه ش ــه ب ــی فرانس ــن مال ــات تأمی ــوی مؤسس ــدار از س ــی خری مال

ــود. ــام می ش ــط bpi انج توس
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معرفی بانک عمومی سرمایه گذاری فرانسه  

ــن  ــدف تأمی ــا ه ــال 2012 ب ــهbpifrance( 2(، در س ــی فرانس ــرمایه گذاری عموم ــک س بان
مالــی و توســعه کســب و کار از ادغــام نهاد هــای OSEO3، صنــدوق راهبــردی ســرمایه گذاری4 و 
شــرکت CDC5 تأســیس شــده اســت. ســهام ایــن مؤسســه بــه صــورت مســاوی متعلــق بــه دولت 
فرانســه و گــروه ســرمایه گذاری فرانســه6 )تحــت هدایــت و نظــارت پارلمــان فرانســه( می باشــد. 
ایــن مؤسســه مالــی از نظــر ترکیــب شــخصیت  های حقیقــی و حقوقــی مختلــف شــامل ســه نهــاد 

مجــزا بــه شــرح ذیــل می باشــد کــه در شــکل شــماره 1 نمایــش داده شــده اســت.

یــک بانــک7 کــه 91 درصــد از ســهام آن متعلــق بــه دولــت و 9 درصــد متعلــق بــه ســایر 	 
ــد.  ــای تجــاری می باش بانک ه

شرکت هولدینگ و مدیریت سرمایه8 	 

شرکت اعتبارسنجی و تضمین صادرات9 	 

خدمــات و حمایت  هــای ایــن مؤسســه از طریــق یــک دفتــر مرکــزی در پاریــس و بیــش از 
ــی  ــن مؤسســه مال ــرد. ای 42 دفتــر منطقــه ای در اســتان های مختلــف فرانســه صــورت می پذی
خدمــات و راه حل  هــای مختلفــی از قبیــل تقویــت ســرمایه در گــردش، ایجــاد و توســعه کســب 
ــت  ــی جه ــات حمایت ــر خدم ــه مهم ت ــی و از هم ــگاه بین الملل ــب جای ــه کس ــک ب و کار، کم
ــد.  ــه می کن ــان ارائ ــی و کارآفرین ــی و حقوق ــه اشــخاص حقیق ــه ب ــای نوآوران ــعه فعالیت ه توس
در خصــوص توســعه فعالیت هــای نوآورانــه، ایــن مؤسســه در دو بخــش تأمیــن مالــی و تأمیــن 
ســرمایه، خدمــات مختلفــی بــه کارآفرینــان و خصوصــا شــرکت های کوچــک و متوســط ارائــه 
ــرای توســعه  ــه و وام ب ــای اعطــای یاران ــری ابزار ه ــر بکارگی ــی مشــتمل ب ــد. بخــش مال می ده
نــوآوری اســت و بخــش تأمیــن ســرمایه نیــز تخصیــص ســرمایه از طریــق ســرمایه گذاری خطــر 

ــد. ) شــکل 1( ــال می کن ــر10 را دنب پذی
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شکل 1- ساختار مالکیت، ساختار حقوقی و بخش  های مختلف مؤسسه bpi  فرانسه
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ــن مؤسســه نشــان داده شــده اســت. همان طــور  ــر عملکــرد حمایت هــای ای در جــدول زی
کــه مشــخص اســت، بلحــاظ حجــم مالــی حمایت هــا، ارائــه وام و ضمانت نامــه بــه میــزان قابــل 
ــازوکارها  ــن س ــت ای ــان دهنده ی اهمی ــه نش ــت ک ــتر اس ــوض بیش ــای بالع ــی از کمک ه توجه
ــالف  ــا اخت ــز ب ــده نی ــت ش ــرکت های حمای ــداد ش ــورد تع ــت. در م ــه کمک هاس ــبت ب نس
ــرکت را  ــزار ش ــدود 60 ه ــی، ح ــل و غیرپول ــزار مکّم ــوان اب ــه عن ــه ب ــمگیری ضمانت نام چش

ــل در ایــن مؤسســه اســت. پوشــش داده اســت کــه بیانگــر اهمیــت ابزارهــای مکّم

عملکرد حمایت های مؤسسه bpi  فرانسه در سال های 2015 و 2016

20152016

وام
12.3 میلیارد یورو12 میلیارد یورو

6200 شرکت6300 شرکت

ضمانت نامه
8.4 میلیارد یورو8 میلیارد یورو

61240 شرکت60420 شرکت

کمک )گرنت 
+ وام %0(

)0.9+0.4( میلیارد یورو)1 + 0.3( میلیارد یورو

6040 شرکت5360 شرکت

ــج  ــب پن ــا، در قال ــب و کاره ــه کس ــده ب ــه ش ــای ارائ ــش رو، راهکاره ــزارش پی در گ
دســته کلی از طرح هــا معرفــی شــده کــه در شــکل 2 نمــای کلــی آن قابــل مشــاهده اســت. 
ــرح(،  ــرمایه گذاری )103 ط ــای س ــرح(، طرح ه ــای وام )42 ط ــامل طرح ه ــوارد ش ــن م ای
طرح هــای ضمانــت و بیمــه )25 طــرح(، طرح هــای کمــک )13 طــرح(، و طرح هــای 

ــد. ــرح( می باش ــارکتی )25ط ــاوره ای و مش مش

 مالی
سال

عملکرد
وزه 

ح
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bpi ب و کارها توسط مؤسسه
شکل2- راهکارهای ارائه شده به کس





1.   معرفی طرح های 
حوزه وام  
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ابزارهای تخصصی در شکل دهی به نظام مالی توسعه نوآوری

1- طرح های حوزه وام
ــت،  ــدون ضمان ــار نقــدی، طرح هــای وام ب طرح هــای حــوزه وام شــامل طرح هــای اعتب
طرح هــای وام موضوعــی، طرح هــای وام هــای منطقــه ای، طرح هــای اعتبــار صادراتــی، 

ــود. ــگ می ش ــای لیزین ــدت، و طرح ه ــد و میان م ــای بلن ــای وام ه طرح ه

1-1- طرح های اعتبار نقدی
ایــن طرح هــا شــامل 5 طــرح مســاعده صــادرات، ضمانــت بانکــی تعهــدات امضــا، تأمیــن 
ــنگ  ــادن س ــه مع ــارت و وثیق ــات تج ــت مطالب ــهیل دریاف ــینی CICE11، تس ــی پیش مال

ــده اند. ــی ش ــار معرف ــه اختص ــا 5 ب ــداول 1 ت ــه در ج ــود ک می ش

جدول 1- طرح شماره 1 از طرح های اعتبار نقدی

نام طرح
مساعده صادرات

Export Advance+ )Avance+ Export(

تسهیل دریافت مطالبات خارجی شرکت ها بر حسب یورو با تضمین شریک بیمه گر bpiمعرفی

مشموالن طرح
شرکت هایی که صادرات دارند و با شرایط پرداخت متفاوت با روال معمول در فرانسه مواجه 

هستند )در برخی موارد بسیار طوالنی تر(.

هدف طرح
،bpi بررسی اعتبار مشتریان شرکت ها با همکاری شرکای  

  بیمه شدن شرکت ها در مقابل ریسک نکول مشتریان خارجی و نقد شدن پول در اسرع وقت.

روش اجرا

  شرکت می تواند پیش از انعقاد قرارداد به طور رایگان اعتبار خریدار خود را بررسی کند.
  تمامی فاکتورهای صادر شده بیمه می شوند: در مواقعی که از خریدار شرکت، اطالعات منفی 
عمده ای دریافت شود به شرکت هشدار داده می شود و در صورت شکست 90% مبلغ به 

شرکت بازپرداخت می شود.
  هر گونه تأخیر در پرداخت توسط خریدار، به وسیله شریک بیمه گر bpi که از پیشروهای 

جهانی در حوزه بیمه اعتباری است، جبران می شود.
  فاکتورهای ارائه شده، به شرکت حق تقدم 100 درصدی می دهد و کامال رایگان است.

  شرکت موظف به معرفی تمام مشتریان صادراتی خود نیست؛ bpi مشتریان شرکت را با 
هرمیزان گردش مالی می پذیرد.

  قیمت گذاری بدون توجه به حوزه ی صادراتی به شیوه ی یکسانی انجام می شود؛ شرکت ها از 
تعرفه سیاست گذاری بیمه ای bpi بهره مند می شوند.

  در حال حاضر تنها فاکتورها و پرداخت های انجام شده به واحد یورو مورد پذیرش است.
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معرفی طرح های حوزه وام

جدول 2-  طرح شماره 2 از طرح های اعتبار نقدی

نام طرح

ضمانت بانکی تعهدات امضا12
Bank Guarantee of Commitments by Signature )Garantie bancaire 

des Engagements Par Signature )EPS((

معرفی
مؤسســه  ی bpi بــرای صــدور تعهــدات مــورد نیــاز خریــداران داخلــی توســط بانک هــا، 

ــد. ــت صــادر می کن ــرای شــرکت ها ضمان ب

شرکت هایی که نیاز به ضمانت بانکی برای گرفتن قرارداد دارند.مشموالن طرح

هدف طرح
ــت بازپرداخــت  ــت مناقصــه، ضمان ــت )ضمان ــواع ضمان ــی تضمیــن شــده: ان تأمیــن مال

ــت اســترداد کســور وجــه الضمــان، تکمیــل( ــان کار، ضمان ــت پای ســپرده، ضمان

برای کاهش تعهدات بانک در کمک به شرکت، bpi 50% از ریسک را قبول می کند.روش اجرا

جدول 3- طرح شماره 3 از طرح های اعتبار نقدی

نام طرح
CICE تأمین مالی پیشینی

Pre-financing of the CICE (Le Préfinancement du CICE(

مساعده نقدی13 تا %85 »اعتبار مالیاتی اشتغال« آینده ی شرکتمعرفی

شرکت هایی که می  خواهند از مزایای اعتبار مالیاتی اشتغال بهره مند شوند.مشموالن طرح

تأمین مالی پیشینی »اعتبار مالیاتی اشتغال«، بدون نیاز به معطلی برای مساعده نقدیهدف طرح

روش اجرا

  بـه محـض ایـن که مجـوز دریافتـی CICE توسـط اداره مالیات ثبت می  شـود، پرداخت 
اشتغال صورت می  گیرد.

  تأمین مالی پیشـینی CICE، اعتباری اسـت که شامل »بهره وام« و »هزینه درخواست« 
می  شود. با استفاده از تأمین مالی پیشینی شرکت ها از موارد زیر بهره مند می  شوند:

  هزینـه درخواسـت: بـدون پرداخت هزینه برای مقادیر زیر کم تـر از 50.000 یورو؛ 
بیش از آن 150 یورو.

  هزینه تعهد که بر مبنای مجوزی که شرکت برای یک دوره دریافت می  کند محاسبه 
می  شود. 1% برای یک سال کامل.

  بهـره وام، بـه محـض پرداخـت مسـاعده نقـدی بـه شـرکت، بـا نـرخ بیـن 3 تا 4 
درصـد بـر مبنـای سـرمایه باقیمانده محاسـبه می  شـود. ایـن نرخ به مشـخصات 
شـرکت بسـتگی دارد ولـی بـرای موارد زیـر 50.000 هـزار یورو بصـورت ثابت 3 

است.  %
  85% از »اعتبـار مالیاتـی اشـتغال« تخمینـی بـرای سـال تقویمـی جـاری که می  بایسـت 

توسط حسابداران ارشد، حسابرسان، یا سایر اشخاص بیرونی معتبر تأیید شود.
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ابزارهای تخصصی در شکل دهی به نظام مالی توسعه نوآوری

جدول 4- طرح شماره 4 از طرح های اعتبار نقدی

نام طرح

تسهیل دریافت مطالبات تجارت
Mobilization of trade receivables

 )Mobilisation de créances commerciales(

تسهیل دریافت مطالبات14 شرکت، ذیل یک خط اعتباری تأیید شده.معرفی

شرکت هایی که قرار داد با مشتریان بزرگ خصوصی و یا عمومی دارند.مشموالن طرح

هدف طرح
• تقویت نقدینگی، و در نتیجه ایجاد ذخیره ایمنی.	

مواجهه با ددالین های پرداخت به جای مشتریان بزرگ شرکت.

روش اجرا

• اعتبــاری تأییــد شــده کــه بــرای یــک دوره ی یکســاله قابــل تمدیــد بــه شــرکت 	
ــود. ــا می  ش اعط

• ــرکت 	 ــرای ش ــاعده را ب ــد و bpi، مس ــذار می  کن ــود را واگ ــات خ ــرکت مطالب ش
تضمیــن می  کنــد.

• ــای 	 ــت فاکتوره ــر پرداخ ــت تأثی ــودکار تح ــورت خ ــاعده ها بص ــت مس بازپرداخ
ــت. ــده در bpi اس باقیمان

• ــایر 	 ــار س ــط bpi و در کن ــل توس ــور کام ــه ط ــد ب ــدی می  توانن ــاعده های نق مس
کمک هــای بانکــی کوتــاه مــدت، ارائــه شــوند؛ و یــا می  تواننــد بــه صــورت مشــترک 

بــا بانــک در چارچــوب Cash pool مدیریــت شــده توســط bpi ارائــه شــوند.

سایر شرایط

• مطالبات مشمول این طرح:	
• ــزرگ: 	 ــان ب ــه کارفرمای ــده ب ــای داده ش ــات و قرارداده ــا سفارش ــط ب ــای مرتب ادعاه

ــور  ــه ط ــه ب ــرکت هایی ک ــی، ش ــات عموم ــی، مؤسس ــی و محل ــازمان های دولت س
ــد، شــرکت های نیمــه عمومــی، ســازمان های اجتماعــی،  عمــده ســهام عمومــی دارن
ــت  ــدازه و کیفی ــر ان ــی از منظ ــان عموم ــا کارفرمای ــط ب ــزرگ مرتب ــرکت های ب ش

ــا. امضــای آن ه
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معرفی طرح های حوزه وام

جدول 5-  طرح شماره 5 از طرح های اعتبار نقدی

نام طرح
وثیقه معدن سنگ

Quarry deposit )Caution de carrières(

ضمانت مالی برای بازسازی سایت های معدنی بعد از عملیات.معرفی

مشموالن طرح

• ــی 	 ــرکت های بزرگ ــط15 و ش ــرکت های متوس ــط، ش ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
کــه شــرایط کمک هــای بلنــد مــدت و میــان مــدت bpi را دارنــد.

• هــم چنیــن از معــدن ســنگ بهــره بــرداری می کننــد و بــه دنبــال ضمانــت مالــی 	
بــرای بازســازی ســایت خــود بعــد از عملیــات هســتند.

هدف طرح
• ارائــه ضمانت نامــه مشــروط16 یــا ضمانــت عندالمطالبــه17 بــرای بازســازی معــادن 	

و ســایت های آن.

روش اجرا

• بصورت ضمانت مالی، ضمانت نامه، یا ضمانت عندالمطالبه 	
• تضمین بصورت موردی تعیین می شود:	
o  ،وثیقه سرقفلی
o ،یا تعهد نقدی
o .یا ضمانت نامه مشروط
• طول مدت مجوز: 12 ماه قابل تمدید )حداکثر طول قرارداد 5 سال است.(	
• ــل %30 	 ــزان حداق ــا به می ــورد، مشــارکت در ریســک توســط بانک ه ــه م بســته ب

ــود. ــام می ش انج

2-1- طرح های وام بدون ضمانت
ایـن طرح هـا شـامل 10 طـرح وام صنایع آینده )رشـد(، قرارداد توسـعه سـرمایه گذاری، قرارداد 
توسـعه انتقـال )تملک(، وام رشـد، وام رشـد بین المللـی، وام نـوآوری صندوق سـرمایه گذاری اروپا، 
وام Seed، وام سـرمایه گذاری Seed باهمـکاری صنـدوق نـوآوری اروپـا، وام آینـده، و وام صنعتـی 

آینـده )فناوری هـا و کاربردهـای آینـده( می شـود که در جـداول 6 تا 15 نشـان داده شـده اند.
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جدول 6-  طرح شماره 1 از طرح های وام بدون ضمانت

نام طرح
وام صنایع آینده-رشد

Future Industry Loan - Growth )Prêt Industrie du Futur - Croissance(

تأمین مالی افزایش ظرفیت های صنعتی شرکت ها.معرفی

مشموالن 
طرح

• تولیــدی جدیــد، 	 قابلیت هــای  در  دنبــال ســرمایه گذاری  بــه  کــه  شــرکت هایی 
ــتند، ــازار هس ــه ب ــد ب ــول جدی ــی محص ــده، و معرف ــی آین ــای صنعت فراینده

• ــطی 	 ــای متوس ــا( و بنگاه ه ــه اروپ ــف اتحادی ــق تعری ــط )طب ــک و متوس ــای کوچ بنگاه ه
ــی مناســبی داشــته باشــند، کــه بیــش از 3 ســال از تأســیس آن هــا گذشــته و وضعیــت مال

• فعال در بخش تولیدات صنعتی باشند،	
• برنامه سرمایه گذاری بلندپروازانه و ساختاری داشته باشند.	

هدف طرح

• افزایــش ظرفیت هــای صنعتــی در فرانســه، معرفــی محصــوالت جدیــد بــه بــازار و 	
شــرکت ها، در  جدیــد  فرایندهــای  پیاده ســازی 

• فناوری ها و صنایع آینده با هدف رقابت پذیری و رشد شرکت ها،	
• تأمیــن مالــی دارایــی هــای مشــهود و نامشــهود دارای ارزش وثیقــه گــذاری کــم در برنامــه 	

ــرکت، ــرمایه گذاری ش س
• افزایــش »ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز18« ناشــی از برنامــه ســرمایه گذاری پیــش رو و 	

ــر از 12 مــاه گذشــته. ــا انجــام شــده در کم ت ی

حجم

• از 500 هزار تا 5 میلیون یورو	
• این وام می بایست همراه با تأمین مالی بیرونی با نرخ 1: 1 باشد:	
o  کمک هــای ســرمایه ای از ســهامداران و / یــا شــرکت های ســهامی خصوصــی و / یــا

مشــارکت شــبه ســهام )وام هــای ســهام، اوراق قرضــه قابــل تبدیــل(؛ 
o .وام های بانکی با مدت زمان حداقل 5 سال

7 سال با دوره تنفس19 2 سالهمدت زمان

ضمانت

• هیچ گونه ضمانتی از دارایی های شرکت یا دارایی های مدیر مورد نیاز نیست. 	
• شــرکت می بایســت اطالعــات مــورد نیــاز بــرای ارزیابــی سیســتم را در اختیــار bpi قــرار 	

دهــد. ایــن ارزیابــی توســط یــک شــرکت بیرونــی انجــام می شــود.
• بیمه بازپرداخت وام20	

منبع تأمین 
برنامه سرمایه گذاری آینده )AIP(مالی



21

معرفی طرح های حوزه وام

جدول 7-  طرح شماره 2 از طرح های وام بدون ضمانت

نام طرح

قرارداد توسعه سرمایه گذاری
Investment Development Contract 

)Contrat de développement investissement(

تأمین مالی افزایش ظرفیت های صنعتی شرکت هامعرفی

مشموالن طرح

• شرکت هایی که یک پروژه سرمایه گذاری دارند.	
• ــا عمــر بیــش 	 ــا21(، ب ــه اروپ ــف اتحادی بنگاه هــای کوچــک و متوســط )طبــق تعری

ــا  ــالک و ی ــرمایه گذاری ام ــه س ــه برنام ــد، ک ــال رش ــودده و در ح ــال، س از 3 س
ــد. ــام می دهن ــوس انج ــای غیرملم ــته و هزینه ه ــزات داش تجهی

• هزینه های قابل قبول:	
o  ،ســرمایه گذاری ناملمــوس ماننــد هزینه هــای اســتخدام و آمــوزش، ارتباطــات

بازاریابــی، تطابــق بــا اســتانداردها، و نظایــر آن.
o  تجهیــزات بــا ارزش فــروش مجــدد کــم ماننــد مــواردی کــه منطبــق بــا نیازهای

شــرکت طراحــی و تولیــد می شــوند )قالب هــا، اتصــاالت خــاص و نظایــر آن(،
o .افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز مربوط به پروژه

تأمین مالی شرکت ها همراه با بانک هاهدف طرح

حجم

• از 40 هزار تا 600 هزار یورو در محدوده سهام و شبه سهام شرکت،	
• ــرارداد 	 ــن ق ــا ای ــر ب ــل براب ــزان حداق ــه می ــا وام بانکــی ب حتمــا می بایســت همــراه ب

ــا مشــارکت bpi باشــد. ــا ب ــوده و ی ــت bpi ب ــا ضمان ــد ب ــن وام بانکــی می توان باشــد؛ ای

یک دوره ی 6 ساله با بازپرداخت کم تر در سال اولمدت زمان

بدون گارانتی و یا تعهدات شخصیضمانت
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جدول 8-  طرح شماره 3 از طرح های وام بدون ضمانت

نام طرح
قرارداد توسعه انتقال )تملک(

Development transmission Contract 
)Contrat de développement transmission(

معرفی
تســهیل جبــران وام بانکــی بــا کاهــش بازپرداخــت بدهــی مربــوط بــه اکتســاب در دو ســال 

اول خریــد کــه زمــان بســیار حساســی اســت.

مشموالن طرح

• شرکت هایی که به دنبال خرید یک شرکت دیگر هستند.	
• فعالیت هــای مرتبــط بــا خریــد یــک SME )هــم اکتســاب کننــده و هــم اکتســاب 	

شــونده SME باشــند طبــق تعریــف اتحادیــه اروپــا(
o  می توانــد اولیــن تملــک یــک شــرکت هولدینــگ متشــکل از افــراد حقیقــی بــا

هــدف بازســازی شــرکت بــوده،
o .و یا توسط شرکت هایی که به دنبال رشد بیرونی هستند، انجام شود

• اکتســاب، 	 قبــول: خریدهــای عمــده ســهام، ســرقفلی22،  قابــل  هزینه هــای 
درگــردش. ســرمایه  تقویــت  فعلــی،  حســاب های  بازپرداخــت 

هدف طرح
• کمک به شرکت ها در کنار بانک در زمینه اکتساب،	
• ــورای 	 ــد ش ــه تأیی ــت ب ــه می بایس ــاری ک ــی و تج ــای صنعت ــی بخش ه در تمام

ــد. ــه ای برس منطق

حجم

• بین 40 هزار تا 650 هزار یورو،	
• در کنار یک وام بانکی حداقل 5 ساله که می تواند با ضمانت bpi اخذ شود،	
• به میزان حداکثر 40% کل وام های اخذ شده.	

حداکثر 7 سال با کاهش بازپرداخت در دو سال اول مدت زمان

بدون هیچ نوع ضمانت ضمانت
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جدول 9-  طرح شماره 4 از طرح های وام بدون ضمانت

نام طرح
وام رشد

Growth Loan )Prêt Croissance(

معرفی
تکمیـل تأمیـن مالـی سـرمایه گذار و یا بانک برای شـرکت جهـت تحقق سـرمایه گذاری های 

ناملمـوس و تقویت سـرمایه در گـردش مورد نیاز

مشموالن طرح

• ــرکت های 	 ــا( و ش ــه اروپ ــف اتحادی ــق تعری ــط )طب ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
ــرمایه گذاری در  ــام س ــال انج ــه دنب ــه ب ــتقل ک ــد( مس ــزار کارمن ــا 5 ه ــط )ت متوس
ــی، شــامل هزینه هــای ناملمــوس و ســرمایه در  ــا رشــد بیرون امــالک، تجهیــزات و ی
گــردش مــورد نیــاز هســتند، بیــش از ســه ســال پیــش تأســیس شــده باشــند، بلحاظ 
مالــی در شــرایط خوبــی باشــند و رشــد مــورد انتظــار آن هــا حداقــل 5% کل گــردش 

در ســال باشــد.
• هزینه های قابل قبول:	
o ،هزینه های ارتقا به استانداردها و هزینه های احترام به محیط زیست
o ،رشد بیرونی
o ،هزینه های تأسیس و یا بازسازی فروشگاه
o ،اکتساب حق لیزینگ، استخدام و آموزش تیم فروش
o ،فعالیت های برنامه ریزی
o ،هزینه های استخدام و آموزش
o  ،هزینه هــای پژوهــش، هزینه هــای تبلیغــات، تجهیــزات، بســته های نــرم افــزاری

و تجهیــزات بــا ارزش فــروش مجــدد پاییــن،
o .سرمایه در گردش مورد نیاز

پوشش هزینه های فوق در راستای تقویت ساختار مالی شرکت هاهدف طرح

حجم

• 300 هزار تا 5 میلیون یورو	
• در محدوده سهام و شبه سهام شرکت	
• 	 bpi ــت ــد ضمان ــر )می توان ــورت براب ــه ص ــا ب ــا بانک ه ــکاری ب ــا هم ب

ــا bpi انجــام شــود.( ــا همــکاری ب ــا ب داشــته ی
• نرخ ثابت یا متغیر	

7 سال که 24 ماه آن تعویق استهالک سرمایه است.مدت زمان

ضمانت

• هیچ ضمانتی از دارایی های شرکت و یا مدیر مورد نیاز نیست.	

• تنهــا 5% اســترداد کســور وجــه الضمــان23 مدنظــر اســت کــه پــس از بازپرداخــت وام 	
بــا بهــره آن بــه شــرکت بــاز گردانــده می شــود.



24

ابزارهای تخصصی در شکل دهی به نظام مالی توسعه نوآوری

جدول 10-  طرح شماره 5 از طرح های وام بدون ضمانت

نام طرح
وام رشد بین المللی

Growth Loan )Prêt Croissance(

وام تأمین مالی رشد بین المللیمعرفی

مشموالن طرح

• شرکت هایی که به دنبال توسعه بین المللی هستند:	
• شرکت های کوچک و متوسط )طبق تعریف اتحادیه اروپا(	
• یا شرکت های متوسط24 مستقل	
• هزینه های قابل قبول:	
o ،سرمایه گذاری ناملموس
o ،سرمایه گذاری ملموس با ارزش وثیقه ای کم
o ،فعالیت های رشد بیرونی
o ،افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز پروژه توسعه ای
o .شامل فعالیت های بازسازی مالی25 نمی شود

تأمین مالی پروژه های بین المللیهدف طرح

حجم

• بین 300 هزار یورو تا 5 میلیون یورو 	
• در محدوه سهام و شبه سهام شرکت	
• ــی اعطــا می شــوند. 	 وام هــای بیــش از 150 هــزار یــورو در کنــار ســایر شــرکای مال

بــه نســبت 1 بــه 1:
o ،وام بانکی با طول دوره حداقل 5 سال
o  یــا کمک هــای ســرمایه ای از ســهامدران یــا شــرکت های ســرمایه گذاری توســعه

) می توانــد ضمانــت bpi داشــته یــا بــا همــکاری بــا bpi انجــام شــود.(

مدت زمان
• 7 سال با نرخ ثابت،	
• قابل بازپرداخت از سال سوم.	

ضمانت
• بدون هیچ گونه ضمانت،	
• تنهــا 5% اســترداد کســور وجــه الضمــان مدنظــر اســت کــه پــس از بازپرداخــت وام 	

ــا بهــره آن بــه شــرکت بــاز گردانــده می شــود. ب
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جدول 11-  طرح شماره 6 از طرح های وام بدون ضمانت

نام طرح
وام نوآوری صندوق سرمایه گذاری اروپا
Growth Loan )Prêt Croissance(

تأمین مالی راه اندازی صنعتی و تجاری یک نوآوری در فرانسه و خارج از آنمعرفی

مشموالن طرح

• ــه 	 ــه ب ــت نوآوران ــا خدم ــک محصــول و ی ــی ی ــال معرف ــه دنب ــه ب شــرکت هایی ک
ــازار هســتند. ب

• بنگاه هــای کوچــک و متوســط و بنگاه هــای متوســط بــا عمــر بیــش از 3 ســال، کــه 	
در حــال معرفــی یــک محصــول، فراینــد یــا خدمــت »نوآورانــه« بــه بــازار هســتند:

o  بــه تازگــی حمایــت تحقیــق، توســعه و نــوآوری و یــا اعتبــار مالیاتــی پژوهــش
دریافــت کــرده باشــند.

o .یا پتنت و یا یک اختراع دیجیتال ثبت کرده باشند
o .یا هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل توجه داشته باشند

موارد تحت 
پوشش

• هزینه هــای قابــل قبــول )تمامــی هزینه هــای ناملمــوس مــورد نیــاز بــرای 	
ماننــد(: تجاری ســازی  و  صنعتی ســازی 

o ،سرمایه گذاری ناملموس برای بهینه سازی منابع و فرایندها
o ،طراحی محصوالت و یا فرایندهای تولید
o  ،ایجاد فرایندهای تولیدی
o  ،پیاده سازی استانداردها و یا گواهی ها
o  ،حفاظت از حقوق مالکیت معنوی
o ،بازاریابی
o .)...تجاری سازی )منابع انسانی، شرکای تولید و

تأمین مالی هزینه کرد ناملموس مربوط به معرفی صنعتی و یا تجاری نوآوری شرکت هاهدف طرح

حجم

• 50 هزار تا 5 میلیون یورو	
• با محدودیت دو برابر سهام و شبه سهام شرکت	
• هزینه درخواست معادل 0.40 درصد وام.	

7 سال با دوره 24 ماهه تعویق استهالک سرمایه.مدت زمان

ضمانت

• هیچ نوع ضمانتی مورد نیاز نیست.	
• تنهــا 5% اســترداد کســور وجــه الضمــان مدنظــر اســت کــه پــس از بازپرداخــت وام 	

بــا بهــره آن بــه شــرکت بــاز گردانــده می شــود.
• بیمه بازپرداخت وام	

اتحادیه اروپامنبع تأمین مالی
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جدول 12-  طرح شماره 7 از طرح های وام بدون ضمانت

نام طرح
Seed وام

Seed Loan )Prêt d’amorçage(

معرفی
تقویـت جریـان نقدینگـی شـرکت ها جهـت ایجـاد شـرایط مناسـب بـرای تکمیل سـرمایه 

بـرای انجـام پروژه هـای نـوآوری

مشموالن طرح

• شـرکت هایی کـه بـرای تکمیـل سـرمایه )از صندوق هـای Seed و یا سـرمایه گذاران26( 	
بـرای برنامه نـوآوری آماده می شـوند.

• شـرکت های کوچـک )کم تـر از 50 کارمنـد و گـردش مالی کم تـر از 10 میلیـون یورو( 	
بـا عمـر کم تـر از 5 سـال، و در مرحلـه راه انـدازی، کـه حمایت هـای عمومـی در حـوزه 

نـوآوری دریافت کرده باشـند.
• الزم اســت در زمــان درخواســت کم تــر از دو ســال از دریافــت یکــی از ایــن دو مــورد 	

توســط شــرکت گذشــته باشــد:
o  ،27یا جایزه ملی ایجاد شرکت های فناوری های نوآورانه bpi کمک نوآوری
o .حمایت برای پروژه های پژوهش، توسعه و نوآوری

تقویت جریان نقدینگی شرکت هاهدف طرح

حجم

• حداقل 50 هزار یورو،	
• حداکثــر 100 هــزار یــورو اگــر فقــط bpi باشــد و تــا 300 هــزار یــورو در صورتــی 	

کــه مناطــق در زمینــه وثیقــه مشــارکت کننــد.

دوره ی 8 ساله با دوره ی تنفس 36 ماههمدت زمان

ضمانت

• ــای 	 ــا دارایی ه ــرکت و ی ــای ش ــی از دارایی ه ــوع گارانت ــچ ن ــدون هی ب
ــخصی، ش

• ــان 	 ــه در زم ــت ک ــر اس ــان مدنظ ــه الضم ــور وج ــترداد کس ــا 5% اس تنه
ــود، ــر می ش ــت کس پرداخ

• بیمه بازپرداخت وام.	
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جدول 13- طرح شماره 8 از طرح های وام بدون ضمانت

نام طرح

وام سرمایه گذاری Seed باهمکاری صندوق نوآوری اروپا

Loan of seed investment with the EIF 
)Prêt d’amorçage investissement avec le FEI(

وام برای کمک به شرکت هایی که در تکمیل سرمایه موفق شده اند.معرفی

مشموالن طرح

• شرکت هایی که در تکمیل سرمایه موفق شده اند،	
• 	 Seed بــا عمــر کم تــر از 8 ســال و بــا موفقیــت حداقــل 200.000 یــورو ســرمایه

را تکمیــل ســرمایه کــرده باشــند.
• یــا پلتفرم هــای تأمیــن مالــی جمعــی28  کــه ســرمایه گذاران آن هــا توســط 	

ــند. ــده باش ــت ش AMF29 ثب

هدف طرح
تقویت سـاختار مالی شـرکت هایی که در تکمیل سـرمایه موفق شـده اند و کمک به رشـد 

و توسـعه آن ها با ارائه وام توسـعه ای 

حجم
• کم تر از نصف تکمیل سرمایه انجام شده )سهام و شبه سهام(،	
• حداقل 100 هزار و حداکثر 500 هزار یورو.	

مدت زمان
• دوره 8 ساله،	
• تعویق استهالک 36 ماهه.	

ضمانت
• بدون هیچ نوع گارانتی از دارایی های شرکت و یا دارایی های شخصی،	
• تنهــا 5% اســترداد کســور وجــه الضمــان مدنظــر اســت کــه در زمــان پرداخــت 	

ــود. ــر می ش کس

اتحادیه اروپامنبع تأمین مالی
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جدول 14- طرح شماره 9 از طرح های وام بدون ضمانت

نام طرح
وام آینده

Loan of the future )Prêt d’avenir(

وام تأمین مالی رشد شرکت هامعرفی

مشموالن طرح
• شــرکت های کوچــک و متوســط )طبــق تعریــف اتحادیــه اروپــا( و شــرکت های 	

متوســط30 بــا عمــر بیــش از ســه ســال کــه بلحــاظ مالــی در وضعیــت مناســبی باشــند.

موارد تحت 
پوشش

• هزینه های قابل قبول:	
o  ســرمایه گذاری ناملمــوس: هزینــه ارتقــا در حوزه هــای ایمنــی و محیــط

زیســت، اســتخدام و آمــوزش تیم هــا، بازاریابــی، ارتباطــات، و نظایــر آن،
o  :پاییــن اســت ســرمایه گذاری های ملموســی کــه ارزش وثیقــه ای آن هــا 

تجهیزاتــی کــه بــا توجــه بــه نیــاز شــرکت طراحــی و تولیــد شــده اند، تجهیــزات 
ــر آن، ــری، و نظای کامپیوت

o  ــد ــا رش ــط ب ــای مرتب ــوب فعالیت ه ــادار در چارچ ــد اوراق به ــاب ها: خری اکتس
بیرونــی شــرکت، 

o ،افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز مرتبط با پروژه توسعه شرکت
o .مشمول بازسازی مالی نمی شود

تأمین مالی پروژه ها به صورت همکاری با سایر تأمین کنندگان مالیهدف طرح

حجم

• بین 1 تا 5 میلیون یورو،	
• میزان وام حداکثر برابر با سهام و شبه سهام شرکت وام گیرنده است،	
• در کنــار وام بانکــی میــان مــدت و یــا افزایــش ســهام بــه میــزان مســاوی پرداخــت 	

می شــود.

وام های 8، 9 و 10 ساله با دوره ی تنفس 1، 2 و 3 سالهمدت زمان

بدون هیچ نوع گارانتی از دارایی های شرکت و یا دارایی های شخصی.ضمانت
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جدول 15- طرح شماره 10 از طرح های وام بدون ضمانت

نام طرح

وام صنعتی آینده-فناوری ها و کاربردهای آینده
Industry loan of the future - Technologies and uses of the future 

)Prêt industrie du futur – Technologies et usages du futur(

تأمین مالی توسعه فناورانه فرایندهای صنعتیمعرفی

مشموالن طرح

• ــدرن 	 ــیله م ــود بوس ــد خ ــری و رش ــای رقابت پذی ــال ارتق ــه دنب ــه ب ــرکت هایی ک ش
ــتند، ــده هس ــای آین ــا فناوری ه ــد ب ــای تولی ــودن ابزاره نم

• و بنگاه هــای کوچــک و متوســط )طبــق تعریــف اتحادیــه اروپــا( و بنگاه هــای متوســط 	
مســتقل بــا عمــر بیــش از ســه ســال و بــا وضعیــت مالی مناســب باشــند.

موارد تحت 
پوشش

• کلیه بخش ها به ویژه بخش های صنعتی	
• هزینه های قابل قبول:	
o  هزینه هــای ناملمــوس و ملمــوس بــا ارزش وثیقــه ای کــم در برنامه ســرمایه گذاری

ــای  ــری فناوری ه ــاب و بکارگی ــا اکتس ــط ب ــای مرتب ــامل هزینه ه ــرکت: ش ش
بهبــود تولیــد صنعتــی شــامل هزینــه، کیفیــت، ســرعت اجــرا، انعطــاف پذیــری و 

یــا شــرایط کاری، 
o .هزینه هایی که فقط برای افزایش ظرفیت باشد قابل قبول نیست

هدف طرح
• اکتســاب و یکپارچــه نمــودن تجهیــزات و کاربردهــای صنایــع آینــده در فرایندهــا 	

ــا رویکــرد رقابت پذیــری و رشــد و محصــوالت ب

حجم

• 100 هزار تا 5 میلیون یورو	
• این وام در کنار تأمین مالی بیرونی و به نسبت 1: 1 اعطا می شود:	

o ،وام های با طول دوره حداقل 5 سال
o .افزایش سرمایه توسط سهامداران و سهام و شبه سهام

•مدت زمان 7 سال با دوره تنفس 2 ساله.	

ضمانت

• بدون هیچ نوع گارانتی از دارایی های شرکت و یا دارایی های شخصی،	
• شرکت می بایست اطالعات مورد نیاز bpi برای ارزیابی سیستم را ارائه کند،	
• بیمه بازپرداخت وام مورد نیاز است.	

3-1- طرح های وام موضوعی
ایـن طرح هـا شـامل 11 طـرح وام شـرکت های کوچـک و متوسـط دفاعـی، وام رشـد خـودرو، 
وام رشـد صنعـت، وام اتوماسـیون، وام مشـارکتی بخـش چـوب، وام بـرای بهبـود زیسـت محیطی 
فرایندهـای تولیـد صنعتـی، وام بـرای ارتقـای کسـب و کارهـای مبتنـی بـر انرژی هـای سـازگار با 
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محیـط زیسـت، وام هتـل داری، وام رسـتوران داری، وام اقتصـاد اجتماعـی و تضامنی، و وام توسـعه 
کسـب وکار در مناطـق محـروم می شـود.

جدول 16- طرح شماره 1 از طرح های وام موضوعی

نام طرح
وام شرکت های کوچک و متوسط دفاعی

Loan Sofired - Defense SME (Prêt Sofired - PME Défense)

وامی برای تقویت ساختار مالی ترازنامه شرکت بدون کاهش ظرفیت بدهی شرکتمعرفی

مشموالن طرح

• شـرکت هایی کـه بـه دنبـال سـرمایه گذاری در پروزه هایـی هسـتند کـه بـه افزایـش یـا 	
تثبیـت اشـتغال کمـک می کننـد و بنگاه هـای کوچـک و متوسـط )طبق تعریـف اتحادیه 

اروپـا( حـوزه دفاعی هسـتند.
• می بایست یکی از شروط زیر را دارا باشند:	
o ،در یکی از مناطق اشتغال تأیید شده توسط وزارت دفاع مستقر باشند
o ،مستقیما یا غیر مستقیم از تأمین کنندگان وزارت دفاع باشند
o .از منظر وزارت دفاع راهبردی باشند

موارد تحت 
پوشش

• هزینه های قابل قبول:	
o ،هزینه های ملموسی که ارزش وثیقه ای کم دارند
o ،هزینه های ناملموس
o ،افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز
o ،هزینه های تملّک
o .هزینه های بازسازی مالی مشمول نمی شود

اشتغال پایدارهدف طرح

حجم

• حداقل 100 هزار یورو و حداکثر 1 میلیون یورو،	
• حجم وام حداکثر معادل سهام و شبه سهام وام گیرنده است،	
• بصورت مشارکت 1: 1 در کنار یکی از موارد زیر انجام می شود:	
o  / افزایش سـرمایه از سـوی سـهامداران، / یا شـرکت های سـرمایه گذاری خطرپذیر و

یا مشـارکت شـبه سـهام )وام های مشـارکتی، اوراق قرضه تبدیل در سـهام(،
o .یا وام بانکی با طول دوره حداقل 4 سال

7 سال که 24 ماه آن تعویق استهالک سرمایه است.مدت زمان

ضمانت

• بدون هیچ نوع گارانتی از دارایی های شرکت و یا دارایی های شخصی،	
• تنها 5% استرداد کسور وجه الضمان مدنظر است که در زمان پرداخت کسر می شود،	
• بیمه بازپرداخت وام.	
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جدول 17- طرح شماره 2 از طرح های وام موضوعی

نام طرح
وام رشد خودرو

Car Growth Loan )Prêt Croissance Automobile(

وام جهت انجام پروژه های سرمایه گذاری و تقویت سرمایه در گردش معرفی

مشموالن طرح

• شــرکت هایی کــه برنامــه ســرمایه گذاری بــا اثــرات اقتصــادی قــوی، ایجــاد 	
ــد. ــاز دارن ــردش نی ــرمایه در گ ــوس و س ــرد ناملم ــه ک ــته و هزین ــتغال داش اش

• کوچک و متوسط و یا متوسط باشند،	
• بیش از سه سال از تأسیس شان بگذرد،	
• بلحاظ مالی در وضعیت مناسبی باشند،	
• در صنعت ساخت خودرو باشند،	
• رشد مورد انتظار آن ها حداقل 5 درصد در سال باشد.	

موارد تحت 
پوشش

• هزینه های قابل قبول:	
o ،پروژه هایی که در راستای اهداف طرح اتوموبیل آینده13 باشند
o ،سرمایه گذاری های ساختاری اشتغال زا
o ،صنعتی سازی اول محصوالت جدید
o ،سرمایه گذاری در تنوع بخشی
o  ،ــزاری ــرم اف ــی، تبلیغــات، تجهیــزات، بســته های ن هزینه هــای بازاریاب

تجهیــزات بــا ارزش فــروش مجــدد کــم،
o .سرمایه در گردش مورد نیاز

هدف طرح
تأمیــن مالــی هزینه هــای فــوق جهــت تقویــت ســاختار مالــی شــرکت ها ذیــل برنامــه 

ســرمایه گذاری آینــده دولــت

حجم
• بین 200 هزار تا 5 میلیون یورو،	
• در محدوده سهام و شبه سهام شرکت.	

7 سال که 24 ماه آن تعویق استهالک سرمایه است.مدت زمان

ضمانت

• هیچ ضمانتی از دارایی های شرکت و یا مدیر مورد نیاز نیست،	
• تنهــا 5% اســترداد کســور وجــه الضمــان 32 مدنظــر اســت کــه پــس از بازپرداخــت 	

ــا بهــره آن بــه شــرکت بــاز گردانــده می شــود. وام ب
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جدول 18- طرح شماره 3 از طرح های وام موضوعی

نام طرح
وام رشد صنعت

Industry Growth Loan )Prêt Croissance Industrie(

وام جهت انجام پروژه های سرمایه گذاری و تقویت سرمایه در گردش معرفی

مشموالن طرح

• ــوی، 	 ــادی ق ــرات اقتص ــا اث ــرمایه گذاری ب ــه س ــه برنام ــرکت هایی ک ش
ــردش  ــرمایه در گ ــوس و س ــرد ناملم ــته و هزینه ک ــتغال داش ــاد اش ایج

ــد. ــاز دارن نی
• کوچک و متوسط )SME( و یا متوسط باشند،	
• بیش از سه سال از تأسیس شان بگذرد،	
• بلحاظ مالی در وضعیت مناسبی باشند،	
• در حوزه ساخت تولیدات صنعتی باشند،	
• رشد مورد انتظار آن ها حداقل 5 درصد در سال باشد.	

موارد تحت 
پوشش

• هزینه های قابل قبول:	
o ،سرمایه گذاری های ساختاری اشتغال زا
o ،صنعتی سازی محصوالت جدید برای بار اول
o ،سرمایه گذاری در تنوع بخشی
o  هزینه هــای بازاریابــی، تبلیغــات، تجهیــزات، بســته های نــرم افــزاری، تجهیــزات

بــا ارزش فــروش مجــدد کــم،
o .سرمایه در گردش مورد نیاز

هدف طرح
تأمیــن مالــی هزینه هــای فــوق جهــت تقویــت ســاختار مالــی شــرکت ها ذیــل برنامــه 

ســرمایه گذاری آینــده دولــت

حجم
• بین 500 هزار تا 5 میلیون یورو،	
• در محدوده سهام و شبه سهام شرکت.	

7 سال که 24 ماه آن تعویق استهالک سرمایه است.مدت زمان

ضمانت
• هیچ ضمانتی از دارایی های شرکت و یا مدیر مورد نیاز نیست،	
• تنهــا 5% اســترداد کســور وجــه الضمــان مدنظــر اســت کــه پــس از بازپرداخــت وام 	

بــا بهــره آن بــه شــرکت بــاز گردانــده می شــود.
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جدول 19- طرح شماره 4 از طرح های وام موضوعی

نام طرح
وام اتوماسیون

Robotic Loan )Prêt Robotique(

وام اتوماسیون صنایع فرایندهای تولید صنعتیمعرفی

مشموالن طرح

• شــرکت هایی کــه در اتوماســیون فرایندهــای تولیــد صنعتــی خــود بــرای 	
می کننــد، ســرمایه گذاری  رقابت پذیــری 

• شــرکت های کوچــک و متوســط )تعریــف اتحادیــه اروپــا( و شــرکت های متوســط 	
)کم تــر از 5000 کارمنــد( باشــند.

• هزینه های قابل قبول:	
o ،سرمایه گذاری های ناملموس
o .سرمایه گذاری های ملموس با ارزش وثیقه ای کم

تأمین مالی شرکت ها با کمک سازمان های دولتیهدف طرح

حجم

• بین 100 هزار تا 5 میلیون یورو،	
• در محدوده سهام و شبه سهام شرکت،	
• با مشارکت با بانک به نسبت 1 به 1.	

7 سال که 24 ماه آن تعویق استهالک سرمایه است.مدت زمان

ضمانت
• هیچ ضمانتی از دارایی های شرکت و یا مدیر مورد نیاز نیست،	
• تنهــا 5% اســترداد کســور وجــه الضمــان مدنظــر اســت کــه پــس از بازپرداخــت وام 	

بــا بهــره آن بــه شــرکت بــاز گردانــده می شــود.
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جدول 20- طرح شماره 5 از طرح های وام موضوعی

نام طرح

وام مشارکتی بخش چوب
Participatory loan wood sector 

(Prêt participatif filière bois (PP Bois))

معرفی
ــت ســرمایه گذاری در  ــر چــوب جه ــی ب ــای مبتن وام توســعه و گســترش کســب و کاره

ــد ــری و رش رقابت پذی

مشموالن طرح

• شــرکت های حــوزه چــوب کــه بــه دنبــال ســرمایه گذاری بــرای افزایــش ســرمایه 	
در گــردش مــورد نیــاز خــود هســتند،

• کوچک و متوسط )طبق تعریف اتحادیه اروپا( و در بخش چوب باشند،	
• بیش از سه سال پیش تأسیس شده و شرایط گارانتی bpi را داشته باشند.	

موارد تحت 
پوشش

• هزینه های قابل قبول:	
o ،سرمایه گذاری های ناملموس
o ،سرمایه گذاری های ملموس در دارایی های با ارزش وثیقه ای کم
o ،افزایش سرمایه در گردش
o .هزینه های بازسازی مالی و ایجاد و تملک شرکت قابل قبول نیستند

تأمین مالی پروژه ها با هم راهی بانکهدف طرح

حجم

• بین 40 هزار تا 300 هزار یورو،	
• در محدوده سهام و شبه سهام شرکت،	
• با مشارکت با بانک حداقل به میزان دو برابر این وام با طول حداقل 4 سال.	

مدت زمان
• 5 ساله بدون تعویق استهالک سرمایه،	
• 7 ساله با دوسال تعویق استهالک سرمایه.	

ضمانت

• ــای 	 ــا دارایی ه ــرکت و ی ــای ش ــی از دارایی ه ــوع گارانت ــچ ن ــدون هی ب
ــخصی، ش

• بیمه بازپرداخت وام.	



معرفی طرح های حوزه کمک ها

2. معرفی 
طرح های حوزه 

کمک ها
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2- طرح های حوزه کمک ها
ایـن طرح هـا شـامل 4 دسـته  طرح های حمایت از شـرکت های نـوآور، طرح هـای حمایت از 

پروژه  هـای مشـارکتی، طرح هـای رقابت نـوآوری، و  طرح هـای گواهی نوآوری می شـود.

1-2- طرح های حمایت از شرکت های نوآور
بخـش اول کمک  هـای نـوآوری مؤسسـه مربـوط به ارتقای نـوآوری در شـرکت های کوچک و 
متوسـط در حوزه  هـای اولویـت دار اسـت. در ایـن بخش 5 برنامه توسـط مؤسسـه دنبال می شـود 
کـه بـه شـرح ذیـل می باشـند: حمایـت از  نـوآوری اجتماعـی33، حمایـت از همـکاری فناورانه34، 
کمـک بـه توجیه پذیـری نـوآوری35، کمک به توسـعه نـوآوری36، و کمـک به نوآوری شـرکت های 

فعـال در صنایع هوانوردی37 فرانسـه38.

جدول 21- طرح شماره 1 از حمایت از طرح های شرکت های نوآور

حمایت از نوآوری اجتماعیعنوان برنامه

هدف برنامه
مشــارکت در تقویــت منابــع محلــی در جهــت تأمیــن مالــی پروژه  هــای نــوآوری اجتماعــی 
ــی در زیرســاخت های  ــع اقتصــادی و اجتماع ــتغال و مناف ــت ایجــاد اش در مناطــق در جه

 .FISO )جمعــی )مشــارکتی

مشترکا از منابع محلی)استانی( و منابع در اختیار مؤسسه bpi.منابع مالی

صندوق نوآوری محلی )FRI(کارگزار

گیرندگان

• 	)SCOP و SCIC( انجمن ها، نهاد های با ساختار تعاونی از قبیل
• 	  "solidarity enterprises" شــرکت های دارای موافقــت نامــه مشــخص تحــت عنــوان 

از مراجــع ذیصــالح و فعــال در حــوزه نوآوری هــای اجتماعــی  

نوع حمایت

• اعطای وام بدون بهره39،	
•  اعطای یارانه،	
• وام با شرط بازپرداخت منوط به موفقیت پروژه )مساعده نقدی40(.	

ویژگی  ها و 
هزینه  های 
قابل قبول 

جهت دریافت 
حمایت

• هزینه  های داخلی شـامل: کارکنان پروژه، هزینه  های سـربار )20% از هزینه  های کارکنان(، 	
خرید ها، سـرمایه گذاری  های غیر قابل بازگشـت و اسـتهالک سـرمایه گذاری  های غیرقابل 

بازگشت،
• هزینه  هـای خارجـی شـامل محـل اقامـت، خدمـات مشـاوره، مطالعـات امکان سـنجی، 	

آزمایـش / تسـت، تهیـه پیـش نویـس یک طـرح کسـب و کار، مطالعـات و آماده سـازی 
قرارداد هـای حقوقـی، حقوق مالکیت معنوی و یا مالکیت صنعتـی، قرارداد های تحقیقات 
مشـارکتی، آزمایشـگاه  ها و یـا مراکـز فنـی، توسـعه و خدمـات طراحی، آموزش  هـای خاص. 
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حمایت از نوآوری اجتماعیعنوان برنامه

میزان حمایت

•  حداقــل کمــک: 30هــزار یــورو در شــرایط عــادی و 50هــزار یــورو درشــرایط خــاص 	
ــا عمــر بیــش از ســه ســال، ــه شــرکت های ب )PTZI( ب

•  نــرخ کمــک اعطایــی تــا ســقف 50% از هزینه  هــای پــروژه تاییــد شــده و دارای توجیــه 	
پذیــری می باشــد.)در شــرایط خــاص درصــورت انطبــاق بــا شــرایط مجــاز منــدرج در 

قوانیــن اروپایــی قابــل افزایــش می باشــد(،
• ایــن وام در دو قســط اعطــا می شــود کــه 60 درصــد آن در شــروع پــروژه و 40 درصــد 	

مابقــی در انتهــای پــروژه داده می شــود.  

عملکرد 2015
211 میلیــون یــورو وام بــدون بهــره؛ 115 میلیــون یــورو اعطــای یارانــه؛ 140 میلیــون 

یــورو وام مســاعده نقــدی

جدول 22- طرح شماره 2 از حمایت از طرح های شرکت های نوآور

حمایت از همکاری فناورانهعنوان برنامه

هدف برنامه

• ــای 	 ــی در پروژه  ه ــط محل ــک و متوس ــرکت های کوچ ــکاری ش ــت هم ــویق و تقوی تش
فناورانــه و نوآورانــه مشــترک،

• فعــال کــردن شــرکت های کوچــک و متوســط ناآشــنا بــا نــوآوری بــه منظــور یکپارچــه 	
کــردن ابعــاد مختلــف تکنولوژیــک در اســتراتژی توســعه آن هــا بــا معرفــی و در اختیــار 

قــراردادن مراکــز حمایتــی و مراکــز تعالــی مختلــف،
• ــر 	 ــراع درگی ــک اخت ــت ی ــه ثب ــار در پروس ــن ب ــرای اولی ــه ب ــرکت هایی ک ــویق ش تش

ــراع. ــت اخت ــده ثب ــکیل پرون ــای تش ــول هزینه  ه ــتند و قب هس

منابع در اختیار مؤسسه bpiمنابع مالی 

دفاتر محلی و منطقه ای bpi  در کشور فرانسهکارگزار

گیرندگان

شـرکت های کوچک و مسـتقل )بیشـتر از 75 درصد از سـهام آن متعلق به اشـخاص حقیقی 
باشـد نـه حقوقـی(، تعـداد نیـروی کار شـرکت کمتـراز 50 نفر و گـردش مالی و یـا ترازنامه 

کل کمتـر از 10 میلیـون یورو.

اعطای یارانهنوع حمایت

ویژگی  ها و 
هزینه  های قابل 

قبول جهت 
دریافت حمایت

هزینه  هــای پیــش مطالعــات فنــاوری، آزمــون، مدلســازی، خصوصیــات محصــول، 
ــی و... ــرکای پژوهش ــاوری، ش ــازار، فن ــات ب تحقیق

میزان حمایت
بــه شــکل اعطــای یــک یارانــه محــدود بــه رقــم 10 هــزار یــورو و نهایتــا تــا ســقف 50 

ــا ــد از هزینه  ه درص
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جدول 23- طرح شماره 3 از حمایت از طرح های شرکت های نوآور

کمک به توجیه پذیری نوآوریعنوان برنامه

هدف برنامه

• تشــویق شــرکت های کوچــک و متوســط یــه منظــور انجــام تحقیق و توســعه و نــوآوری در 	
قالــب پروژه  هــای توســعه ای نیازمنــد  انجــام مطالعــات فنــی و اقتصــادی توجیه پذیری، 

• ارتقای سطوح مهارت های شرکت ها ،	
•  پروژه  هــای تحــت پوشــش ایــن کمــک در واقــع پروژه  هــای تحقیــق و توســعه و 	

نــوآوری یــا )RDI(  در خصــوص محصــول و یــا خدمــات تــا مرحلــه تجاری ســازی آن هــا 
می باشــند.  

منابع مالی 
برنامه

ــار بخش  هــای صنعــت، کشــاورزی و  ــع در اختی ــار bpi و مناب ــع در اختی مشــترکا از مناب
خدمــات )در قالــب همــکاری مشــترک )partnership( و بــا عقــد تفاهــم نامــه(. 

مؤسسه  bpiکارگزار

گیرندگان
ــر و گــردش  ــر از 250 نف ــروی کار کمت ــداد نی ــا تع   شــرکت های کوچــک و متوســط ب
مالــی کمتــر از 50 میلیــون یــورو می باشــد کــه حداقــل 75 درصــد از ســهام آن متعلــق 

بــه اشــخاص حقیقــی باشــد.  

نوع حمایت
• اعطای یارانه 	
• 	 )Recoverable Advance( وام با شرایط باز پرداخت در صورت موفقیت طرح

ویژگی  ها و 
هزینه  های 
قابل قبول 

جهت دریافت 
حمایت

مطالعـات امـکان سـنجی، ارزیابـی و تحلیـل قابلیت  هـای پـروژه، مطالعـات ریسـک پـروژه و 
مطالعـات زنجیـره تأمیـن پـروژه، طراحـی، پایـش، تحقیـق و توسـعه.
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جدول 24- طرح شماره 4 از حمایت از طرح های شرکت های نوآور

کمک به توسعه نوآوریعنوان برنامه

هدف برنامه

• 	RDI کمک به توسعه نوآوری در خصوص پروژه  های تحقیق و توسعه و نوآوری
• ــا مراکــز از قبیل:مرکــز ملــی ســینما و انیمیشــن فرانســه 	 مشــارکت  مؤسســه bpi  ب

CNC، DGA، دفتــر کل دفــاع و امنیــت ملــی، و آژانــس ملــی امنیــت سیســتم  های 
ــت دار  ــای اولوی ــت از پروژه  ه ــت و حمای ــرای تقوی ــی، )SGDN/ANSSI( ب اطالعات

ــه، امنیــت، اطالعــات. ــازی ســازی، فناوری  هــای دوگان ــا، ب ســینمایی، مولتــی مدی

منابع در اختیار مؤسسه  bpiمنابع مالی

دفاتر محلی bpi کارگزار

گیرندگان
ــردش  ــر و گ ــر از 250 نف ــروی کار کمت ــداد نی ــا تع ــط ب ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
مالــی کمتــر از 50 میلیــون یــورو (حداقــل 75 درصــد از ســهام آن متعلــق بــه اشخــاص 

حقیقــی(

نوع حمایت
• وام بدون بهره،	
• وام با شرط بازپرداخت منوط به موفقیت پروژه مساعده نقدی.	

ویژگی  ها و 
هزینه  های قابل 

قبول جهت 
دریافت حمایت

• هزینه  های داخلی و خار جی پروژه، 	
• هزینه  هــای تولیــد و توســعه نمونه  هــای اولیــه )Prototype(، پایلــوت، نصــب و 	

ــرای  ــا ب ــراع تنه ــت اخت ــای ثب ــوی )هزینه  ه ــت معن ــای مالکی ــدازی، هزینه  ه راه ان
ــازار، هزینــه  SME  هــا(، هزینه  هــای اســتاندارد، روش طراحــی، آزمایــش، تحقیقــات ب

ــاری. ــی و تج ــای صنعت ــب و کار، راه اندازی  ه ــرح کس ــانی ط ــه و به روزرس تهی

تا سقف 3 میلیون یورو )بین 25 تا 65 درصد از پروژه( میزان حمایت
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جدول 25- طرح شماره 5 از حمایت از طرح های شرکت های نوآور

کمک به نوآوری شرکت های فعال در صنایع هوانوردی فرانسه )Aeronautics(عنوان برنامه

کمک به نوآوری شرکت های فعال در صنایع هوانوردی فرانسه )شرکت های سطح 1 و 2(هدف برنامه

منابع مالی 
مصوبـه شـماره N395 .31561.SA / 2010 تحـت عنـوان کمـک دولـت فرانسـه بـه تحقیقات، 

توسـعه و نـوآوری و طبـق موافقت نامـه بـا اداره کل هوانوردی فرانسـه

مؤسسه  bpi کارگزار

گیرندگان
شـرکت های فرانسـوی بـا کمتـر از 2000 نفر نیـروی کار فعـال در پروژه  های توسـعه محصول 

و یـا تجهیـزات مربوط بـه صنعت هوانوردی فرانسـه

وام بصورت »recoverable advance« یا همان باز پرداخت در صورت موفقیت پروژهنوع حمایت

ویژگی  ها و 
هزینه  های 
قابل قبول 

جهت دریافت 
حمایت

ــد،  ــنل، خری ــای پرس ــل: هزینه  ه ــروژه از قبی ــی پ ــی و خارج ــای داخل ــش هزینه  ه پوش
ــر آن. ــتغالت و نظای ــالک و مس ــرمایه گذاری در ام ــی، س ــکاری فرع پیمان

پوشش پروژه در صورت موفقیت )پوشش 35 درصد هزینه  ها(میزان حمایت

2-2- طرح های حمایت از پروژه  های مشارکتی
بخـش دوم حمایت هـای مالـی مؤسسـه از نـوآوری در قالب حمایـت از پروژه  های مشـارکتی 
و همکارانـه میـان شـرکت ها و مراکـز پژوهشـی و دانشـگاه  ها می باشـد. ایـن پروژه  هـا مسـتقیما 
توسـط دفتـر مرکـزی در پاریـس  بررسـی می شـوند کـه بـه شـکل اعطـای یارانـه و وام  هـای بـا 
بازپرداخـت مشـروط بـه موفقیت پروژه می باشـند. مؤسسـه برای این قسـمت نیز 5 راهـکار دارد: 
حمایـت از پروژه  هـای صنعتـی آینـده41، حمایـت از پروژه  هـای مشـارکتی و رقابتـی خوشـه  های 
 ،)PSPC43( 42، حمایـت از پروژه  هـای رقابتـی و زیـر سـاختی تحقیـق و توسـعه )FUI( صنعتـی
حمایـت از شـرکت های نـوآوری دیجیتـال44، و حمایت از طریـق منابع و کمک  هـای اتحادیه اروپا 
بـرای پروژه  هـای مشـارکتی EUROSTARS. عمـوم پروژه  های مشـارکتی با محوریت خوشـه  های 
رقابت پذیـر فرانسـه مـورد ارزیابـی و حمایت مؤسسـه bpifrance  قرار می گیرند. توضیح بیشـتر در 
خصـوص ایـن خوشـه  ها در پیوسـت یک ارائه شـده اسـت. همچنین مقایسـه برنامه  هـای مختلف 

ارائـه شـده در ایـن بخش در پیوسـت دو انجام شـده اسـت.
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جدول 26- طرح شماره 1 حمایت از پروژه  های مشارکتی 

تأمین مالی مشترک وزارت خانه  هاعنوان برنامه

هدف برنامه
ــی  ــا و خدمات ــه توســعه محصــوالت، فرایند ه ــردی در زمین ــای کارب ــت از پژوهش  ه حمای

اســت کــه می تواننــد در کوتــاه یــا میــان مــدت )معمــوال 5 ســال( بــه بــازار برســند. 

زمان 
فراخوان

فراخوان دو بار در سال و در زمان های مشخص

مؤسسه  bpi منابع مالی

مؤسسه  bpiکارگزار

شرایط 
گیرندگان

• حداقل کنسرسیوم: 2 شرکت و 1 مؤسسه پژوهشی	
• شرکت های مستقر در فرانسه }بدون محدودیت در اندازه{	
• موسسه پژوهشی، واحد های انجام دهنده تحقیق و توسعه یا مرکز آموزشی 	

بین 2 تا 3 سال مدت زمان

ارائه گرنت به شرکت ها نوع حمایت

ویژگی  ها و 
هزینه  های 
قابل قبول 

جهت 
دریافت 
حمایت

• ــه  های 	 ــط خوش ــدا توس ــد در ابت ــوند و بای ــاب می ش ــا انتخ ــی فراخوآن ه ــا ط پروژه  ه
ــوند. ــد ش ــر تأیی رقابت پذی

• ــه ایــن معناســت کــه حداقــل دو شــرکت و یــک ســازمان 	 ــودن آن هــا ب مشــارکتی ب
ــا آموزشــی در آن هــا حضــور دارد. پژوهشــی و ی

• پروژه  ها توسط یک شرکت راهبری می شوند.	
• ــات 	 ــی46 مؤسس ــای نهای ــا 100% هزینه  ه ــه45 و ی ــامل 40% از کل هزین ــا ش گرنت  ه

ــود.  ــی می ش پژوهش
•  هزینه کرد نیروی انسانی در پروژه، شامل: پژوهشگران، مهندسان و تکنیسین  ها	
• استهالک تجهیزات و مواد	
• فعالیت  های برونسپاری شده به مؤسسات پژوهشی خصوصی و عمومی	

سطح 
آمادگی 

فناورانه طرح
سطح آمادگی بین 4 تا 7

به میزان 2 تا 5 میلیون یورو میزان حمایت
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جدول 27- طرح شماره 2 حمایت از پروژه  های مشارکتی 

پروژه  های ساختاری خوشه  های رقابت پذیری عنوان برنامه

هدف برنامه
هـدف از انجـام ایـن پروژه  هـا سـاختاردهی بـه بخش  هـای صنعتـی و هم چنیـن ترغیب شـکل 
گیـری بخش  هـای جدیـد اسـت کـه بـه منظـور جایابـی شـرکت های فرانسـوی در بازار هـای 

انجام می شـود. بالقـوه 
زمان 

فراخوان
فراخوان آن دائمی است

مؤسسه  bpiمنابع مالی

مؤسسه  bpiکارگزار

شرایط 
گیرندگان

• حداقل کنسرسیوم: 1 شرکت و 1 مؤسسه پژوهشی 	
• شرکت های مستقر در فرانسه }بدون محدودیت در اندازه{	
• مؤسسه پژوهشی، مؤسسه پژوهشی یا مرکز آموزشی	
• واحد های انجام دهنده تحقیق و توسعه	

بین 3 تا 5 سال.مدت زمان 

نوع حمایت

• ارائه گرنت 	
• وام مساعده نقدی  به شرکت ها	
• گرنت  ها شـامل 40% از کل هزینه و یا 100% هزینه  های نهایی مؤسسـات پژوهشی می شود.	
• گرنــت در مرحلــه تحقیقــات اعطــا شــده و مســاعده نقــدی  در مراحــل توســعه نمونــه و 	

ــود. ــا می ش ــازی اعط تجاری س
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ویژگی  ها و 
هزینه  های 
قابل قبول 

جهت 
دریافت 
حمایت

• سـرریز های اقتصـادی پروژه  هـا و ایـن سـاختاردهی  های بخشـی می بایسـت متوجـه تمامی 	
همـکاران پـروژه بویـژه SME  هـا باشـد. پروژه  هـای حمایـت شـده در این طرح می بایسـت 

تحقیق و توسـعه سـاختاری47 باشد.
• ذیل برنامه »سرمایه گذاری برای آینده48« انجام می شود،	
• حداکثر 6 عضو داشته و توافقنامه کنسرسیوم باید حتما امضا شده باشد،	
• همکارانـه باشـد: حداقـل یـک شـرکت و یـک نهاد پژوهشـی عمومی یـا یک نهاد آموزشـی 	

عمومـی را در بر داشـته باشـد،
• توسط شرکتی که تحقیق و توسعه انجام می دهد راهبری شود،	
• توسعه محصوالت، فرایند ها و خدماتی که در بازار وجود نداشته و سطح نوآوری باالیی دارند،	
• اثـرات اقتصـادی قابـل توجـه و اثرات سـرریز پیش بینی شـده برای کشـور داشـته باشـند: 	

شـامل ارزش افـزوده، اشـتغال، سـرمایه گذاری و سـاختاردهی بـه یک بخش، 
• خـارج از فراخـوان فعلـی توسـط دولت، سـازمان های محلـی، اتحادیـه اروپا یا سـازمان های 	

آن هـا تأمین مالی نشـده باشـد،
• هزینه کرد نیروی انسانی پروژه در حوزه  های زیر: پژوهشگران، مهندسان  تکنیسین  ها،	
• استهالک تجهیزات و مواد،	
• فعالیت  های برونسپاری شده به مؤسسات پژوهشی خصوصی و عمومی.	

سطح 
آمادگی 
فناورانه 

طرح
سطح آمادگی بین 4 تا 8

میزان حمایت

• به میزان 5 تا 50 میلیون یورو	
• حداقل 20% از کل حمایت متعلق به  SME  هاست. 	
• حداکثر 30% از کل حمایت متعلق به  مؤسسات پژوهشی	
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جدول 28- طرح شماره 3 حمایت از پروژه  های مشارکتی

طرح پروژه  های صنعتی آینده عنوان برنامه

هدف برنامه

• توسـعه و صنعتی سـازی یـک یـا دو محصـول، خدمـت و یا فرایند کـه در بازار وجـود ندارند 	
و محتـوای آن هـا تـا حـد زیـادی نوآورانـه اسـت. ایـن پروژه  هـا می بایسـت طـرح تجـاری 
قابـل قبولـی داشـته و سـرریز های اقتصـادی و فناورانـه قابل توجهـی برای کشـور در قالب 

محصـوالت، خدمـات و فرایند هـای جدیـد؛ اشـتغال زایی و نظایر آن داشـته باشـند. 
• تقویـت رقابت پذیـری بخش  هـای راهبـری فرانسـه49. ایـن پروژه  هـا می بایسـت بهبـود قابل 	

توجهـی بـرای یـک بخـش صنعتـی و سـاختاردهی آن داشـته باشـند که شـامل تأسـیس 
واحد هـای صنعتـی مشـترک50، گردهـم آوری مهارت  هـای فنـی51، و یـا را ه انـدازی ابزار های 
مشـارکتی52 باشـد. هم راسـتایی بـا یکـی از راهکار هـای 9 گانـه برنامـه فرانسـه صنعتـی 

جدیـد53، یـا اهـداف حداقـل یکـی از کمیته  هـای راهبـردی بخش  هـا54 الزامـی اسـت.

زمان 
فراخوان

فراخوان فعلی تا پایان جوالی 2017 باز است.

مؤسسه  bpiمنابع مالی

مؤسسه  bpiکارگزار

شرایط 
گیرندگان

• شرکت های مستقر در فرانسه در اندازه  های مختلف،	
• نهاد های نماینده ی شرکت ها )مانند فدراسیون  های حرف های، انجمن  ها و غیره(،	
• کنسرسیوم  هایی با مشارکت مؤسسه پژوهشی ها و مؤسسات پژوهشی.	

بین 3 تا 5 سال مدت زمان 

نوع حمایت

• ارائه گرنت، 	
•  مساعده نقدی،  	
• گرنت  ها شـامل 40% از کل هزینه و یا 100% هزینه  های نهایی مؤسسـات پژوهشی می شود.	
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ویژگی  ها و 
هزینه  های 
قابل قبول 

جهت 
دریافت 
حمایت

• چشم انداز مشخصی در حوزه اشتغالزایی داشته باشد، یا	
• مرتبـط بـا یکـی از راه کار هـای 9 گانـه برنامه فرانسـه صنعتی جدید باشـد. مشـخصا پیاده 	

سـازی نقشـه راه تأییـد شـده توسـط کمیته  هـای راهبری 9 گانه بیشـتر مدنظر اسـت. این 
پروژه  هـا می توانـد توسـط یـک شـرکت به تنهایـی، و یا بـا مشـارکت شـرکت ها و نهاد های 

دیگـر انجام شـود، یا
• در راسـتای اهـداف حداقـل یکـی از کمیته  هـای راهبـردی بخش  هـا باشـد. ایـن پروژه  هـا 	

می توانـد توسـط یـک گـروه از شـرکت ها و یـا نهاد هـای صنفـی ماننـد فدراسـیون  های 
حرف هـای و نظایـر آن انجـام شـود.

• هزینه های قابل قبول:	
o ،هزینه  های پرسنلی
o ،استهالک تجهیزات و مواد
o ،فعالیت  های برونسپاری شده به مؤسسات پژوهشی خصوصی و عمومی
o .ها: هزینه ساختمان، تجهیزات و ماشین آالت SME برای

سطح 
آمادگی 
فناورانه 

طرح
سطح آمادگی بین 5 تا 9

میزان 
حمایت

به میزان حداقل 3 میلیون یورو
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جدول 29- طرح شماره 4 حمایت از پروژه  های مشارکتی

طرح صندوق ملی شرکت های دیجیتال55 عنوان برنامه

هدف برنامه
تأمیـن مالـی پروژه  هـای نـوآوری دیجیتـال، ذیـل برنامـه سـرمایه گذاری آینـده بـرای توسـعه 
کاربرد هـا، خدمـات و محتوا هـای دیجیتـال جدیـد و نوآورانـه و هـم چنین فناوری  هـای عمومی 

دیجیتـال و کاربرد هـای آن هـا.

زمان 
فراخوان

فراخوآن ها معموال در هر سال 3 مرتبه انجام می شوند.

مؤسسه  bpiمنابع مالی 

مؤسسه  bpiکارگزار

شرایط 
گیرندگان

• یک شرکت، مؤسسه تحقیقاتی یا انجمن،	
• دارای ظرفیـت مالـی بـرای ایجـاد اطمینـان در توانایی پرداخت بخشـی از هزینه  هـای پروژه 	

کـه غیـر از کمک  هـای دریافتی خـود باید متحمل شـود،
• دارای نقشه راه فناورانه در راستای اهداف پروژه،	
• دارای برنامه ارزش گذاری نتایج پروژه.	

•مدت زمان  بین 12 تا 18 ماه	

نوع حمایت

• گرنت و مساعده نقدی با درنظرداشتن ریسک و ماهیت پروژه،	
• 50% گرنت و 50% مساعده نقدی،	
• تا 100% هزینه  های نهایی سازمان های پژوهش عمومی و 50% هزینه  های شرکت ها.	

ویژگی  ها و 
هزینه  های 
قابل قبول 

جهت 
دریافت 
حمایت

• پروژه  ها می بایست در یکی از زمینه  های 8 گانه زیر تعریف شده باشد:	
• بهبود زندگی: سالمتی، ورزش و شادکامی،	
• تسهیم: کاال های عمومی، مصرف جمعی،	
• یادگیری و فرهنگ: فرهنگ، رسانه، سرگرمی، آموزش،	
• کمک به همنوع: خدمات فردی، ارتباطات اجتماعی،	
• بهبود سفر: شهر ها، توریسم و جابجایی،	
• مصرف بهتر: مالی، تجارت، پرداخت  ها،	
• تولید بهتر: کاال های مصرفی، کارخانه  های آینده، ساختمان و زیرساخت  ها،	
• رشد سبز: محیط زیست، صرفه جویی در انرژی،	
• هزینه  هـای خارجـی و داخلی که مسـتقیما به پژوهش صنعتی و توسـعه نمونه آزمایشـگاهی 	

پـروژه مرتبط باشـد، قابل قبول اسـت.
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سطح 
آمادگی 
فناورانه 

طرح
نامشخص 

میزان 
حمایت

بین 0.5 تا 3 میلیون یورو برای هر پروژه

جدول 30- طرح شماره 5 حمایت از پروژه  های مشارکتی 

طرح Eurostarsعنوان برنامه

هدف برنامه

• هــدف ایــن طــرح، حمایــت از پروژه  هــای نوآورانــه بین المللــی اســت کــه توســط بنگاه  هــای 	
کوچــک و متوســط انجام دهنــده تحقیــق و توســعه راهبــری می شــوند. محصــوالت، خدمات 
ــا ارتقــای کیفیــت  ــازار شــده و مرتبــط ب ــه ســرعت وارد ب ــه ای کــه ب و فرایند هــای نوآوران

زندگــی روزمــره مــردم باشــند در ایــن طــرح مــورد حمایــت قــرار می گیرنــد.
• ــه 	 ــط، ب ــک و متوس ــای کوچ ــرای بنگاه  ه ــی ب ــای بین الملل ــوان گام اول همکاری  ه ــه عن ب

ــد. ــی در خــارج از مرز هــا کســب کنن ــا تجربیات ــکان را می دهــد ت ــن ام ــا ای آن ه

دو فراخوان در هر سال در کل محدوده برنامه Horizon 2020 )2020-2014) انجام می شود.فراخوان

منابع مالی
ایـن طـرح برنامه مشـترک میان کمیسـیون اروپا و EUREKA56 اسـت کـه از بودجه  های ملی 

36 کشـور عضـو برنامه و اتحادیـه اروپا )از طریـق Horizon 2020( تأمین مالی می شـود.

ــی کارگزار ــد داخل ــر قواع ــی ب ــور ها و مبتن ــزاران Eurostars در کش ــط کارگ ــی توس ــن مال تأمی
ــد. ــه bpifrance می باش ــه مؤسس ــود. در فرانس ــام می ش ــا انج آن ه

شرایط 
گیرندگان

• شرکت های نوآور با کم تر از 2000 نفر پرسنل،	
• شرکای دانشگاهی آن ها.	

میانگین مدن زمان حمایت 29 ماهمدت زمان 

نوع حمایت

• تمامــی مشــارکت کننــدگان در ایــن طــرح توســط ارائــه دهنــدگان خدمــات مالــی ملــی 	
کشــور خــود حمایــت می شــوند.

• در فرانسه گرنت اعطا شده با نرخ  های زیر اعطا می شود:	
o  57  %40 از هزینه  هــای :)Eurostars بنگاه  هــای کوچــک و متوســط )مطابــق تعریــف

ــل قبول، قاب
o  7 %30 از:)Eurostars بنگاه  هــای کوچــک و متوســط )غیــر مطابــق تعریــف

هزینه  هــای قابــل قبــول،
o ،شرکت های بین 250 تا 2000 پرسنل: 30% از هزینه  های قابل قبول
o .مؤسسات پژوهشی و دانشگاه  ها: 40% از هزینه  های قابل قبول تا سقف صدهزار یورو
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ویژگی  ها و 
هزینه  های 
قابل قبول 

جهت 
دریافت 
حمایت

• چندملیتی باشند،	
• آغاز و راهبری آن ها توسط یک SME انجام شود،	
• حداقل دو مشارکت کننده از دو کشور مختلف عضو طرح داشته باشند،	
• حداقل یک مشارکت کننده دیگر از یک کشور دیگر عضو داشته باشند،	
• انجــام آن بیــش از ســه ســال طــول نکشــد و تجــاری ســازی آن کم تــر از دو ســال پــس 	

از پایــان پــروژه انجام شــود،
• ــل 50 درصــد از 	 ــف Eurostars( حداق ــق تعری شــرکت های کوچــک و متوســط )مطاب

ــوند. ــل ش ــی( را متحم ــکاری فرع ــای پیمان ــز هزینه  ه ــه ج ــروژه )ب ــای پ هزینه  ه
• هزینه  های قابل قبول:	
o  ــوآوری مرتبــط باشــد ــا توســعه ن هزینــه کــرد داخلــی و خارجــی کــه مســتقیما ب

ــگاهی( ــول آزمایش ــعه محص ــی و توس ــش صنعت ــا پژوه ــط ب ــای مرتب )فعالیت  ه

سطح 
آمادگی 
فناورانه 

طرح
بین 6-3

میزان 
حمایت

ــت  ــورو و میانگیــن حمای ــارد ی ــن طــرح 1.14 میلی در دوره 2014-2020 کل بودجــه ی ای
1.4 میلیــون یــورو اســت.
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3-2- طرح های رقابت نوآوری
بخش سوم از کمک ها یک طرح رقابتی را شامل می شود.

جدول 31- طرح ایجاد کسب و کار نوآورانه

نام طرح

ایجاد کسب و کار نوآورانه
I-LAB 2017: Innovative business creation 

)i-LAB 2017: création d’entreprise innovante(

نوزدهمین رقابت ملی ایجاد شرکت های نوآور در حوزه فناوری معرفی

مشموالن 
طرح

• ــور 	 ــزه در کل کش ــن جای ــده ای ــط برن ــه توس ــاوری ک ــوزه فن ــوآور در ح ــرکت ن ــر ش ه
ــود. ــیس ش ــه تأس فرانس

• پروژه های قابل قبول:	
o  پروژه هایــی کــه »اثبــات مفهومــی« آن هــا انجــام شــده و آمادگــی ایــن را دارنــد کــه

در کوتــاه مــدت بــه یــک کســب و کار اســتارت آپی تبدیــل شــوند.
o :پروژه های زیر نیز می توانند ارائه شوند

	،پروژه های مرتبط با شرکت هایی که از 1 ژانویه 2016 تأسیس شده اند
	 پروژه هــای برنــدگان »نوظهــور« ســال 2015 و 2014 کــه بــا پــروژه برنــده شــده

خــود، شــرکت تأســیس کــرده باشــند یــا خیــر،
	 ــده شــده ــروژه برن ــا پ ــه ب ــت »کمــک« French Tech ک ــدگان گرن ــت کنن دریاف

ــا خیــر، خــود، شــرکت تأســیس کــرده باشــند ی
	 بـرای  PEPITE-Tremplin« جایـزه   2016 و   2015  ،2014 سـال های  برنـدگان 

کارآفرینـی دانشـجویی58« کـه بـا پـروژه برنـده شـده خـود، شـرکت تأسـیس کـرده باشـند.

موارد 
تحت 
پوشش

• هزینه های قابل قبول:	
o  تجهیــزات، فعالیت هــا و نیــروی انســانی ای کــه مســتقیما درگیــر تحقیــق و توســعه

شــرکت بــوده انــد:
	،تعریف و طراحی پروژه
	،مالکیت معنوی
	،مطالعات بازار
	،مطالعات امکان سنجی
	،آزمایش
	،توسعه محصوالت، خدمات و فرایندهای جدید و بهبودیافته
	،توسعه نمونه های اولیه، مدل و یا پایلوت
	،خدمات مشاوره ای
	.آموزش و پشتیبانی
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هدف طرح

• برنــدگان، گرنتــی تــا ســقف 450 هــزار یــورو بــرای شــرکتی کــه تاســیس کرده انــد دریافــت 	
می کننــد. هــدف ایــن گرنــت کمــک بــه نهایــی و تکمیــل نمــودن محصــوالت، فرایندهــا و 

خدماتــش نوآورانــه از طریــق تأمیــن مالــی برنامه هــای پژوهــش و نــوآوری اســت.

روش اجرا

• تأمیــن مالــی هزینه هــای اولیــه در چارچــوب کمک هــای وزارت آمــوزش، تحصیــالت 	
ــش59، ــی و پژوه تکمیل

• پروژه هــا، در هــر مرحلــه ای از تکمیلشــان کــه باشــند، می بایســت ایجــاد یــک شــرکت در 	
فرانســه در حــوزه نــوآوری در فنــاوری را پیش بینــی کــرده باشــند.



5151

معرفی طرح های حوزه کمک ها

4-2- طرح های گواهی نوآوری
بخش چهارم شامل دو طرح »گواهی شرکت نوآور« و »گواهی EUREKA«  می شود.

جدول 32- طرح گواهی شرکت نوآور

نام طرح

گواهی شرکت نوآور
Qualification “innovative company” 

(Qualification “entreprise innovante”)

طرحی جهت دسترسی به fcpi60معرفی

مشموالن 
طرح

• شرکت های دارای بین 2 تا 2000 کارمند،	
• دفتر مرکزی آن ها در منطقه اقتصادی اروپا باشد )به جز لیختنشتاین، سوییس و موناکو(،	
• که سرمایه آن ها به صورت عمده به یک شخصیت حقوقی تعلق نداشته باشد.	

هدف 
طرح

• 	:FCPI ایجاد فضا برای سرمایه گذاری

o  صنـدوق سـرمایه گذاری مشـترک بـرای سـرمایه گذاری در نـوآوری( ارتقای( FCPI هـدف
سـرمایه گذاری خطرپذیـر بـرای بنگاه های کوچک و متوسـط نوآور اسـت. آن ها می بایسـت 
حتمـا حداقـل 70% دارایی هایشـان را در شـرکت های کوچـک و متوسـط که نـوآور بوده و 

شـرایط الزم را دارنـد سـرمایه گذاری کنند.

روش 
اجرا

• ویژگی های نوآورانه شرکت ها با شرایط زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:	
o ،)مبتنی بر سطح هزینه کرد تحقیق و توسعه )حداقل 10% هزینه کرد سال گذشته
o .bpifrance یا با ارائه گواهی »شرکت نوآور« صادر شده توسط
• شرکت ها می بایست:	
o  اثبـات کننـد کـه محصـوالت، فرایندهـا و روش هـای نوآورانـه ای کـه اثـر اقتصـادی قابـل

توجهـی دارنـد ایجـاد کرده انـد و هـم چنیـن بـه تأمیـن مالـی مرتبـط بـا آن نیـاز دارنـد.
o  تیـم تحقیـق و توسـعه داخـل شـرکت دارند حتی اگـر بخشـی از پژوهش را برون سـپاری

کـرده باشـند. فعالیـت تحقیق و توسـعه می بایسـت برای شـرکت راهبردی بـوده و گردش 
مالـی قابـل توجهی ایجـاد کند.

سایر 
مالحظات

• برای دریافت گواهی می بایست:	
o .ثبتنام کند bpi شرکت در دفتر منطقه ای
o  ــوآوری ــرد ن ــروژه ی شــرکت انجــام می دهــد و راهب bpi تحلیــل اقتصــادی فنــی از پ

ــد. ــی می کن آن را بررس
• این گواهی برای سه سال معتبر است.	
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EUREKA جدول 33- طرح گواهی

نام طرح
EUREKA گواهی

EUREKA Label )Label EUREKA(

معرفی
ــا  ــد ت ــک می کن ــه کم ــی، ک ــه اروپای ــای فناوران ــت از همکاری ه ــی حمای ــرح میان دولت ط
ــه  ــای همکاران ــرای پروژه ه ــی ب ــی مل ــن مال ــه تأمی ــد و ب ــت کنن ــی دریاف ــرکت ها گواه ش

ــوآوری خــود دسترســی داشــته باشــند. ــق و توســعه و ن تحقی

مشموالن 
طرح

• شرکت هایی که در پروژه های مشارکتی چند ملیتی همکاری می کنند.	
• پروژه های قابل قبول:	
o  تمامــی پروژه هــای همکارانــه شــامل حداقــل دو شــرکت کننــده مســتقل کــه در دو

کشــور عضــو شــبکه EUREKA قــرار دارنــد،
o  ــر ســه ــاز توســعه حداکث ــا ف ــه ب ــد نوآوران ــا فراین ــت و ی ــای محصــول، خدم پروژه ه

ــریع. ــازی س ــا تجاری س ــال و ب س

هدف طرح

• تخصیــص گواهــی اورکا بــه پروژه هــای پژوهــش، توســعه و نــوآوری همکارانــه چندملیتــی 	
کــه هــدف آن هــا محصــول، خدمــت و یــا فراینــد نوآورانــه نزدیــک بــه بــازار در تمامــی 

ــه اســت، ــای فناوران حوزه ه
• تسهیل دسترسی به تأمین مالی ملی برای اعضای همکار در این پروژه ها، 	
• کمک به شهرت بین المللی برای اعضای همکار در این پروژه ها.	

روش اجرا

• هریــک از همــکاران طــرح توســط ســازمان تأمیــن مالــی ملــی کشــور خــود کــه 	
در فرانســه مؤسســه bpifrance اســت، تأمیــن مالــی می شــود،

• با لحاظ نمودن اجرای مقررات و رویه های حاکم برنامه های تأمین مالی.	
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3- طرح های حوزه سرمایه گذاری
در صورت نیاز به افزایش سهام، SME ها و شرکت های متوسط61 فرانسوی می توانند از 

صندوق های سرمایه گذاری که توسط bpi یا شرکای آن مدیریت می شوند بهره مند شوند.

 صندوق هایی که مستقیما توسطbpifrance Investissement 62 مدیریت می شوند63.
شـرکت سـرمایه گذاری مؤسسـه bpi صندوق های سـرمایه گذاری که در سـهام و یا شبه سهام 
یـک SME یـا STI فرانسـوی سـرمایه گذاری می کننـد، مدیریـت می کنـد. غیـر از برخـی مواقـع 
خـاص، همـواره سـرمایه گذاری بـه صـورت اقلیـت انجـام می شـود. این سـرمایه گذاری مسـتقیم 
در زمینه هـای مختلـف نـوآوری، بخش هایـی کـه بـرای توسـعه بـه رویکردی خـاص نیـاز دارند و 

سـرمایه گذاری همـکار64 در کنـار صندوق هـای سـرمایه گذاری انجـام می شـود.
 صندوق های همکار مستقیم65

در کنار این فعالیت سـرمایه گذاری مسـتقیم، bpifrance Investissement سـهام اقلیت را در 
کنـار سـایر نقش آفرینـان خصوصـی و دولتـی در صندوق ها و شـرکت های سـرمایه گذاری که 
خودشـان در شـرکت ها سـرمایه گذاری می کننـد اخـذ می کنـد. در ایـن شـبکه 250 صندوق 
همـکار کـه 90 تـای آن هـا منطقه ای هسـتند، تمـام کشـور و تمام مراحل رشـد شـرکت ها و 

تمامـی بخش ها پوشـش داده می شـوند.
 سرمایه گذاری در صندوق ها و شرکت های تامین مالی66

در صورتــی کــه مدیــر یــک نهــاد ســرمایه گذاری بــوده و بــه دنبــال افزایــش ســرمایه گذاری از 
ــرمایه گذاری هســتید،  ــرکت های س ــا ش ــه ای67 و ی ــرمایه گذاری حرف ــای س ــق صندوق ه طری
ــی کــه  می توانیــد از مشــاوره ی ســرمایه گــذاری در صنــدوق هــا و شــرکت هــای تامیــن مال

ــا ســرمایه گذاری می شــوند اســتفاده کنیــد. توســط bpi مدیریــت و ی
 مشارکت bpifrance Investissement در شرکت ها

شرکت سرمایه گذاری مؤسسه bpi در SME ها، شرکت های متوسط و شرکت های بزرگ 
سرمایه گذاری می کند. 

در راســتای مــوارد فــوق، مؤسســه ســرمایه گذاری عمومــی فرانســه در حــوزه ی مشــارکت در 
ــد. طــرح اول کــه در حــوزه »ســرمایه گذاری  ــال می کن ــی را دنب ســرمایه گذاری ســه طــرح کل
ــرمایه گذاری  ــرح س ــرح دوم، »ط ــود. ط ــرح می ش ــامل 15 ط ــود ش ــت، خ ــی68« اس موضوع
عمومــی« شــامل دو طــرح »مناطــق ســرمایه گذاری فرانســه69« و »ســرمایه گذاری شــرکت های 

ــام دارد. ــوده و طــرح ســوم، »شــرکت های پروژه هــای صنعتــی71« ن ــدازه متوســط70« ب ان
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1-3- طرح های سرمایه گذاری موضوعی
شـرکت سـرمایه گذاری بانـک عمومـی فرانسـه )bpifrance Investissement(، سـهام اقلیت 
را در شـرکت های در حـال رشـد در بخش هـای زیـر اکتسـاب می کنـد: خـودرو، چـوب، راه آهن، 
صنایع خالق، هسـته ای، دیجیتال، علوم زیسـتی، گردشـگری و تفریح، و شـهرهای هوشـمند. در 

جـداول 34 تـا 48، ایـن طرح هـا معرفی شـده اند.
جدول 34- طرح شماره 1 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
افق های بلند72 در حوزه دیجیتال

Digital Ambition )Ambition numérique)

طرح مختص استارتاپ های دیجیتال دارای پتانسیل باالی رشدمعرفی

مشموالن طرح

ــعه  ــد و توس ــوآوری، رش ــای ن ــرای پروژه ه ــرمایه گذار ب ــال س ــه دنب ــه ب ــرکت هایی ک ش
ــتند: ــود هس ــی خ بین الملل

• بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در فرانسه،	
• مستقل باشند )تحت کنترل نهادهای صنعتی و یا تأمین کننده مالی نباشند.(،	
• فناوری هــای نوآرانــه توســعه دهنــد یــا محصــوالت و خدمــات جدیــد معرفــی کــرده 	

و یــا مــدل کســب و کار نوآورانــه ای ارائــه دهنــد،
• پتانســیل رشــد زیــادی داشــته و افــق آن هــا دســتیابی بــه رهبــری بــازار فرانســه و 	

ــد، ــل باش ــطح بین المل در س
• در بــورس وارد نشــده73 و مرحلــه seeding را بــا کســب درآمــد قابــل توجــه پشــت 	

ســر گذاشــته باشــند،
• در تمامی بخش های دیجیتال، مانند:	

o  نــرم افــزار: نــرم افزارهــای کاربــردی، داده هــای بــزرگ، هــوش مصنوعــی، امنیت
و... سایبری 

o ...سخت افزار: قطعات، سیستم، رباتیک، اینترنت اشیا و
• ــالمت 	 ــی، س ــوزش الکترونیک ــازار، آم ــراه، ب ــن هم ــای تلف ــل: برنامه ه وب و موبای

الکترونیکــی، fintech و...

هدف طرح
شــتابدهی بــه رشــد اســتارتاپ ها و کمــک بــه آن هــا بــرای داشــتن جایــگاه رهبــری در 

بــازار فرانســه و خــارج از آن

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

دولت فرانسهتأمین مالی

فرانسه/در سطح ملیمکان و محدوده
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2011زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• سرمایه گذاری اقلیت، و مشارکت در هیئت مدیره74،	
• ســرمایه گذاری متمرکــز75 1 تــا 10 میلیــون یــورو و بصــورت مشــترک76 بــه میــزان 	

مســاوی بــا نقش آفرینــان خصوصــی،
• آموزش77 بلند مدت،	
• سرمایه گذاری خطرپذیر78 و سرمایه گذاری توسعه ای79 .	

عملکرد
در ســال 2016 ، ایــن طــرح در 35 اســتارتاپ بــه میــزان بالــغ بــر 150 میلیــون یــورو 

ــرده اســت. ســرمایه گذاری ک
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جدول 35- طرح شماره 2 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح

زیست درماني80 نوآورانه و بیماری های نادر
 Innovative biotherapies and rare diseases
)Biothérapies innovantes et maladies rares(

معرفی
طــرح تأمیــن مالــی Seed مختــص شــرکت های فعــال در حــوزه درمان هــای نوآورانــه 

بــرای بیماری هــای نــادر

مشموالن طرح

شرکت هایی که به دنبال سرمایه گذار برای پروژه های نوآوری و توسعه خود هستند:
• ــه( و 	 ــزی در فرانس ــر مرک ــا دفت ــرکت هایی ب ــی ش ــوی )یعن ــرکت های فرانس ش

ــند.(، ــی نباش ــا صنعت ــی و ی ــه مال ــک مؤسس ــرل ی ــت کنت ــتقل )تح مس
• در کم تر از 8 سال گذشته تاسیس شده باشند،	
• گردش مالی دو سال آخر آن ها کم تر از 250 هزار یورو باشد،	
• »نوآورانـه« بـه ایـن معنـا کـه )1( هزینه کـرد تحقیـق و توسـعه آن هـا حداقـل 15 % 	

هزینه کـرد سـاالنه توسـط شـرکت باشـد یـا )2( دارنـدگان گواهـی »شـرکت نوآورانـه81«،
• ــادر باشــد. ایــن فعالیت هــا 	 ــرای بیماری هــای ن ــه ب در حــوزه ی درمان هــای نوآوران

شــامل رویکردهــای درمانــی جدیــد، کــه در مرحلــه ی بلــوغ بــوده و دارای قابلیــت 
توســعه صنعتــی باشــند می شــود.

هدف طرح

• کمــک بــه توســعه پروژه هــای درمانــی بیماری هــای نــادر جهــت دسترســی بیمــاران 	
ــه، ــه درمان هــای نوآوران ب

• امکان پذیــر ســاختن کشــف درمــان بــرای پاتولوژی هــای شــایع از نتایــج نوآوری هــای 	
درمانــی کــه بــرای ایــن بیماری هــای نــادر انجــام شــده اند.

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

تأمین مالی
AFM-Tele- و هم چنیــن ،AIPذیــل برنامــه ی ســرمایه گذاری آینــده FNA82  توســط

thon83 تأمیــن مالی می شــود.

اتحادیه اروپامکان و محدوده

2013زمان ایجاد

نحوه مداخالت
• سرمایه گذاری اقلیت در سهام و یا شبه سهام84، مشارکت در هیئت مدیره،	
• سرمایه گذاری متمرکز 3 تا 10 میلیون یورو،	
• سرمایه گذاری مشترک به صورت مساوی با نقش آفرینان خصوصی.	
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جدول 36- طرح شماره 3 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
چوب 2

Wood 2 )Bois 2(

طرح سرمایه گذاری مختص به شرکت های فراوری چوب و مبلمانمعرفی

مشموالن طرح

ــی،  ــوآوری، رشــد بیرون ــرای پروژه هــای ن ــه دنبــال ســرمایه گذار ب شــرکت هایی کــه ب
توســعه بین المللــی و یــا انتقــال خــود هســتند:

• ــه( و 	 ــزی در فرانس ــر مرک ــا دفت ــرکت هایی ب ــی ش ــوی )یعن ــرکت های فرانس ش
ــند.(، ــی نباش ــا صنعت ــی و ی ــه مال ــک مؤسس ــرل ی ــت کنت ــتقل )تح مس

• از صنعت چوب والوار )فراوری اول و فراوری دوم( و در بخش مبلمان باشند،	
• حداقل درآمد: 5 میلیون یورو،	
• ــال 	 ــل 2 س ــند: حداق ــوددهی باش ــل س ــاختاری قاب ــاظ س ــه بلح ــرکت هایی ک ش

ــی گذشــته، ســوددهی از ســه ســال مال
• طرح توسعه ساختاری ارائه کنند،	
• توسط یک تیم حرفه ای راهبری شوند.	

هدف طرح
ســرمایه گذاری در در شــرکت های کوچــک و متوســط85 و شــرکت های متوســط86 در 

حــوزه ی صنعــت فــراوری چــوب. 

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

2014زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• سرمایه گذاری اقلیت، در سهام و یا شبه سهام، مشارکت در هیئت مدیره،	
• سرمایه گذاری متمرکز 1 تا 5 میلیون یورو،	
• مدت نگه داشتن سرمایه گذاری: 5 تا 8 سال،	
• سرمایه گذاری ها در شرایط بازار انجام می شود )قیمت ها، حکمرانی و...(،	
• سرمایه گذاری تملک )انتقال(87 و سرمایه گذاری توسعه88.	
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جدول 37- طرح شماره 4 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
رشد صنایع ریلی 

Rail Growth )Croissance Rail(

طرح سرمایه گذاری مختص بخش ریلیمعرفی

مشموالن طرح

ــی،  ــد بیرون ــوآوری، رش ــای ن ــرمایه گذار در پروژه ه ــال س ــه دنب ــه ب ــرکت هایی ک ش
ــتند: ــود هس ــال خ ــا انتق ــی و ی ــعه بین الملل توس

• شرکت هایی با افق های وسیع و یا فعالیت های قابل توجه در بخش ریلی،	
• دارای قابلیت متحد نمودن و تحکیم مجموعه های کارآمدتر،	
• ــا 	 ــرکت هایی ب ــمول ش ــدم ش ــد )ع ــوآوری و رش ــرای ن ــاال ب ــت ب ــتن ظرفی داش

ــاختاری(، ــکالت س مش
• دارای نیــاز ســرمایه ای بــرای تأمیــن مالــی تحقیــق و توســعه، تأسیســات صنعتــی، 	

توســعه تجــاری در فرانســه یــا خــارج از آن، صــادرات و انتقــال.

هدف طرح
ــط  ــرکت های متوس ــط و ش ــک و متوس ــق کوچ ــرکت های موف ــرمایه گذاری در ش س

ــل توجــه در بخــش ریلــی  دارای فعالیــت قاب

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

2013زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• سرمایه گذاری اقلیت، در سهام و یا شبه سهام، مشارکت در هیئت مدیره،	
• سرمایه گذاری متمرکز 1 تا 4 میلیون یورو،	
• سرمایه گذاری های انجام شده در شرایط بازار )قیمت، حکمرانی و...(،	
• سرمایه گذاری تملک و سرمایه گذاری توسعه.	
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جدول 38- طرح شماره 5 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
فناوری های سازگار با محیط زیست

Ecotechnologies )Ecotechnologies(

حمایت های مختص شرکت های نوآور در حوزه فناوری های سبزمعرفی

مشموالن طرح

ــوآوری و توســعه خــود  ــرای پروژه هــای ن ــه دنبــال ســرمایه گذار ب شــرکت هایی کــه ب
: هستند

• ــتقل 	 ــه( و مس ــزی فرانس ــر مرک ــا دفت ــرکت هایی ب ــوی )ش ــای فرانس SME ه
ــند.( ــی نباش ــا صنعت ــی و ی ــه مال ــک مؤسس ــرل ی ــت کنت )تح

• در بورس وارد نشده89 و نوآور،	
• کم تر از 250 کارمند،	
• ــش 	 ــت کاه ــر جه ــای تجدیدپذی ــر: انرژی ه ــای زی ــب و کار در بخش ه دارای کس

کربــن و شــیمی ســبز/اقتصاد بازیافتــی )بازیافــت زبالــه، طراحــی ســازگار بــا محیــط 
ــایل  ــف، وبوم شناســی صنعتی90(/شــبکه های هوشمند/وس زیســت محصــوالت مختل

نقلیــه آینــده.

سرمایه گذاری در شرکت ها جهت تأمین مالی رشد و افزایش سهام آن هاهدف طرح

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

ذیل برنامه سرمایه گذاری آینده )AIP( تأمین مالی می شود.تأمین مالی

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

2012زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• سرمایه گذاری اقلیت در سهام و یا شبه سهام، مشارکت در هیئت مدیره،	
• سرمایه گذاری متمرکز 1 تا 10 میلیون یورویی،	
• سرمایه گذاری مشترک به صورت برابر با نقش آفرینان خصوصی.	
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جدول 39- طرح شماره 6 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح

برنامه توسعه بنگاه های هسته ای
Nuclear Enterprise Development Fund )FDEN(

)Fonds de développement des entreprises nucléaires )FDEN((

برنامه سرمایه گذاری مختص شرکت هایی با فعالیت در بخش هسته ای در فرانسهمعرفی

مشموالن طرح

شــرکت هایی کــه بــه دنبــال ســرمایه گذار بــرای پروژه هــای نــوآوری، رشــد بیرونــی، توســعه 
بین المللــی و یــا انتقــال خــود هســتند:

• ــتقل 	 ــه( و مس ــزی در فرانس ــر مرک ــا دفت ــرکت هایی ب ــوی )ش ــرکت های فرانس ش
)تحــت کنتــرل یــک مؤسســه صنعتــی نباشــند.(، دارای افــق جــدی و یــا فعالیــت 

قابــل توجــه در بخــش هســته ای باشــند،
• دارای قابلیت متحد نمودن و تحکیم مجموعه های کارآمدتر،	
• ــا 	 ــرکت هایی ب ــمول ش ــدم ش ــد )ع ــوآوری و رش ــرای ن ــاال ب ــت ب ــتن ظرفی داش

ــاختاری(، ــکالت س مش
• ــی، 	 ــی تحقیق وتوســعه، تاسیســات صنعت ــن مال ــرای تأمی ــاز ســرمایه ای ب دارای نی

توســعه تجــاری در فرانســه یــا خــارج از آن، صــادرات و انتقــال.

هدف طرح
ســرمایه گذاری در شــرکت های کوچــک و متوســط و شــرکت های متوســط دارای 

ــل توجــه در بخــش هســته ای در فرانســه  فعالیــت قاب

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

2013زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• ــل 	 ــه قاب ــهام، اوراق قرض ــهام )س ــبه س ــا ش ــهام و ی ــت در س ــرمایه گذاری اقلی س
ــره، ــت مدی ــارکت در هیئ ــل،...(، مش تبدی

• سرمایه گذاری متمرکز از 1 تا 13 میلیون یورو،	
• سرمایه گذاری مشترک مرجح است،	
• سرمایه گذاری ها در شرایط بازار انجام می شود )قیمت، حکمرانی،...(،	
• شریک بلندمدت،	
• مداخالت در سرمایه گذاری توسعه ای و سرمایه گذاری تملک.	
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جدول 40- طرح شماره 7 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
شتابدهی فناوری فرانسه 

French Tech Acceleration )French Tech Accélération(

تأمین مالی شتاب دهنده ها و سرمایه گذاری در طرح های شتابدهیمعرفی

مشموالن طرح

ــرای شــتاب دهنده ی اســتارتاپ توســعه داده و در آن ســرمایه گذاری  ــی ب شــرکت هایی کــه مدل
کرده انــد:

• ســازمان هایی کــه مختــص حمایــت از شــرکت های نــوآور در بخش هــای مختلــف هســتند 	
)دیجیتــال، فناوری هــای ســالمت،...( هســتند، در قالــب شــرکت ســهامی91 یــا صندوق هــای 

ــرمایه گذاری. س

سرمایه Seed، سرمایه خطرپذیر و funds of fundsهدف طرح

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

ذیل برنامه سرمایه گذاری آینده )AIP( تأمین مالی می شود.تأمین مالی

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

2015زمان ایجاد

نحوه مداخالت
• سرمایه گذاری در سهام و شبه سهام،	
• بین 1 تا 20 میلیون با سرمایه گذاری مشترک با نقش آفرینان خصوصی.	



6363

معرفی طرح های حوزه سرمایه گذاری

جدول 41- طرح شماره 8 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

InnoBioنام طرح

حمایت مختص شرکت های بخش سالمتمعرفی

مشموالن طرح

شرکت هایی که به دنبال سرمایه گذار برای پروژه های رشد و نوآوری خود هستند:
• ــتقل 	 ــه( و مس ــزی در فرانس ــر مرک ــا دفت ــرکت هایی ب ــوی )ش ــرکت های فرانس ش

ــالمت  ــش س ــند.(، در بخ ــی نباش ــا مال ــی و ی ــه صنعت ــک مؤسس ــرل ی ــت کنت )تح
فناوری هــای ســالمت و تشــخیصی(، )زیســت فناوری، 

• ــوم زیستی/ســالمت 	 ــه عل ــر مســتقیم در توســعه محصــوالت نوآوران ــا غی مســتقیم ی
درگیــر باشــند،

• ــا منشــأ زیســتی و...( در 	 ــای ب ــای شــیمیایی و داروه توســعه محصــوالت )مولکول ه
ــی، ــا بالین ــی ی ــل پیش بالین مراح

• پلتفرم های فناوری، ارائه دهندگان خدمات علمی یا فناورانه.	

هدف طرح
ســرمایه گذاری )Seed Capital and venture capital( در بنگاه هــای کوچــک و 

متوســط در بخــش ســالمت

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

2009زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• سرمایه گذاری اقلیت، در سهام و شبه سهام، مشارک در هیئت مدیره،	
• سرمایه گذاری واحد 3 تا 10 میلیون یورویی،	
• سرمایه گذاری در شرایط بازار انجام می شود )قیمت، حکمرانی و...(.	
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جدول 42- طرح شماره 9 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری 

نام طرح
شهر آینده

City of Tomorrow )Ville de Demain(

طرح مختص بنگاه های کوچک و متوسط در بخش های مرتبط با شهرهای آیندهمعرفی

مشموالن طرح

شــرکت هایی کــه توســعه دهنــده ی فناوری هــا و خدمــات در حــوزه شــهرهای هوشــمند هســتند:
• ــه( و 	 ــزی در فرانس ــر مرک ــا دفت ــرکت هایی ب ــی ش ــوی )یعن ــای فرانس SME ه

مســتقل )تحــت کنتــرل مؤسســات مالــی یــا صنعتــی نباشــند( کــه فعالیــت آن هــا 
ــرد: ــرار می گی ــر ق ــل یکــی از 5 حــوزه زی ذی

o ،طراحی شهری و محیط زیست
o ،ساختمان ها و کاربری های آن
o ،انرژی و شبکه ها
o ،جابجایی
o .خدمات شهری نوآورانه

سرمایه گذاری Seed و سرمایه گذاری خطرپذیرهدف طرح

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

2015زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• سرمایه گذاری در سهام و یا شبه سهام	
• بیــن 500 هــزار تــا 2 میلیــون یــورو بصــورت ســرمایه گذاری مشــترک بــا 	

خصوصــی نقش آفرینــان 
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جدول 43- طرح شماره 10 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح

طرح شتابدهی زیست فناوری پزشکی
Biotech Healthcare Acceleration Fund 

)Fonds Accélération Biotech Santé )FABS((

طرح سرمایه گذاری و شتابدهی مختص توسعه شرکت های نوآور در راستای پروژه های AIPمعرفی

مشموالن طرح

شرکت های نوآور در بخش علوم زیستی که تحت حمایت AIP هستند:
• شــرکت های )ثبــت شــده در فرانســه( در مرحلــه Seed کــه محصــوالت درمانــی و 	

تجهیــزات پزشــکی در حــوزه ی ســالمت انســانی، و هــم چنیــن بنگاه هــای کوچــک 
و متوســط، پلتفرم هــای فنــاوری، و ارائــه دهنــدگان خدمــات علمــی یــا فنــاوری،

• شــرکت های پــروژه کــه فعالیــت صنعتــی یــا تجــاری دارنــد، بــر مبنــای دانــش بــه 	
دســت آمــده از محیط بیمارســتان دانشــگاهی،

• 	.Labex و  IHU طرح های سرمایه گذاری ذیل برنامه های

هدف طرح

• شــتابدهی بــه توســعه پروژه هایــی کــه از کارهــای تحــت حمایــت مالــی AIP در 	
 )Labex( و آزمایشــگاه های تعالــی )IHU( چارچــوب بیمارســتان های دانشــگاهی

ــده اند. ــج ش منت
• 	Seed، fund of fundsسرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذاری

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

ذیل برنامه سرمایه گذاری آینده )AIP( تأمین مالی می شود.تأمین مالی

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

2016زمان ایجاد

نحوه مداخالت
• سرمایه گذاری در سهام و یا شبه سهام،	
• ــا نقش آفرینــان 	 بیــن 1 تــا 20 میلیــون یــورو بصــورت ســرمایه گذاری مشــترک ب

ــرای شــرکت های پــروژه. خصوصــی ب
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جدول 44- طرح شماره 11 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
طرح سرمایه گذاری خودروهای آینده

Future Automobile Funds )Fonds Avenir Automobile )FAA((

طرح مختص تأمین کنندگان صنعت خودرو در فرانسهمعرفی

مشموالن طرح

ــه و  ــطح فرانس ــعه در س ــت از توس ــرای حمای ــرمایه گذار ب ــال س ــه دنب ــه ب ــرکت هایی ک ش
بین الملــل هســتند:

• تأمین کنندگان الیه اول و الیه دوم	

هدف طرح
ســرمایه گذاری توســعه ای در شــرکت های کوچــک و متوســط و شــرکت های متوســط 

فعــال در بخــش خــودرو

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

2009زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• ــل 	 ــه قاب ــهم، اوراق قرض ــهام )س ــبه س ــا ش ــهام و ی ــرمایه گذاری در س س
ــل،...(، تبدی

• بین 5 تا 60 میلیون یورو،	
• شراکت بلند مدت: مدت نگهداری بین 5 تا 8 سال،	
• حضور نظام مند در حکمرانی شرکت.	
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جدول 45- طرح شماره 12 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
سرمایه گذاری توریسم فرانسه

France Tourism Investment )France Investissement Tourisme(

طرح مختص شرکت های فعال در بخش توریسم و سرگرمیمعرفی

مشموالن طرح

شرکت هایی که به دنبال سرمایه گذار برای توسعه و بهبود رقابت پذیری هستند:
• ــتقل 	 ــه( و مس ــزی در فرانس ــر مرک ــا دفت ــرکت هایی ب ــوی )ش ــرکت های فرانس ش

ــا در  ــت آن ه ــه فعالی ــند( ک ــی نباش ــا صنعت ــی ی ــات مال ــرل مؤسس ــت کنت )تح
ــد: ــرگرمی باش بخــش توریســم و س

o  هتل هــا و ســایر انــواع مدیریــت اقامت/رســتوران داری/مســافرت و جابجایــی
توریست/ســرگرمی و اوقــات فراغــت/ تمامــی راهکارهــای مرتبــط بــا اقتصــاد 

جدیــد ایــن بخــش

سرمایه گذاری توسعه ای در بنگاه های کوچک و متوسط در بخش توریسم و سرگرمیهدف طرح

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه مکان و محدوده

2015زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• ــل 	 ــه قاب ــهم، اوراق قرض ــهام )س ــبه س ــا ش ــهام و ی ــت در س ــرمایه گذاری اقلی س
ــورو، ــون ی ــا 5 میلی ــزار ت ــن 500 ه ــل،...( بی تبدی

• ــارت( 	 ــت نظ ــره، هیئ ــت مدی ــرکت )هیئ ــی ش ــوال در حکمران bpifrance معم
ــور دارد، حض

• ــا 	 ــش مرتبــط ب بعــالوه، پشــتیبانی مدیریتــی و شــبکه ای از ارتباطــات الزم، و دان
ــد. ــم می کن ــرکت فراه ــرای ش ــز ب بخــش را نی
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جدول 46- طرح شماره 13 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
مد و تأمین مالی 2

Fashion and Finance 2 )Mode et Finance 2(

طرح مختص برندهای خالقانه نوپا در فرانسهمعرفی

مشموالن طرح

شرکت هایی که به دنبال سرمایه گذار برای توسعه هستند:
• شــرکت های فرانســوی )یعنــی شــرکت هایی بــا دفتــر مرکــزی فرانســه( و مســتقل 	

)تحــت کنتــرل مؤسســات مالــی یــا صنعتــی نباشــند(، 
• ــش، 	 ــرم، کف ــی، محصــوالت چ ــوازم جانب ــرافی )ل ــد و اش ــی در بخــش م بنگاه های

عطــر، لــوازم آرایشــی، ســاعت، طــال و جواهــر، پارچــه و لبــاس خانــه، و غیــره( کــه 
بلحــاظ ســاختاری قابــل ســوددهی بــوده و گــردش مالــی بیــش از 500 هــزار یــورو 

داشــته باشــند،
• دارای پتانسیل باالی توسعه بین المللی،	
• دارای تیم مدیریتی چندرشته ای )مدیر/طراح(.	

هدف طرح

• ســرمایه گذاری در شــرکت های کوچــک و متوســط و شــرکت های متوســط در 	
ــرافی    ــد و اش ــت م ــای صنع بخش ه

• سرمایه گذاری خطر پذیر و سرمایه گذاری توسعه ای.	

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

1999زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• ســرمایه گذار اقلیــت در ســهام و یــا شبه ســهام )ســهم، اوراق قرضــه قابــل 	
ــی ــا خانوادگ ــی ی ــی، مال ــهامداران صنعت ــار س ــل،...( درکن تبدی

• بین 400 هزار تا 4 میلیون یورو،	
• دوره نگهداری سرمایه گذاری 5 تا 7 سال،	
• bpifrance معمــوال در حکمرانــی شــرکت )هیئــت مدیــره، هیئــت نظــارت( حضــور 	

دارد،
• عــالوه بــر پشــتیبانی مدیریتــی و شــبکه ای از ارتباطــات الزم، و دانــش مرتبــط بــا 	

ــرای شــرکت فراهــم می کنــد، بخــش را نیــز ب
• سرمایه گذاری خطر پذیر و سرمایه گذاری توسعه ای.	

)Luxury(
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جدول 47- طرح شماره 14 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
میراث و آفرینش

Heritage and Creation 2 )Patrimoine et Création 2(

طرح مختص بنگاه های کوچک و متوسط میراثی و فرهنگیمعرفی

مشموالن طرح

شرکت هایی که به دنبال سرمایه گذار برای توسعه هستند:
• ــرل 	 ــت کنت ــتقل )تح ــه(، مس ــزی فرانس ــر مرک ــا دفت ــوی )ب ــرکت های فرانس ش

ــودده، ــغ و س ــند(، بال ــی نباش ــا صنعت ــی ی ــات مال مؤسس
• SME هــا در بخــش رســانه )ســینما، تولیــد ســمعی و بصــری، تلویزیون، موســیقی، 	

تبلیغــات و رســانه های دیگــر( و کاالهــای اشــرافی،
• دارای گــردش مالــی بیــش از 5 میلیــون یــورو و بلحــاظ ســاختاری ســودده باشــند 	

) دو ســال از ســه ســال آخــر ســودده باشــد.(،
• پتانسیل باالیی برای توسعه بین المللی داشته باشند.	

سرمایه گذاری سهام در شرکت های کوچک و متوسط حوزه میراثی و فرهنگیهدف طرح

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

2010زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• ــل 	 ــه قاب ــهم، اوراق قرض ــهام )س ــبه س ــا ش ــهام و ی ــت در س ــرمایه گذاری اقلی س
تبدیــل،...( در کنــار ســایر ســهامداران صنعتــی، مالــی و یــا خانوادگــی بیــن 1 تــا 

ــال، ــا 7 س ــرمایه گذاری 5 ت ــداری س ــا دوره نگه ــورو و ب ــون ی 7 میلی
• ــارت( 	 ــت نظ ــره، هیئ ــت مدی ــرکت )هیئ ــی ش ــوال در حکمران bpifrance معم

حضــور دارد،
• عــالوه بــر پشــتیبانی مدیریتــی، شــبکه ای از ارتباطــات الزم، و دانــش مرتبــط بــا 	

ــد، ــرای شــرکت فراهــم می کن ــز ب بخــش را نی
• سرمایه گذاری تملک و سرمایه گذاری توسعه ای.	
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جدول 48- طرح شماره 15 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
دانش تعالی

Know-how of Excellence )Savoir-faire d’Excellence(

طرح مختص شرکت های فرانسوی دارای دانش کمیاب )گواهی EPV92(معرفی

مشموالن طرح

شرکت هایی که به دنبال سرمایه گذار برای توسعه هستند:
• شــرکت های فرانســوی )یعنــی شــرکت هایی بــا دفتــر مرکــزی در فرانســه(، 	

ــند.(، ــی نباش ــا صنعت ــی ی ــات مال ــرل مؤسس ــت کنت ــتقل )تح مس
• ــی 	 ــردش مال ــا گ ــاختاری ســودده ب ــه لحــاظ س ــای کوچــک و متوســط ب بنگاه ه

ــاال، ــورو و دارای پتانســیل رشــد ب ــزار ی بیــش از 500 ه
• دارای دانــش تعالــی: دارای گواهــی EPV یــا نزدیــک بــه معیارهــای ایــن گواهــی و 	

هم چنیــن فعــال در حــوزه غــذا، مــد و زیبایــی، فرهنــگ و نظایــر آن.

هدف طرح
ســرمایه گذاری در شــرکت های کوچــک و متوســط دارای گواهــی » میــراث زنــده« یــا 

نزدیــک بــه معیارهــای ایــن گواهــی

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه - در سطح ملیمکان و محدوده

2013زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• ــل 	 ــه قاب ــهم، اوراق قرض ــهام )س ــبه س ــا ش ــهام و ی ــت در س ــرمایه گذاری اقلی س
ــی، ــا خانوادگ ــی و ی ــی، مال ــهامداران صنعت ــایر س ــار س ــل،...( در کن تبدی

• ــا 7 	 ــداری ســرمایه گذاری 5 ت ــا دوره نگه ــورو و ب ــون ی ــا 2 میلی ــزار ت ــن 500 ه بی
ســال،

• bpifrance معمــوال در حکمرانــی شــرکت )هیئــت مدیــره، هیئــت نظــارت( حضور 	
دارد،

• عــالوه  پشــتیبانی مدیریتــی، شــبکه ای از ارتباطــات الزم، و دانــش مرتبــط بــا بخــش 	
را نیــز بــرای شــرکت فراهــم می کنــد،

• سرمایه گذاری تملک و سرمایه گذاری توسعه ای.	
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2-3- طرح شرکت های پروژه های صنعتی
ــرای  ــه از شــرکت های ایجــاد شــده ب ــی ک ــای صنعت ــرح شــرکت های پروژه ه ــامل ط ــن ش ای

ــد. ــت می کن ــروژه حمای ــک پ ی

جدول 49- طرح شماره 16 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح

شرکت های پروژه های صنعتی

SPI Funds )Industrial Project Companies( 
)Fonds SPI )Sociétés de projets industriels((

معرفی
ــه 34 برنامــه ی موجــود  ــوط ب ســرمایه گذاری در پروژه هــای صنعتــی )ایــن طــرح مرب

ذیــل برنامــه فرانســه صنعتــی جدیــد اســت.(

مشموالن طرح

شرکت هایی که نیاز به کمک سرمایه ای برای تجاری سازی پروژه های خود دارند:
• ایــن پروژه هــا می تواننــد بــه اشــتراک گــذاری تجهیــزات صنعتــی، ایجــاد 	

ظرفیت هــای جدیــد تولیــد، توســعه بازارهــای صادراتــی جدیــد یــا توســعه خدمــات 
ــاز  ــادی نی ــرمایه گذاری زی ــت س ــند. الزم اس ــش باش ــک بخ ــرای ی ــاختاردهی ب س

ــادی اســت. ــا ریســک بســیار زی ــوام ب ــا ت داشــته باشــند و گاهــی شــروع آن ه
• نمونه ای از پروژه های مورد نظر:	
o  ایجــاد واحدهــای صنعتــی مشــترک کــه نقش آفرینــان جــدا از هــم فعلــی را

یکپارچــه ســازد،
o ،ایجاد تجهیزات مشترک میان چندین صنعت
o ،توسعه خدماتی که که به توسعه یک صنعت کمک می کنند
o  ــرای ــه را ب ــش فرانس ــک بخ ــدن ی ــد ش ــه توانمن ــگاه هایی93 ک ــاد نمایش ایج

ــازند. ــن س ــادرات ممک ص

هدف طرح
سـرمایه گذاری بـه صـورت سـهام اقلیـت در شـرکت های پروژه ای کـه به صورت مشـترک 

میـان شـرکت های صنعتـی ایجـاد شـده اند، تا بـه مرحله ی صنعتی شـدن برسـند.

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

برنامه سرمایه گذاری آینده و بانک سرمایه گذاری اروپا94تأمین مالی

نحوه مداخالت

• کل طرح: 800 میلیون یورو به صورت سهام و شبه سهام،	
• سرمایه گذاری اقلیت در شرکت های پروژه در کنار سایر شرکای متعدد صنعتی،	
• 10 میلیون یورو تا 160 میلیون یورو،	
• مدت زمان طرح: 12 سال + 2×2 سال.	
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عملکرد

• اولین سرمایه گذاری ها	
o ،)Sunchim( شرکتی در حوزه انرژی خورشیدی
o ،)YposKesi( شرکتی در حوزه دارو
o ،)Carbiolice( شرکتی در حوزه پالستیک های زیست تخریب پذیر
o ،)Evertree( شرکتی در حوزه پروتئین های گیاهی جدید
o .)DCNS Energy( شرکتی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر دریایی
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3-3- طرح های سرمایه گذاری عمومی
ایـن بخش شـامل دو طـرح »مناطق سـرمایه گذاری فرانسـه« و »سـرمایه گذاری شـرکت های 

اندازه متوسـط« اسـت کـه در جداول 50 و 51 نشـان داده شـده اند.

جدول 50- طرح شماره 17 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
مناطق سرمایه گذاری فرانسه

France Investment Regions )France Investissement Régions(

طرح مختص شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های متوسط در مرحله رشدمعرفی

مشموالن طرح

ــال  ــای توســعه ای و انتق ــی پروژه ه ــن مال ــرای تأمی ــال ســرمایه گذار ب ــه دنب ــه ب شــرکت هایی ک
هســتند:

• ــر 	 شــرکت های کوچــک و متوســط و شــرکت های متوســط کوچــک فرانســوی )دفت
مرکــزی آن هــا در فرانســه باشــد.(

o .در سه سال اخیر تأسیس شده باشند
o .گردش مالی بیش از دو میلیون یورویی داشته باشند
o .ثبت نشده در بورس و در حال رشد باشند
o .پروژه ی توسعه ای مشخصی داشته باشند
o  در تمامــی بخش هــا: صنعــت، تجــارت، خدمــات و... بــه جــز بخش هــای مالــی و

امــالک باشــند.

هدف طرح

• کمک به:	
o  ــه ــه ب ــا ک ــی بخش ه ــای متوســط تمام ــای کوچــک و متوســط و بنگاه ه بنگاه ه

دنبــال تقویــت ســاختارهای مالــی، ســرمایه گذاری در تأسیســات تولیــدی، توســعه 
بین المللــی، دســتیابی بــه رشــد بیرونــی و تغییــر ابعــاد خــود و یــا ســرعت گرفتــن 

در مســیر رشدشــان هســتند.
o .خریداران شرکت ها که به دنبال همکاری از سوی سایر سرمایه گذاران هستند
• افزایش رقابت پذیری شرکت ها و تقویت مناطق	

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه/در سطح ملیمکان و محدوده

1984زمان ایجاد
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نحوه مداخالت

• ــا ســقف 5 	 ــر شــرکت ت ــرایط خــاص ه ــا ش ــق ب ــهام، مطاب ــبه س ــا ش ــهام و ی س
ــورو ــون ی میلی

o  ــای ــط و بنگاه ه ــک و متوس ــای کوچ ــهام بنگاه ه ــی س ــن مال ــهام: تأمی در س
متوســط در مراحــل رشــد بیرونــی و درونــی و هــم چنیــن پروژه هــای انتقــال. 

ــورو ــون ی ــزار و 5 میلی ــن 500 ه ســرمایه گذاری بی
o  در اوراق قرضــه قابــل تبدیــل بــه ســهم: تأمیــن مالــی شــبه ســهام بنگاه هــای

کوچــک و متوســط و بنگاه هــای متوســط در مراحــل رشــد بیرونــی و درونــی و 
هــم چنیــن پروژه هــای انتقــال. ســرمایه گذاری بیــن 250 هــزار و 5 میلیــون 

. و یور
o  ــی بنگاه هــای ــن مال ــن ســهام95: تأمی ــا تضمی ــل ب ــل تبدی در اوراق قرضــه قاب

ــای  ــا بنگاه ه ــازی( ی ــد از بازس ــه rebound )بع ــط در مرحل ــک و متوس کوچ
ــد. ــادی دارن ــه ســرمایه در گــردش زی کوچــک و متوســطی کــه نیــاز ب

• حضور در هیئت مدیره، بسته به مورد	
• سرمایه گذاری تملک و سرمایه گذاری توسعه ای 	
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معرفی طرح های حوزه سرمایه گذاری

جدول 51- طرح شماره 18 مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری

نام طرح
سرمایه گذاری شرکت های اندازه متوسط

The MidCap Funds )Les fonds MidCap(

طرح مختص شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های متوسط در مرحله رشدمعرفی

مشموالن طرح

شرکت هایی که به دنبال سرمایه گذار برای توسعه و افزایش رقابت پذیری هستند:
• شــرکت های فرانســوی )یعنــی شــرکت هایی بــا دفتــر مرکــزی در فرانســه(، مســتقل 	

)تحــت کنتــرل مؤسســات مالــی یــا صنعتی نباشــند.(
• سودده با گردش مالی بیش از 5 میلیون یورو، دارای پتانسیل رشد و یا تثبیت	

سرمایه گذاری در شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های متوسط در مرحله رشدهدف طرح

bpifrance Investissementشرکت مدیریت

فرانسه/در سطح ملیمکان و محدوده

2007زمان ایجاد

نحوه مداخالت

• مشــارکت در ســرمایه گذاری و یــا شــبه ســهام )ســهم، اوراق قرضــه قابــل تبدیــل، 	
و...( یــا بدهــی )وام یــا تعهــدات( همــراه بــا ظرفیــت ســرمایه گذاری مجــدد

• ســرمایه گذاری بیــن 5 تــا 15 میلیــون یــورو و تــا ســقف 20 میلیــون یــورو پــس 	
ــدد ــرمایه گذاری مج از س

• سهام اقلیت و اکثریت	
• سرمایه گذاری مشترک مدنظر است	
• حضور نظام مند در حکمرانی شرکت	
• سرمایه گذاری تملک و سرمایه گذاری توسعه ای 	

4-3- صندوق های سرمایه گذاری همکار
ــی شــد،  ــای ســرمایه گذاری معرف ــه طرح ه ــه در بخــش مقدم ــت همان طــور ک در نهای
ــد  ــکاری می کن ــی هم ــرمایه گذاری متنوع ــرکت های س ــا و ش ــا صندوق ه ــه bpi ب مؤسس
کــه 85 صنــدوق ســرمایه گذاری همــکار bpi در جــدول 52 معرفــی شــده اند کــه هریــک 

ــد. ــر می گیرن ــی را در ب ــی خاص ــی و خدمات ــای صنعت ــرمایه گذاری و بخش ه ــوع س ن
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ابزارهای تخصصی در شکل دهی به نظام مالی توسعه نوآوری
جدول 52- صندوق های سرمایه گذاری همکار

#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

1
A

lsace Creation
صندوق سرمایه گذاری در 

ک 
س )مستقر در پار

منطقه آلزا
نوآوری(

13 میلیون 
یورو

100 - 750 هزار 
یورو

*
*

*
*

*
*

*

2
A

quitaine Cre-
ation Investm

ent 
)A

C
I(

ت سرمایه گذاری 
شرک

خطرپذیر منطقه ای
6.5 میلیون 

یورو
75 - 300 هزار 

یورو
*

*
*

*
*

*
*

*

3
Britain Young 

Com
panies )BJE(

ت سرمایه گذاری
شرک

7.40
میلیون یورو

100 - 400 هزار 
یورو

*
*

*
*

*
*

4
B

ritain Participa-
tions

ت سرمایه گذاری با 
شرک

co-invest- همکاری
(

m( سایر صندوق ها
ent

15
میلیون یورو

3 - 0.15
میلیون یورو

*
*

*

5
Tarn C

apital In-
vestm

ent )TC
I(

ت در آن 
چندین شرک

سرمایه گذاری کرده اند و در 
ف سرمایه گذاری 

مراحل مختل
می کند.

0.90
میلیون یورو

15 - 75 هزار یورو
*

*
*

*
*

*
*

6
Capital D

evelop-
m

ent Center
ک ها و نهادهای مختلفی 

بان
در آن سرمایه دارند.

11
میلیون یورو

150 - 800 هزار 
یورو

*
*

*
*

*
*

7
D

 &
 P V

ت 
صندوق با مأموری

ت از نوع 
سرمایه گذاری اقلی

M
utual Funds

45.7

میلیون یورو

7 - 3

میلیون یورو

*
*

*
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معرفی طرح های حوزه سرمایه گذاری

#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

8
 Franche-C

om
té

C
hallenges 2

صندوق سرمایه گذاری 
منطقه ای در حوزه 
ت

سرمایه گذاری اقلی

4
میلیون یورو

150 - 400 هزار 
یورو

*
*

*

9
 Sofinnova G

reen
Seed Fund

صندوق در حوزه بایو انرژی و 
تجدیدپذیر

22.6
میلیون یورو

25 - 0.2
میلیون یورو

*
*

10
D

em
eter 3 Prim

-
ing

صندوق در حوزه ی 
ت های خیلی نوپا

شرک
43

میلیون یورو
1.5 - 0.3
میلیون یورو

*
*

11
Sofinnova C

api-
tal V

II
ت سرمایه گذاری 

شرک
خطرپذیر مستقل

238

میلیون یورو
26 - 0.5

میلیون یورو
*

*
*

*

12
Em

ergence Inno-
vation 1

 ،M
utual Funds از نوع

ت های نوپای نوآور
شرک

25.50
میلیون یورو

 3 - 0.3
میلیون یورو

*
*

*
*

*

13
Eurefi

ت در توسعه 
صندوق شراک

برون مرزی، سهامدارانی از 
اتحادیه اروپا و... دارد

27.7
میلیون یورو

1.5 - 0.25
میلیون یورو

*
*

*
*

*

14
SD

D
 65 )D

epart-
m

ental D
evelopm

ent 
C

orporation 65(

ت 
ت مدیری

صندوق تح
SD

D
ت 65 

شرک

0.84

میلیون 
یورو

10 - 50 هزار 
یورو

*
*

*
*

*
*

15
Fem

u W
ho

ت سرمایه گذاری 
شرک

خطرپذیر محلی
3.62

میلیون یورو
50 - 600 هزار 

یورو
*

*
*

*
*

*
*
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ابزارهای تخصصی در شکل دهی به نظام مالی توسعه نوآوری

#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

16
Finorpa SC

R
ک 

ت بان
ت مدیری

صندوقی تح
فینوراپا

40.80
میلیون یورو

80  هزار یورو تا 
1.5 میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

*

17
Lorraine M

ateri-
als Fund

صندوق سرمایه گذاری در 
حوزه مواد

17.54
میلیون یورو

2 - 0.5
میلیون یورو

*
*

*
*

18
Lorrain C

onsoli-
dation Fund

صندوق سرمایه گذاری برای 
ض بحران

SMهای در معر
E

9.90
میلیون یورو

250 هزار یورو تا 
1 میلیون یورو

*
*

*
*

19
G

EI
ت 

ت هم اکثری
هم سهام اقلی

M
u-ت منطقه از نوع

در هف
 tual Funds

55
میلیون یورو

ش2 - 7
میلیون یورو

*
*

*
*

20
ILP )Lorraine 

Institute for Par-
ticipation(

ت سرمایه گذاری برای 
شرک

SM ها
E

41.10
میلیون یورو

2 - 0.3
میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

21
 Industry and Sectors

2012

صندوقی با تمرکز بر 
اتوموبیل، انرژی، کشاورزی، 

ک
میکروتکنی

9
میلیون یورو

150 - 750 هزار 
یورو

*
*

*
*

*
*

22
Industry and Finance 
Investm

ents 3 )IFI 3(

ت خصوصی 
تنها شرک

ص در 
سرمایه گذاری متخص

ش
SM ها در بخ

E ت
تثبی

60
میلیون یورو

30 - 3
میلیون یورو

*
*
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#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

23

M
idi-Pyrénées 

R
egional Indus-
trial D

evelop-
m

ent Institute 
)IR

D
I(

ش 
یکی از کلیدی ترین نق

افرینان سرمایه گذاری 
منطقه ای در فرانسه با سهم 

bpi عمده مؤسسه

93
میلیون یورو

5 - 0.5
میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

*

24
IR

D
Inov

در حوزه seed fund و با 
bpi سهم عمده مؤسسه

33.5
میلیون یورو

3 - 0.5
میلیون یورو

*
*

*
*

*

25
IR

PA
C

 D
evelop-

m
ent

ت در تمامی 
سهام اقلی

ش ها
بخ

12.6
میلیون یورو

150 - 980 هزار 
یورو

*
*

*
*

*

26
IX

O
’3

صندوق سرمایه گذاری 
 M

utual خصوصی از نوع
Funds

84.65
میلیون یورو

8.5 - 3.5
میلیون یورو

*
*

*
*

*

27
 M

idi-Pyrénées
G

row
th

سرمایه گذاری خطرپذیر 
M

i-اصلی در منطقه
 di-Pyrenees

12.60
میلیون یورو

50 - 500 هزار 
یورو

*
*

*
*

*

28
W

est Ventures
 M

utual صندوق از نوع
IC و 

T در حوزه Funds
علوم زیستی

33.7
میلیون یورو

2.5 - 0.3
میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

29
 C

ountry of the Loire
D

evelopm
ent

ک صندوق منطقه ای که 
ی

در کمیته سرمایه گذاری 
آن bpi هم حضور دارد

4.3
میلیون 

یورو

50 - 450 هزار 
یورو

*
*

*
*

*
*

*
*
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ابزارهای تخصصی در شکل دهی به نظام مالی توسعه نوآوری

#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

30
Picardie Invest-

m
ent

گ در سطح 
ک صندوق بزر

ی
منطقه ای

47
میلیون یورو

2.5 - 0.2
میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

31
R

esum
e and Ex-

pand II

N تعداد زیادی صندوق 
C

I
 M

utual Fund از نوع
ت می کند. که یکی از 

مدیری
ت.

آن ها این صندوق اس

26.58

میلیون یورو

150 هزار یورو - 3
میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

32
 R

hône D
auphiné

D
evelopm

ent

سرمایه گذاری خطرپذیر در 
R

hône D
au-منطقه

 
phiné

13.77
میلیون یورو

50 - 200 هزار 
یورو

*
*

*
*

*
*

*

33
 R

hône-A
lpes

C
reation II

سرمایه گذاری در استارتاپ ها 
ت

با سهام اقلی
21

میلیون یورو
100 - 500 هزار 

یورو
*

*
*

*
*

*

34
R

un G
row

th
Funds M و با 

utual از نوع
bpi سهم عمده مؤسسه

19.40
میلیون یورو

0.5 تا 2.5
میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

35
Scientipole Ile-

de-France C
apital

ت سرمایه گذاری 
شرک

خطرپذیر
6.40

میلیون یورو
50 - 500 هزار 

یورو
*

*
*

*
*

36
M

iddle M
arket Fund 

IV
 )M

M
F I(

شرکتی مستقل که مهمترین 
ک 

ش آفرین فرانسه در تمل
نق

ت.
اهرمی اس

225
میلیون 

یورو

15 - 5
میلیون یورو

*
*

*
*
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#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

37
Soridec 2

سرمایه گذاری در منطقه 
Languedoc-R

oussil-
lon

21
میلیون یورو

1.5 - 0.3
میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

38
 Inserm

 Transfer
Initiative

ت سرمایه گذاری 
شرک

pre- استارتاپ در حوزه ی
seed and seed

39
میلیون یورو

تا 3
میلیون یورو

*
*

39
ISA

I Expansion
 Funds M

utual از نوع
ودر حوزه دیجیتال

50
میلیون یورو

5 - 1
میلیون یورو

*
*

*

40
U

I C
A

P W
est

صندوقی مستقل از 30 
ب و کار پیشرو بصورت 

کس
سرمایه گذاری نهادی

18
میلیون یورو

300 هزار یورو - 2
میلیون یورو

*
*

*

41
Latour C

apital I
صندوق سرمایه گذاری در 
ت های خانوادگی و 

شرک
ک و...

کوچ

115
میلیون یورو

17 - 5
میلیون یورو

*
*

*
*

*

42
Sodero Participa-

tions

صندوق سرمایه گذاری با 
همکاری سایر صندوق ها در 
 G

reater W
est of منطقه

France

40
میلیون یورو

3 - 0.15
میلیون یورو

*
*

*
*
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ابزارهای تخصصی در شکل دهی به نظام مالی توسعه نوآوری

#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

43
Sofim

ac SC
R

بزرگترین سرمایه گذار سهام 
M

assif در منطقه
18.9

میلیون یورو
80 - 900 هزار 

یورو
*

*
*

*
*

*

44
Soridec

سرمایه گذاری در تمامی 
ت و در تمامی 

مراحل شرک
ش ها

بخ

25.70
میلیون یورو

1.5 - 0.1
میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

*
*

45
Sudinnova SA

ت های 
سرمایه گذاری در شرک

نوپا با پتانسیل رشد باال
17.9

میلیون یورو
1 - 0.15

میلیون یورو

*
*

*
*

*

46
C

abestan C
apital

ت در 
سرمایه گذاری اقلی

SM های در حال رشد 
E

فرانسه

113

میلیون یورو
7 - 2

میلیون یورو
*

*
*

*

47
X

A
nge C

apital 2
صندوق سرمایه گذاری 

ت، تلفن همراه، 
در اینترن

بانکداری نوآورانه و....

57.07

میلیون یورو
5.7 - 1.14
میلیون یورو

*
*

*

48
Initiative &

 Fi-
nance FC

PR
 I

صندوق در مراحل توسعه 
SM ها

E برای
141.56

میلیون یورو
10 - 1

میلیون یورو
*

*
*

*
*

49
Siparex C

ontrac-
tors 1

صندوق سهام و شبه سهام
26.7

میلیون یورو

2.5 - 1.25

میلیون یورو

*
*

*
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#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

50
 A

rve Industries
C

apital
ک 

SM های مکانی
E صندوق

ت باال و خدمات مشابه
با دق

25
میلیون یورو

3.5 - 1
میلیون یورو

*
*

*

51
B

lackFin Fi-
 nancial Services

Fund

ک و 
ت های کوچ

صندوق شرک
ش مالی

متوسط بخ
220.97

میلیون یورو
33 - 5

میلیون یورو

*
*

52
Elaia A

lpha Fund
ت های نوپا در 

صندوق شرک
ش اقتصاد دیجیتال

بخ
45

میلیون یورو
100 هزار یورو - 
1000 هزار یورو

*
*

53
TIP

ت در 
ت و اکثری

سهام اقلی
SM های پایدار و مانا

E
75

میلیون یورو
10 - 5

میلیون یورو
*

*
*

54
B

luesky C
apital

in sm
all and m

edi-
 um

-sized com
panies

w
ith high grow

th po-
 tential and different

stages of m
aturity

2.4
میلیون یورو

100 - 350 هزار 
یورو

*
*

*
*

*
*

55
O

beddis 1

 IC
T صندوق سرمایه گذاری

و استفاده از آن در حمل و 
ت 

ت، سالم
نقل، محیط زیس
و...

15.5
میلیون یورو

300 هزار یورو - 2

میلیون یورو

*
*

*
*

*
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#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

56
 IT-Translation

Investm
ent

IC
T سرمایه گذاری در حوزه

30
میلیون یورو

300  هزار یورو
*

*

57
C

athay C
apital II

صندوق نوآوری مستقل با 
ک 

ت مشتر
ت شرک

مدیری
چین و فرانسه

171
میلیون یورو

15 - 3
میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

58
C

apeH
orn

صندوق مستقل برای مرحله 
SM ها

E تجاری سازی
50

میلیون یورو
2 - 0.5

میلیون یورو
*

*
*

*

59
EPF IV

صندوقی در حوزه کلیه 
صنایع و خدمات

99.10
میلیون یورو

10 - 3
میلیون یورو

*
*

60
Siparex M

idcap 2
صندوق مستقل در حوزه 

SMها
E

129.20
میلیون یورو

10 - 2.5
میلیون یورو

*
*

*

61
A

lsace G
row

th
س

صندوق منطقه آلزا
50

میلیون یورو
3 - 1

میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

*

62
Partech Interna-

tional V
I

صندوق بین المللی در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات، 
ک

ت و تجارت الکترونی
اینترن

120
میلیون یورو

8 - 2
میلیون یورو

*
*

*
*
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معرفی طرح های حوزه سرمایه گذاری

#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

63
B

ioD
iscovery 4

ص در علوم 
صندوق متخص

زیستی
180

میلیون یورو
15 - 5

میلیون یورو

*
*

*

64
Technocom

 2
 M

utual صندوق از نوع
Funds

32
میلیون یورو

4 - 0.5
میلیون یورو

*
*

65
X

Pansion 2
 M

utual صندوق از نوع
Funds

32
میلیون یورو

636 هزار یورو  تا 
3181 هزار یورو

*
*

*

66
Partech Entrepre-

neur

صندوق سرمایه گذاری 
ت  اشیا، 

خطرپذیر )اینترن
گ دیتا و...(

بی

30
میلیون یورو

200-500 هزار 
یورو

*
*

67
 A

LTER
 EQ

U
ITY

3P

صندوق سرمایه گذاری در 
ش، 

ت، آموز
حوزه محیط زیس

گ و...
ت، فرن

بازیاف

21
میلیون یورو

5 - 0.5
میلیون یورو

*
*

68
Siparex M

idm
ar-

ket III
صندوق سرمایه گذاری 

SM ها
E مستقل در حوزه

105.50
میلیون 

یورو

12 - 2.5
میلیون یورو

*
*

*

69
A

uriga IV
 B

io-
seeds

صندوق میکروبشناسی و 
ت شناسی در مرحله 

عفون
Seed

40
میلیون 

یورو

3 - 0.5
میلیون یورو

*
*
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#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

70
 Idinvest D

igital
Fund II

صندوق خصوصی در حوزه 
دیجیتال

60
میلیون یورو

6 - 2
میلیون یورو

*
*

*

71
Transm

it &
 Sus-

tain
صندوق سرمایه گذاری سهام 

ت
اقلی

25
میلیون یورو

3.5 - 1
میلیون یورو

*
*

*
*

*

72
A

lven C
apital IV

ش 
ت در بخ

صندوق سهام اقلی
IT ت و

اینترن
120

میلیون یورو
200 هزار یورو - 5

میلیون یورو

*
*

*

73
Serena II

صندوق سرمایه گذاری 
مستقل

100
میلیون یورو

6 - 1
میلیون یورو

*
*

*

74
Em

ertec 5
صندوق در حوزه فناوری های 

ت محیطی
زیس

47.50
میلیون یورو

4 - 0.3
میلیون یورو

*
*

*

75
Q

uadrivium
 1

صندوق بین بخشی در مرحله 
Seed در حوزه علوم زیستی، 
ICT، و فناوری های بین این 
ش مثل فناوری های 

دو بخ
ت

دیجیتال سالم

35.50
میلیون یورو

2.8 - 0.3
میلیون یورو

*
*

*
*

76
H

ealth C
apital 1

ت در 
ت و اکثری

سهام اقلی
ت

ش سالم
بخ

54.50
میلیون یورو

6 - 3
میلیون یورو

*
*

*
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#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

77
 C

erea M
ezzanine

II
صندوق سرمایه گذاری در 
حوزه کشاورزی غذایی و...

127
میلیون یورو

30 - 5
میلیون یورو

*
*

*

78
G

O
 C

apital Prim
-

ing )G
rand W

est 
C

apital Prim
ing(

س شده توسط 
صندوق تأسی

 national seed fund
فرانسه با تمرکز بر اقتصاد 

ت و...
دیجیتال، سالم

57
میلیون یورو

300 هزار تا 3 
میلیون یورو

*
*

*
*

79
A

urinvest C
api-

tal 3
صندوق سرمایه گذاری

22
میلیون یورو

2.5 - 0.5
میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

*
*

80
G

alia Invest-
m

ents 3
 M

utual صندوق از نوع
Funds

27
میلیون یورو

500 هزار یورو تا 
3 میلیون یورو

*
*

*
*

*
*

81
C

A
P IN

N
-

O
V

’EST

 M
utual صندوق از نوع

Funds عمدتا علوم زیستی، 
IC، و انرژی

T

36
میلیون یورو

200 تا 3.600 
هزار یورو

*
*

*
*

82
Lim

ousin Partici-
pations

سرمایه گذاری در کنار سایر 
ب 

صندوق ها و فرشتگان کس
و کار

7.58
میلیون یورو

15 - 300 هزار 
یورو

*
*

*
*

*
*

*
*

83
Poitou-C

harentes 
Expansion )PC

E(
ت سرمایه گذاری

شرک
15

میلیون یورو
100 - 500 هزار 

یورو
*

*
*

*
*

*



8888

ابزارهای تخصصی در شکل دهی به نظام مالی توسعه نوآوری

#
نام صندوق

معرفی کلی
سرمایه 

ت شده
مدیری

محدوده مداخالت 

انواع مداخالت ممکن
ت

حوزه فعالی

سرمایه 
خطر
پذیر

سرمایه 
توسعه

سرمایه 
ک

تمل
سرمایه 
Seed

علوم 
زیستی 

IC
T

صنایع و 
خدمات

انرژی/ 
محیط 
زیست 

84
 Sofim

ac G
row

th
2

صندوق سرمایه گذاری 
خطرپذیر سهام و شبه سهام

28.39
میلیون یورو

100 هزار یورو 
تا 3

میلیون یورو

*
*

*

85
 Poitou-C

harentes
)Innovation )PC

I
صندوق سرمایه گذاری

6.7
میلیون یورو

100 - 500 هزار 
یورو

*
*

*
*

*

31
58

53
30

39
52

62
57

   
%36

%68
%62

%35
%46

%61
%73

%67
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4. معرفی 
طرح های حوزه 
ضمانت و بیمه
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ابزارهای تخصصی در شکل دهی به نظام مالی توسعه نوآوری

4- طرح های حوزه ضمانت و بیمه
از دیگــر خدمــات ایــن مؤسســه ارائــه ضمانــت نامــه و بیمــه می باشــد. راهکارهــا و خدمــات 
مؤسســه در خصــوص بیمــه 14 و در مــورد ضمانتنامــه 11 راهــکار مختلــف می باشــد. بیمه هــا 
شــامل بیمــه تغییــر نــرخ ارز در شــرایط قــرارداد96 )بیمــه نــرخ تســعیر ارز در قــرارداد97، بیمــه 
اوراق بهــادار بازرگانــی98، بیمــه تضمیــن تغییــر نــرخ ارز در زمان صــدور صورت وضعیت )شــرایط 
ــه  ــازار بین المللی101)بیم ــات ب ــه تحقیق ــی100؛ بیم ــرمایه گذاری بین الملل ــه س ــد(99(؛ بیم خری
پیــش بینــی و شــکوفایی بــازار102، بیمــه پیــش بینــی و شــکوفایی بــازار نــوع )A3P(103، بیمــه 
ــه  ــی105 )بیم ــاری بین الملل ــای اعتب ــرفته104(؛ و بیمه ه ــازار پیش ــکوفایی ب ــی و ش ــش بین پی
ــرای شــرکت های  ــدت ب ــاه م ــاری کوت ــه اعتب ــروژه106، بیم ــی پ ــن مال ــت تأمی ــاری، ضمان اعتب
ــدت سیســتم ها و ادوات کشــاورزی108،  ــاه م ــان107، بیمــه کوت ــه یون ــده ب فرانســوی صــادر کنن
ــی111( می شــوند. در  ــد و شــرط110، بیمــه اتکای ــی قی ــص و ب ــت خال ــی109، ضمان ــت داخل ضمان
ــق و ایجــاد  ــات شــامل ضمانتنامه هــای بانکــی112 )پوشــش ریســک خل ــت، خدم ــه ضمان زمین
ــتقراضی(114،  ــد اس ــی ) خری ــک اهرم ــهام و تمل ــال س ــک انتق ــش ریس ــب و کار113، پوش کس
ــک و  ــرکت های کوچ ــعه ش ــک توس ــش ریس ــی115، پوش ــترش بین الملل ــک گس ــش ریس پوش
متوســط، تقویــت نقدینگــی )ســرمایه در گــردش(116، تقویــت نقدینگــی )ســرمایه در گــردش( 
ــوآوری118، ضمانــت مربــوط بــه  بخــش کشــاورزی117، ضمانــت نامــه جهــت پوشــش ریســک ن
ــت  ــن ضمان ــی120( و هم چنی ــای بین الملل ــت پروژه ه ــه119 و ضمان ــای نوآوران ــرارداد پروژه ه ق
ســپرده ها، اوراق قرضــه و پیــش تأمیــن مالــی خارجــی121 )تضمیــن ســپرده 122و ضمانــت پیــش 

تأمیــن مالــی123(
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معرفی طرح های حوزه مشاوره و همراهی با شرکت ها

1-4- بیمه تغییر نرخ ارز در شرایط قرارداد

جدول 53- طرح شماره 1 بیمه تغییر نرخ ارز در شرایط قرارداد 

بیمه نرخ تسعیر ارز در قراردادنام طرح

معرفی

در قراردادهـای و مذاکـرات تجـاری از نـوع »OTC« یـا همـان فرابـورس خریـدار معمـوال از 
فروشـنده می خواهـد کـه درخواسـت خـود را بـر اسـاس نـرخ ارز مرجع دیگـری به جز یـورو در 
قـرارداد مشـخص کنـد. ایـن بیمـه که بـه عنوان بیمـه تغییر نـرخ ارز در قـرارداد می باشـد اجازه 
می دهـد تـا قـراداد را قبـل از امضـای نهایـی در مقابـل هرگونـه تغییر نـرخ ارز مصون نگـه دارد. 
سـقف ایـن بیمـه بـر اسـاس قـرارداد تجـاری تنظیم شـده تـا مبلـغ 15 میلیـون یورو می باشـد.

مشموالن 
طرح

کلیه شرکت های فرانسوی که قرادادهای صادراتی با طرفهای خارجی خود دارند.

هدف

تعییــن نــرخ ارز مرجــع بــر اســاس روزی می باشــد کــه قــرارداد بیمــه تنظیــم می گــردد. ایــن 
قــرارداد بــر اســاس طــول مــدت ذکــر شــده در قــرارداد غیــر قابــل فســخ می باشــد و شــامل 

پوشــش 100 درصــدی جبــران خســارت تغییــر نــرخ ارز می باشــد.

نرخ بیمه
نــرخ بیمــه ثابــت کــه بــر حســب نــوع ارز تضمیــن شــده و طــول دوره تعییــن شــده )6، 9 

ــا 12 مــاه ( در قــرارداد تعییــن می گــردد. ی

حداقل مبلغ بیمه 150 یورو می باشد.شرایط

نحوه تقاضا
ــه  ــه بیم ــه مؤسس ــل ب ــق ایمی ــود را از طری ــت خ ــت درخواس ــی می بایس ــرکت متقاض ش

ــد. ــال نمای ــاری ارس ــرارداد تج ــد ق ــس از عق ــر 15 روز پ ــادرات bpi  حداکث ص
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جدول 54- طرح شماره 2 بیمه تغییر نرخ ارز در شرایط قرارداد 

بیمه  اوراق بهادار بازرگانینام طرح

معرفی

ایـن نـوع بیمـه در دو نـوع ارائـه می گـردد. نـوع اول بیمـه ای می باشـد کـه در برابـر کاهـش نرخ 
ارز بـا پوشـش 100% ریسـک ناشـی از تغییـر نـرخ ارز خارجی محافظـت می کند و نـوع دیگر بر 
اسـاس نـرخ سـود124 می باشـد کـه از قبـل مشـخص می گـردد و بیمـه اوراق بهـادار بازرگانـی با 
نـرخ سـود بـه متقاضی اجـازه می دهد تـا با تعیین نرخ سـود پوشـش بیمه ای بیـن 50% یا %70 
در طـول دوره را پوشـش دهد.متقاضـی نـرخ سـود را در زمان تنظیـم قرارداد انتخـاب می نماید.

مشموالن 
طرح

شـرکت های فرانسـوی دارای قابلیـت رقابـت ثابت شـده در بازار جهانـی که قرادادهـای صادراتی 
خـاص بـا طرف هـای خارجی خـود دارند.

هدف
ــای  ــرخ ارزه ــرات ن ــل تغیی ــادار در مقاب ــدف پوشــش ریســک اوراق به ــا ه ــه ب ــوع بیم ــن ن ای

خارجــی می باشــد.

شرایط

• بیشــترین میــزان تراکنــش قابــل پوشــش، 120 میلیــون یــورو بــرای ارز دالر آمریــکا و 60 	
میلیــون یــورو بــرای ســایر ارزها اســت.

• تعیین نرخ ارز مرجع بر اساس روزی می باشد که قرارداد بیمه تنظیم می گردد.	
• ایــن قــرارداد بــر اســاس طــول مــدت ذکــر شــده در قــرارداد غیــر قابــل فســخ می باشــد 	

و شــامل پوشــش 100 درصــدی جبــران خســارت تغییــر نــرخ ارز می باشــد.

نرخ بیمه
نــرخ بیمــه ثابــت کــه بــر حســب نــوع ارز و میــزان مبلــغ تضمیــن شــده و طــول دوره تعییــن 

ــا 24 مــاه ( در قــرارداد تعییــن می گــردد. شــده )از 3 ت

نحوه تقاضا
نحـوه تقاضـا: شـرکت متقاضی می بایسـت درخواسـت خـود را از طریـق ایمیل به مؤسسـه بیمه 

صـادرات bpi  حداکثـر 15 روز پـس از عقـد قـرارداد تجاری ارسـال نماید.

جدول 55- طرح شماره 3 بیمه تغییر نرخ ارز در شرایط قرارداد 

بیمه تضمین تغییر نرخ ارز در زمان صدور صورت وضعیت ) شرایط خرید(نام طرح

معرفی

ضمانت تغییر در صورتحسـاب اجازه می دهد تا یک پوشـش برای تغییرات نرخ در صورتحسـاب 
باشـد. بـه ایـن صـورت کـه بـا تعیین یـک بـازه )تونـل( قیمتی اجـازه می دهـد تا شـرکت بیمه 

گـذار بتوانـد نتایج صورتحسـاب هر سـال را تحت پوشـش بیمه قـرار دهد.

مشموالن 
طرح

شـرکت های کوچـک و متوسـط  کـه قراردادهایـی در بخـش هوانوردی با مشـتریان خـود دارند 
و بـا ریسـک نوسـانات نـرخ ارز مواجـه هسـتند می تواننـد از این خدمـت بیمه ای مؤسسـه بیمه 
صـادرات bpi اسـتفاده کننـد کـه در این صورت درآمد ناشـی از صـادرات بـرای دوره های صدور 

صـورت حسـاب 1 تـا 5 سـال را در خصـوص تغییرات نـرخ ارز پوشـش می دهد.
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شرایط

• نوع ارز: دالر آمریکا	
• مبلغ تضمین: بر اساس تقویم ساالنه تا  50% گردش مالی شرکت	
• نــرخ ارز مرجــع یــا پایــه: نــرخ ثابــت جــاری در هــر ســال تقویمــی بــر اســاس تعییــن 	

بانــک مرکــزی اروپــا
• بازه قیمتی:  تنظیم بر اساس پروفایل ریسک و شرایط بازار	
• ــا 	 ــگاه ت ــازه قیمتــی تعییــن شــده قــرار داشــت ان اگــر قیمــت در لحظــه تحویــل در ب

50 درصــد از ریســک تغییــر نــرخ ارز خارجــی تحــت پوشــش بیمــه قــرار می گیــرد و 
اگــر در خــارج از بــازه قیمتــی تعییــن شــده قــرار داشــت آنــگاه تــا 100 درصــد تحــت 

ــرد. ــرار می گی پوشــش بیمــه ق

نرخ بیمه
نـرخ حـق بیمـه بـر اسـاس مـدت زمان پوشـش ریسـک، حجـم مبلـغ تضمیـن شـده، بازه های 

قیمتـی کـه موقـع تنظیـم بیمـه تعیین شـده اسـت متفاوت می باشـد.

نحوه تقاضا
شـرکت متقاضـی می بایسـت درخواسـت خـود را از طریـق ایمیـل به مؤسسـه بیمه صـادرات 

bpi  از طریـق  ارسـال نماید.
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2-4- بیمه سرمایه گذاری بین المللی

جدول 56- طرح بیمه سرمایه گذاری بین المللی 

بیمه سرمایه گذاری بین المللینام طرح

معرفی
مؤسســه بیمــه صــادرات bpi بــه عنــوان نماینــده دولــت اقــدام بــه بیمــه و پوشــش ریســک علی 
الخصــوص پوشــش ضــرر و زیــان و ســلب مالکیــت ناشــی از ریســک سیاســی را بــه میــزان 95 

درصــد دارایــی و یــا بــر اســاس ادعــای خســارت متقاضــی انجــام می دهــد.

هدف

• تسهیل در امر تولید و صادرات کاالها و خدمات	
• بهبود شرایط کسب و کار و کاهش زمان دسترسی	
• استانداردسازی و کاهش تعرفه ها	

مشموالن 
طرح

• شرکت های فرانسوی که در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند،	
• ــی 	 ــن مال ــت ســرمایه گذاری فرانســوی می باشــد و تأمی ــه در خدم ــاری ک مؤسســه اعتب

ــد، ــام می ده ــرمایه گذاری انج ــل وام س از قبی
• اشخاص حقیقی و حقوقی در معرض ریسک سیاسی.	

شرایط

ایــن پوشــش بیمــه ای بــرای پوشــش ریســک صدمــه بــه امــوال و یــا ریســک عــدم وصــول 
ــکار فرانســوی می باشــد. ــه پیمان ــغ بدهــکاران ب مبال

• در اشکال مختلف سرمایه گذاری از قبیل:	
o ،مشارکت در سهام
o ،وام سهامدار و یا وام بانکی بلند مدت
o ،تضمین وام
o ،حق امتیاز
o .درآمد حاصل از  سرمایه گذاری
• ــا کشــور هــدف در خصــوص حمایــت از ســرمایه گذاری 	 وجــود تفاهــم نامــه دوجانبــه ب

)ICSID تفاهــم نامــه(
• شرایط بیمه:	
o ،درصد تضمین حداکثر 95 درصد
o .مدت زمان تضمین: 3 تا 20 سال

نرخ بین 0.2 تا 0.8 درصد بستگی به کشور میزبان و شرایط سرمایه گذارینرخ بیمه
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3-4- بیمه تحقیقات بازار بین المللی

جدول 57- طرح شماره 1  از طرح های تحقیقات بازار بین المللی 

بیمه پیش بینی و شکوفایی بازارنام طرح

هدف
هـدف پوشـش بخشـی از هزینه های تحقیقات پیـش بینی بازار شـرکت ها در بازارهـای خارجی 
می باشـد. ایـن بیمـه در قالـب حمایـت مالی و همچنین پوشـش بیمه بـه منظور مقابلـه با ضرو 

و زیان احتمالی ناشـی از شکسـت تجاری می باشـد.

مشموالن 
طرح

شــرکت های فرانســوی در همــه بخش هــای اقتصــادی بــه جــز بخــش تجــارت بین الملــل 
کــه میــزان فــروش آن هــا کمتــر از 500 میلیــون یــورو می باشــد.

پوشش 
هزینه ها

ــدف  ــت ه ــاص و تح ــی خ ــه جغرافیای ــازار در منطق ــی ب ــش بین ــات پی ــای تحقیق هزینه ه
ــرکت ــی ش بازاریاب

شرایط

• ــامل 	 ــوده و ش ــاوت ب ــروش متف ــد و ف ــاخت و تولی ــای س ــا هزینه ه ــا ب ــن هزینه ه ای
ــد: ــل می گردن ــوارد ذی م

o جابه جایی کارمندان شرکت و یا نماینده شرکت در منطقه تحت پوشش بازاریابی
o آموزش زبان و آموزش های تخصصی پیش بینی بازار
o هزینه های استخدام و به کارگماری کارمندان جدید برای واحد پیش بینی بازار
o هزینه های عملیاتی امور دفتر فروش
o هزینه های شرکت در رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها در منطقه هدف بازاریابی
o هزینه های مأموریتی در منطقه هدف بازاریابی
o هزینه مطالعات بازاریابی
o هزینه های نشان تجاری و برند، طراحی یا ثبت اختراع در منطقه جدید
o کلیه هزینه های تبلیغات در منطقه جدید تحت پوشش بازاریابی
o هزینه های ترجمه
o هزینه های مشاوره حقوقی
o هزینه شرکت در مناقصات
o هزینه برپایی نمایشگاه محصوالت در منطقه  جدید تحت پوشش بازاریابی
• نرخ استهالک: 7و 14 و 30 درصد بر اساس نوع صادرات	
• پرداخت تضمین: برای دوره تضمین 1 تا 4 سال	
• باز پرداخت: 2 تا 6 سال	

پوشش تا 65 درصد هزینه ها بر اساس پروفایل شرکتنرخ بیمه

درخواست به صورت انالین از طریق سایت مؤسسه bpiنحوه تقاضا
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جدول 58- طرح شماره 2  از طرح های تحقیقات بازار بین المللی 

بیمه پیش بینی و شکوفایی بازار نوعA3Pنام طرح

هدف

ایــن خدمــت بــا هــدف پوشــش ریســک تجــاری مربــوط بــه تحقیقــات پیــش بینــی بــازار 
بــرای اولیــن فعالیــت صادراتــی و بازاریابــی نوآورانــه یــک شــرکت بــوده و در قالــب حمایــت 

مالــی و حمایــت از نقدینگــی بــا نــرخ بیمــه ثابــت می باشــد. 

مشموالن 
طرح

شرکت های فرانسوی در همه بخش ها به جر بخش تجارت بین المللی  با گردش مالی ساالنه 
کمتر از 50 میلیون یورو و صادرات  کمتر از 200 هزار یورو )10 درصد از گرش مالی کل(

پوشش 
هزینه ها

• هزینه های قابل قبول: 	
o ،فعالیت های تبلیغاتی در کشورهای خارجی
o ،هزینه های جانبی در خارج از قبیل لجستیک، دستمز کارگر خارجی
o ،بیمه حمل و نقل در طول مدت صادرات
o ،شرکت در نمایشگاه های تجاری
o ،هزینه های نماینده یا دفتر در خارج از کشور
o ،هزینه اقامت کارکنان در خارج به میزان 200 یورو به ازای هر روز اقامت
o  ،هزینه هــای اســتفاده از  خدمــات مشــاوره ای ) امــور قرادرادهــا، حقوقــی، ترجمــه

تایــپ و تکثیــر ( در خــارج از کشــور بــه میــزان حداکثــر 10 هــزار یــورو،
o .ایجاد وبسایت سه زبانه تا 3 هزار یورو

نرخ بیمه

• نرخ پوشش: 65 درصد 	
• ــرای 	 ــورو ب ــزار ی ــقف 30 ه ــا س ــی ت ــردش مال ــد از کل گ ــت: 10 درص ــزان حمای می

ــف  ــالهای مختل ــوع A3P  در س ــرارداد از ن ــداد 2 ق ــر تع حداکث
• ــخ 	 ــاه ازتاری ــرف 12 م ــا را ظ ــت هزینه ه ــرکت لیس ــارت:  ش ــران خس ــت جب پرداخ

موعــد قــرارداد بــه مؤسســه بیمــه صــادرات bpi  ارســال کــرده و ظــرف مــدت 15 روز 
ــد. ــت می کن دریاف

• بازپرداخــت جبــران خســارت: بازپرداخــت، در حــد دریافــت جبــران خســارت، 10% از 	
مبلــغ گــردش مالــی صادراتــی کــه طــی 3 ســال مالــی اســناد مالــی  منتشــر شــده  

ــرارداد می باشــد. ــدت ق براســاس طــول م
• پاداش:  4% از هزینه های در نظر گرفته شده که از کمک هزینه کسر می گردد.	
• حق بیمه: حداقل حق بیمه در قراردادها  200 € یورو می باشد.	

از طریق درگاه آنالین مؤسسه bpiنحوه تقاضا
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جدول 59- طرح شماره 3  از طرح های تحقیقات بازار بین المللی 

بیمه پیش بینی، شکوفایی و جستجوی بازار پیشرفتهنام طرح

انجــام تحقیقــات پیــش بینــی بــازار نیــاز بــه نقدینگــی و ســرمایه در گــردش دارد. ایــن 
خدمــت بیمــه ای مؤسســه در قالــب ضمانــت جهــت ارائــه بــه بانــک عاملــی می باشــد کــه 

ــد. ــش می دهن ــرکت ها پوش ــرای ش ــا را ب ــن فعالیت ه ــای ای هزینه ه

مشموالن 
طرح

ــاب در  ــب حس ــورو و صاح ــون ی ــا 500 میلی ــن 1.5 ت ــی بی ــردش مال ــا گ ــرکت های ب ش
بانک هــای فرانســوی و یــا شــعبات بانک هــای خارجــی در فرانســه کــه قــرارداد و تفاهــم 

ــد. ــا مؤسســه بیمــه صــادرات bpi دارن نامــه همــکاری ب

شرایط

• پوشش تا 65 درصد هزینه ها بر اساس پروفایل درخواستی شرکت	
• نرخ استهالک: 7و 14 و 30 درصد بر اساس نوع صادرات	
• پرداخت تضمین: برای دوره تضمین 1 تا 4 سال	
• باز پرداخت: 2 تا 6 سال	
• شــرایط بــرای بانــک: ضمانــت مذکــور تأمیــن مالــی ســاالنه، بــه میــزان تعییــن شــده 	

در بودجــه ســنواتی شــرکت بــا عنــوان تضمیــن و بیمــه عملیــات پیــش بینــی بــازار 
ــود. ــا می ش ــرکت اعط ــه ش ــک ب ــط بان ــه توس ــد ک می باش

• میزان تضمین:	
o  100 درصــد در صورتــی کــه بودجــه ســاالنه ضمانــت کمتــر از 100 هــزار یــورو

باشــد.
o .80 درصد در صورتی که بیشتر از این مبلغ باشد
o حداکثر مدت بازپرداخت: 15 ماه
• ــد 	 ــورت تایی ــول دوره در ص ــده در ط ــن ش ــدار وام تضمی ــد از مق ــاداش: 0.5 درص پ

ــل ــک عام بان

نحوه تقاضا
 bpi ارســال یــک درخواســت آنالیــن از طریــق بانــک عامــل  بــه مؤسســه بیمــه صــادرات

)FAP( از طــرف و بــه نــام شــرکت متقاضــی در قالــب فــرم تقاضــای
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4-4- بیمه های اعتباری بین المللی
جدول 60- طرح شماره 1  از طرح های بیمه های اعتباری بین المللی 

بیمه اعتباری کوتاه مدت برای شرکت های فرانسوی صادر کننده به یوناننام طرح

معرفی

باتوجـه بـه قوانیـن اتحادیـه اروپا در خصوص اجـازه اعضـای اتحادیه برای انـواع مختلف ضمانت 
نامـه بـرای پوشـش ریسـک کوتـاه مـدت صـادرات بـه یونـان در سـال 2012 بـه شـرکت های 
فرانسـوی در قالـب بیمـه اعتبـاری اجـازه چنیـن فعالیتـی صادر شـد. سـقف ایـن ضمانتنامه تا 
200 میلیـون یـورو بـرای صادرات بـه یونان در نظر گرفته شـد. از سـال 2017 این فعالیت پس 

از تشـکیل مؤسسـه بیمـه صـادرات bpi توسـط ایـن بخش از مؤسسـه دنبال می شـود.

مشموالن 
طرح

همه صارکنندگان فرانسوی مشمول این حمایت می شوند.

شرایط

• ضمانت عملیات صادراتی شرکت های فرانسوی به یونان برای مدت کمتر از 2 سال 	
• ــه مــدت 	 ــل 40 درصــد ســهم طــرف فرانســوی و ب ــد شــامل حداق ــت صــادرات بای ضمان

کمتــر از 2 ســال بــه طــول انجامــد. ایــن زمــان شــامل طــول مــدت ســاخت و تولیــد بــه 
ــد. ــاری می باش ــات اعتب ــه عملی اضاف

• 6.5 درصد حق بیمه  در سال برای مبلغ ضمانت شده 	
• ــرای 	 ــت ب ــل واخواس ــاری قاب ــات تج ــارت مطالب ــای خس ــکل و ادع ــروز مش ــورت ب در ص

ــد. ــش می باش ــل افزای ــد قاب ــقف 80 درص ــا س ــران ت جب

نحوه تقاضا
ــرم تقاضــا درخواســت خــود را  ــا پرکــردن ف ــات شــرکت ها ب ــن خدم ــرای اســتفاده از ای ب

ــد. ــه bpi می دهن ــه مؤسس ــتقیما ب مس
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جدول 61- طرح شماره 2  از طرح های بیمه های اعتباری بین المللی 

بیمه اعتبارینام طرح

مشموالن 
طرح

شـرکت هایی کـه در صادرات مشـغول فعالیت هسـتند و یا بانک هایی که قراردادهـای صادراتی را 
تأمیـن مالـی می کنند به منظور پوشـش ریسـک قراردادها متقاضـی این بیمه اعتباری هسـتند. 
همچنیـن متقاضیانـی که با ریسـک عدم پرداخت قـرارداد فروش و یا عـدم بازپرداخت وام مواجه 
هسـتند می تواننـد از ایـن نـوع بیمه اسـتفاده کنند. ایـن بیمه اعتبـاری نیازهـای گروه های ذکر 
شـده را برای مدت 2 سـال صرف نظر از اندازه شـرکت تحت پوشـش دارد.این بیمه که  توسـط 

دولـت تأمین مالی می شـود برای پوشـش ریسـک مراحـل مختلف صادرات می باشـد. 

میزان پوشش

• ــرای 	 ــد. ب ــاوت می باش ــرکت متف ــدازه ش ــاس ان ــر اس ــک ب ــش ریس ــوع پوش ــن ن ای
ــورو  ــون ی ــر از 150 میلی ــی کمت ــردش مال ــا گ ــط ب ــک و متوس ــرکت های کوچ ش

ــت:  ــرار اس ــر برق ــرایط زی ش
o  ،تضمین  100 درصدی برای بیمه، اعتبار تأمین کننده، نقل و انتقاالت بانکی
o .تضمین 100 درصدی برای تایید اعتبارات اسنادی و اقساط مربوط به قرارداد

موارد تحت 
پوشش

• تضمین قرارداهای تجاری )اموال منقول، واحد های صنعتی، ساختمان و...(،	
• ــم تجــاری، 	 ــراع، عالئ ــت اخت ــروات، ثب ــاز، ب ــول )حــق امتی ــر منق ــوال غی ــن ام تضمی

ــره (، ــت و غی ــی رای مجــوز، کپ
• ــات، 	 ــدی: مطالع ــه صــورت نق ــل پرداخــت ب ــرارداد قاب ــات ق ــات )خدم ــن خدم تضمی

ــره...(، ــی، و غی ــای فن ــی، کمک ه مهندس
• تضمین سپرده ها )در صورت استفاده نادرست و یا ریسک ها و فجایع سیاسی(.	

شرایط

• مؤسسه bpi  از طرف دولت و تحت نظات دولت اقدام به پوشش بیمه اعتباری می کند.	
• حــق بیمــه متفــاوت بــر اســاس ماهیــت ریســک از جملــه ریســک وقفــه در قــرارداد، 	

ریســک پرداخــت و بازپرداخــت، اوراق قرضــه و همچنیــن بــر اســاس نــوع حــوادث از 
قبیــل حــوادث تجــای، سیاســی، رتبــه کشــور در طبقــه بنــدی نظــام جهانــی ریســک و 

بیمــه، ریســک بدهــکاری، مــدت زمــان ریســک، ســاختار مالــی می باشــد.
• محاسبه میزان حق بیمه از طریق سامانه آنالین مؤسسه bpi  صورت می گیرد.	
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جدول 62- طرح شماره 3  از طرح های بیمه های اعتباری بین المللی 

بیمه کوتاه مدت سیستم های کشاورزینام طرح

مشموالن 
طرح

ایــن خدمــت بیمــه ای توســط مؤسســه بیمــه صــادرات bpi  بــه تولیــد کننــدگان محصــوالت 
کشــاورزی کــه بــه کشــورهای بــا ریســک بــاال و کشــورهایی کــه مشــکالت و نوســانات در بــازار 
خصوصــی خــود دارنــد اقــدام بــه صــادرات می نماینــد در قالــب بیمــه اعتبــاری کوتــاه مــدت 
تحــت نظــارت و مدیریــت دولــت صــورت می پذیرد.ایــن خدمــت جدیــد بــا توجــه بــه مصوبــه 

شــماره 432 در قالــب مقــررات چنــد جانبــه و قوانیــن اروپــا صــورت می گیــرد.

موارد تحت 
پوشش

• عملیــات مشــمول پوشــش بیمــه و ضمانــت، شــامل انجــام عملیــات صــادرات محصــوالت 	
کشــاورزی فرانســوی در مــدت کوتــاه بــه کشــورهای بــا ریســک بــاال اســت.

• کشورهای هدف: الجزایر، لبنان، مصر	
• خطر تحت پوشش بیمه شامل: عدم پرداخت توسط بدهکار خارجی 	

شرایط
• حداکثر مدت گارانتی: 18 ماه	
• میزان پوشش بیمه در صورت ادعا، به میزان 90% جبران خسارت می باشد.	
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جدول 63- طرح شماره 4  از طرح های بیمه های اعتباری بین المللی 

بیمه تأمین مالی پروژه هانام طرح

معرفی

ایــن نــوع از حمایــت بیمــه ای در قالــب پوشــش ریســک125 پروژه هــای زیــر ســاختی و بــزرگ 
ــاختی در  ــر س ــای زی ــد.برای پروژه ه ــاری می باش ــه اعتب ــل بیم ــه مکم ــد ک ــی می باش صنعت
ــرژی، حمــل و نقــل، ارتباطــات، محیــط زیســت کــه طبــق قوانیــن خــاص توســط  زمینــه ان
بخــش خصوصــی صــورت می گیرنــد، بدهــی بایــد از محــل خــود پــروژه تضمیــن و بیمــه شــود. 

مشموالن 
طرح

• ــاالی OECD می باشــند 	 ــد ب ــا درآم ــه در کشــورهای ب ــی ک ــرای پروژه های ــا 10 ســال ب ت
ــا ســقف 35 درصــد پوشــش داده می شــوند. ــاری OECD ت ــه اعتب توســط ســازمان های بیم

• اولیــن بازپرداخــت پــس از  24 مــاه تنفــس می باشــد و می بایســت حداقــل 2درصــد از کل 	
ــغ اعتباری باشــد. مبل

• اولین پرداخت سود نباید بیشتر از 6 ماه به طول انجامد.	

موارد تحت 
پوشش

• ریسک های تحت پوشش این بیمه: 	
o  ریسک توقف پروژه، عدم بازپرداخت و سرمایه گذاری
• عواملــی کــه ناشــی از مشــکالت و فجایــع سیاســی می باشــند بــه شــرح زیــر می باشــد 	

کــه تحــت پوشــش 95 درصــدی قــرار می گیرنــد:
o  جنگ، شورش و بالیای طبیعی
o  هرگونــه عمــل و یــا تصمیــم کشــور خارجــی کــه مانــع از اجــرای قــرارداد تضمیــن

شــده باشــد.
o  مشکل انتقال وجوه پرداخت شده توسط کشور بدهکار
• ضرو رو زیان ناشی از  عوامل مختلف در دوره های مختلف پیشرفت پروژه	
o .در دوره ساخت و توسعه: خطرعدم پرداخت بر حسب هر پروژه متفاوت می باشد
o در دوره عملیات: ورشکستگی بدهکار و یا عدم کفایت سرمایه بدهکار

نرخ حق 
بیمه

بستگی به کشور محل اجرای پروژه، متوسط زمان اجرا و شرایط مختلف متفاوت می باشد.
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جدول 64- طرح شماره 5  از طرح های بیمه های اعتباری بین المللی 

بیمه ضمانت داخلینام طرح

معرفی

ارائـه خدمـت به شـرکت های فرانسـوی در بخش دریانـوردی و هوافضـا به منظور توانمند سـازی 
آن هـا در ایـن بخـش رقابتـی و ایجـاد مزیـت رقابتـی بـرای آن هـا در دنیـا می باشـد. این نـوع از 
ضمانـت بـرای خریـد و تأمیـن مالـی کشـتی ها و صنایـع فضانـوردی می باشـد و درواقع تسـهیل 
ارتبـاط بیـن شـرکت های فرانسـوی بـا تأمیـن کننـدگان فرانسـوی می باشـد و بـه آن هـا مزیـت 

رقابتـی در صـادرات می دهـد.

مشموالن 
طرح

در واقـع از یـک طـرف مؤسسـات مالـی می باشـند کـه از طریـق وام بـرای خریـداران فرانسـوی 
تأمیـن مالـی می کننـد تـا بتوانند کشـتی ها و تجهیـزات فضانـوردی را تصاحب کننـد و از طرف 
دیگـر تأمیـن کننـدگان فرانسـوی می باشـند که با ریسـک شـرکت های خریـدار مواجه هسـتند.

شرایط

• درصد ضمانت حداکثر 80 درصد 	
• بـر اسـاس سیسـتم طبقه بندی کشـورها بـرای قیمت گـذاری بازار و اعتبارسـنجی شـرکت، 	

میـزان وثیقـه و مـدت زمان ضمانـت متفاوت می باشـد.  

جدول 65- طرح شماره 6  از طرح های بیمه های اعتباری بین المللی 

ضمانت بی قید و شرطنام طرح

مشموالن 
طرح

• ــای 	 ــرای قرارداده ــارات ب ــدم بازپرداخــت اعتب ــن ع ــرای تضمی ــت ب ــوع از ضمان ــن ن ای
ــد. ــی می باش ــر نظام ــاری و غی ــای تج ــی کوپتره ــا و هل ــی هواپیم صادرات

• تأمین کنندگان هواپیما و هلی کوپتر و شرکت های تابعه آن ها 	
• ات اعتباری و مالی تحت قانون سرمایه گذاری خارجی فرانسه 	
• بازوهــای اقتصــادی و ســرمایه گذاری صندوق هــای بیمــه ای و بازنشســتگی تحــت 	

ــه  ــی  فرانس ــرمایه گذاری خارج ــون س قان
• نهادهای مالی تحت مصوبه 1-1214 فرانسه 	
• هــر شــرکت فرانســوی کــه بــه منظــور فعالیت هــای صادراتــی اقــدام بــه ســرمایه گذاری 	

ــادرات  ــای ص ــی قرارداده ــن مال ــه تأمی ــدام ب ــد و اق ــار اوراق قرضــه می کن ــرای انتش ب
هواپیمــا و هلیکوپتــر تجــاری و غیــر نظامــی می نماینــد.

شرایط

• ــا عنــوان موافقــت نامــه ASU در 	 اعطــای ایــن ضمانــت طبــق موافقتنامــه OECD  ب
ــی می باشــد. ــر نظام ــای غی خصــوص شــرایط صــادرات هواپیم

• بر اساس زمان شساخت و تاریخ عقد قرارداد و تاریخ تحویل شرایط متفاوت می باشد.	
• این ضمانتنامه برای مدت 6 ماه اعتبار دارد.	
• درصد پوشش این ضمانتنامه 100 درصد می باشد. 	
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جدول 66- طرح شماره 7  از طرح های بیمه های اعتباری بین المللی 

بیمه اتکایی rehaussesنام طرح

معرفی
این بیمه برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت یک مؤسسه مالی می باشد که 

قرارداد ریفاینانس126 اعتبار صادراتی دارد.

مشموالن طرح

• ایــن نــوع بیمــه بــرای توســعه و ارتقــا رقابــت در نظــام تأمیــن مالــی صادراتــی فرانســه 	
ــار  ــرای اعتب ــد ب ــک دارن ــزد بان ــی ن ــی باالی ــه نقدینگ ــرمایه گذارانی ک ــد و س می باش

ــد. ــتفاده می کنن ــی از آن اس صادرات
• ــر 	 ــرار زی ــه ق ــوند ب ــد ش ــره من ــن به ــن تضمی ــد از ای ــه می توانن ــورهایی ک ریفاینانس

می باشــند:
o  مؤسســات اعتبــاری، مؤسســات مالــی تحــت قانــون فرانســه و یــا قانــون

فرانســه  خارجــی  ســرمایه گذاری 
o  ــی و ــن اجتماع ــه تأمی ــی، شــرکت های بیم ــه اتکای ــذار و  بیم ــه گ مؤسســات بیم

صندوق هــای بازنشســتگی 
o بانک های مرکزی، و صندوق های ایالتی خاص

شرایط
ــر  ــن شــده غی ــک پرداخــت تضمی ــه ریفایناســور ی ــن شــکل اســت ک ــه ای ــه ب ــن بیم ای
ــک  ــزد بان ــه ن ــاری ک ــتفاده از اعتب ــا اس ــد. )ب ــت می کن ــدی را دریاف ــرطی 100 درص ش

ــده( دارد.( ــک وام دهن ــاری )بان ــادرات اعتب ص

ویژگی های 
قراردادتضمین 

شده

ایـن قـرارداد نوعـی قـراداد ریفاینانـس می باشـد که بیـن بانک قـرض دهنده و ریفاینانسـور 
بـرای ریفاینانـس یـک و یا بیشـتر  وام  صادر شـده توسـط مؤسسـه bpi  می باشـد.

موارد تحت 
پوشش

• این ضمانت نامه موارد ذیل را پوشش می دهد: 	
o  صد درصد اصل وام
o  صد درصد سود ریفاینانس طبق نرخ مندرج در قراردداد تا روز تسویه

نرخ بیمه بر اساس شرایط متفاوت می باشد.نرخ بیمه
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5-4- ضمانتنامه های بانکی
ــی و مهــم  ــزاری حیات ــرد اب ــی آن صــورت می گی ــن خدمــت کــه توســط دپارتمــان مال ای
بــرای متقاعــد کــردن بانک هــا محســوب می شــود تــا بتواننــد بــه راحتــی پروژه هــای پرریســک 
ــه  ــع ارائ ــن کار در واق ــدف از ای ــد. ه ــی کنن ــن مال ــط را تأمی ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
خدمــات بــه بانک هــا بــا ضمانــت تــا ســقف 70 درصــد بمنظــور تشــویق آن هــا در تأمیــن مالــی 
ــرای  ــت ب ــن ضمان ــد. ای ــط می باش ــک و متوس ــرکت های کوچ ــک ش ــای دارای ریس پروژه ه

پوشش ریسک فعالیت های مختلف بصورت ذیل می باشد: 

جدول 67- طرح شماره 1  از طرح های ضمانتنامه های بانکی 

پوشش ریسک خلق و ایجاد کسب و کارنام طرح

مشموالن 
طرح

• ایــن ضمانتنامــه بــرای تأمیــن مالــی کارآفرینــان و شــرکت های اســتارت آپ )نوپــا( بــا 	
ســن کمتــر از  3 ســال می باشــد.

• این خدمات در 3 حالت زیر داده می شود: 	
o ــوان ــت عن ــار تح ــن ب ــرای اولی ــن ب ــک کارآفری ــط ی ــد توس ــرکت جدی ــق ش خل

“127ex nihilo "      
o  راه اندازی مجدد یک کسب و کار که توسط شخص جدید تصاحب شده
o  ــا کارآفرینــان باهــدف تاســیس شــرکت های جدیــد توســط شــرکت های موجــود ی

توســعه محصــول جدیــد یــا فعالیــت تجــاری جدیــد 

موارد تحت 
پوشش

ــش دهــد: دارایی هــای مشــهود و  ســرمایه گذاری بانکــی می توانــد مــوارد زیــر را پوش
نامشــهود، خریــد دارایــی، ســرمایه در گــردش، رد دیــون، صــدور و انتشــار اوراق قرضــه در 

ــی  فرانســه و بازارهــای صادرات

میزان 
پوشش

پوشــش ریســک 60 درصــد بــرای تاســیس شــرکت جدیــد "ex nihilo“ و پوشــش پنجــاه 
درصــد بــرای ســایر مــوارد
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جدول 68- طرح شماره 2  از طرح های ضمانتنامه های بانکی 

نام طرح
پوشش ریسک انتقال سهام و تملک اهرمی)خرید استقراضی(128 یک شرکت 

توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر

معرفی

ــرکت های کوچــک  ــی129 ش ــرمایه و دارای ــال س ــی انتق ــن مال ــرای تأمی ــه ب ــت نام ــن ضمان ای
ــب  ــود و در قال ــده می ش ــد خری ــک جدی ــط مال ــا توس ــهام آن ه ــه س ــد ک ــط می باش و متوس
ــا  ــی ی ــخص حقیق ــن روش ش ــد. در ای ــرای وام می باش ــد ب ــا 70 درص ــک 50 ت ــش ریس پوش
ــد.  ــب می کن ــر را تصاح ــی دیگ ــد انتفاع ــا واح ــرکت ی ــک ش ــهام عادی ی ــی تمام س حقوق
ــش  ــود و بخ ــذار می ش ــد واگ ــرکت جدی ــه ش ــم ب ــرکت قدی ــل، کل دارایی ش ــس از تحصی پ
ــه آن روش اهرمــی یــا خریــد  اعظــم ســرمایه شــرکت جدیــد نوعی بدهی اســت، از ایــن رو ب

اســتقراضی130 می گوینــد. 

مشموالن 
طرح

ــک  ــرکت های کوچ ــی ش ــا یعن ــه اروپ ــف اتحادی ــا تعری ــط ب ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
و متوســط بــا کمتــر از 50 نفــر نیــروی کار و گــردش مالــی کمتــر از 50 میلیــون یــورو و 

حداقــل 75 درصــد از مالکیــت آن متعلــق بــه اشــخاص حقیقــی باشــد.

موارد تحت 
پوشش

• خرید سهام، انتقال سرمایه و سهام، 	
• احیای مجدد شرکت و کسب و کار.	

میزان 
حمایت

پوشش 50 درصد از وام بانکی می باشد.



106106106

ابزارهای تخصصی در شکل دهی به نظام مالی توسعه نوآوری

جدول 69- طرح شماره 3  از طرح های ضمانتنامه های بانکی 

پوشش ریسک گسترش بین المللی نام طرح

معرفی

ایـن ضمانـت نامه بـرای تأمین مالی توسـعه و گسـترش بین المللی شـرکت ها می باشـد که برای 
تأمیـن مالـی بـرای سـرمایه گذاری در صـادرات محصـوالت  و یـا تأمیـن مالی برای شـرکت مادر 
)هولدینـگ ( بـه منظـور هزینه هـای بین المللی  و خارجی می باشـد و پوشـش ریسـک تا سـقف 
60 درصـد وام و ضمانـت نامـه متقابل131 بـرای برخی از اوراق قرضه بانکی132 را شـامل می شـود.

مشموالن 
طرح

• ارائه ضمانت نامه برای شرکت های فرانسوی با شرایط زیر می باشد:	
• کــه 	 فرانســوی  شــرکت های  نامشــهود  و  مشــهود  دارایی هــای  در  ســرمایه گذاری 

ــی  ــردش مال ــوم گ ــک س ــه ی ــد ک ــاور دارن ــد و ب ــام می دهن ــی انج ــای بین الملل فعالیته
ــد. ــادرات باش ــا از ص آن ه

• کسب حداقل و یا حداکثر سهام خارج از کشور 	
• ایجاد شرکت تابعه و یا شعبه در خارج از کشور 	

نحوه 
حمایت 

• تأمیــن مالــی میــان مــدت و بلنــد مــدت در قالــب وام هــای میــان مــدت و بلنــد مــدت، 	
ــی ــای مال ــتغالت، لیزینگ ه ــالک و مس ــگ ام ــگ، لیزین لیزین

• در قالــب مشــارکت در ریســک بانکــی در مقــام یــک بانــک خارجــی بــرای اعطــای وام بــه 	
شــرکت تابعــه یــک شــرکت فرانســوی کــه در خــارج از فرانســه تاســیس شــده و توســط 

ــن می شــود. ــت و تضمی ــادر حمای شــرکت م
• 	)Standby LC ،در قالب اعتبارات اسنادی ) واردات

میزان 
حمایت

به میزان 1.5 میلیون یورو و پوشش ریسک تا سقف 60 درصد
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جدول 70- طرح شماره 4  از طرح های ضمانتنامه های بانکی 

پوشش ریسک توسعه شرکت های کوچک و متوسطنام طرح

مشموالن 
طرح

ایــن ضمانــت نامــه تأمیــن مالــی ســرمایه گذاری بــرای شــرکت های کوچــک و متوســط دارای 
ــا 70  ــابقه در ســرمایه گذاری را شــامل می شــود و پوشــش ریســک 40 ت ــش از 3 ســال س بی

ــرای وام هــای میــان مــدت و بلنــد مــدت و لیزینگ هــا را شــامل می شــود. درصــدی ب
شــرایط اعطــای ایــن حمایــت منــوط بــه ارســال فایــل از ســوی بانکــی اســت کــه آن شــرکت 

در آن بانــک حســاب دارد.

نحوه 
حمایت

• مؤسســه bpi  بــا بانــک شــرکت واجــد شــرایط در ریســک مالــی مرتبــط بــا ســرمایه گذاری 	
ایجــاد شــده شــریک می شــود.

• مؤسسه bpi  ریسک اعتباری بانک را از 40 تا 70 درصد کاهش می دهد.	
• قبول وثیقه و در رهن بردن محل طرح توسط مؤسسه و بانک 	
• در صورتــی کــه شــخص حقیقــی ضامــن شــود کمتــر از 50 درصــد از اعتبــار پوشــش داده 	

می شــود.

جدول 71- طرح شماره 5  از طرح های ضمانتنامه های بانکی 

تقویت نقدینگی و سرمایهنام طرح

معرفی
ایـن مؤسسـه در صورتـی که شـرکتی بیش از 2 سـال اعتبار نزد بانک داشـته باشـد ضمانت نامه 

بـرای آن بانـک بـه منظـور تقویت سـرمایه در گردش و نقدینگی آن شـرکت صـادر می کند.

مشموالن 
طرح

ــه  ــی مواج ــکل نقدینگ ــا مش ــه ب ــرد133 ک ــای خ ــط و بنگاه ه ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
ــند. ــت می باش ــن حمای ــمول ای ــده اند مش ش

نحوه 
حمایت

• ایــن ضمانتنامــه بــه نحــوی طراحــی شــده اســت تــا بــا ضمانــت کــردن وام بانکــی اعطــا 	
شــده بــه شــرکت ها بــه تقویــت ســاختار مالــی آن هــا بپــردازد کــه می توانــد تــا ســقف 

70 درصــد آن را پوشــش دهــد و بازپرداخــت 2 تــا 7 ســال می باشــد.
• همچنیــن ایــن خدمــات بــرای عملیــات لیزینــگ و خریــد امــالک و مســتغالت 	

شــرکت ها بــا بازپرداخــت 15 ســاله نیــز قابــل اســتفاده می باشــد.
• میــزان ایــن وام تــا ســقف 1.5 میلیــون یــورو می باشــد کــه بیــن 50 تــا 70 درصــد را 	

ــد.  ــش می ده پوش
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جدول 72- طرح شماره 6  از طرح های ضمانتنامه های بانکی 

تقویت سرمایه در گردش بخش کشاورزینام طرح

معرفی

• ایــن ضمانــت نامــه بــرای نیازهــای ســرمایه در گــردش بــرای رشــد شــرکت ها و توســعه 	
ــت و  ــت ضمان ــش وام جه ــرای پوش ــت ب ــن خدم ــد. ای ــا می باش ــی آن ه ــاختار مال س

ــود. ــه می ش ــدت ارای ــان م ــب وام می ــردش شــرکت ها در قال ــرمایه در گ ــت س تقوی

• از ســال 2015 مؤسســه بــرای توســعه و تقویــت وام هــای موجــود و بــه منظــور کاهــش 	
قابــل مالحظــه هزینه هــای بازپرداخــت ســاالنه، بــرای شــرکت های کوچــک و متوســط 
ــرای  ــورو ب ــون ی ــقف 1.5 میلی ــا س ــی ت ــه حمایت ــروری برنام ــت دامپ ــال در صنع فع
پوشــش ریســک آن هــا در نظــر گرفــت کــه تحــت عنــوان )RT Livestock( یــا همــان 

ــروری می باشــد. ــرای بخــش دامپ ــت ســرمایه ب تقوی

هدف

هــدف آن، ســرمایه در گــردش شــامل تســهیالت کوتــاه مــدت، ســرمایه در گــردش بــرای 
ــه )RT Livestock134( ،)RT CCE(، تقویــت شــرکت های کوچــک  صنایــع خــاص از جمل

و متوســط و مشــاغل خــرد و تقویــت ســرمایه می باشــد. 

مشموالن 
طرح

• ــی 	 ــرمایه و نقدینگ ــن س ــکل تأمی ــا مش ــه ب ــت ک ــط اس ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
ــارات باشــند و  ــرای اخــذ اعتب ــد واجــد شــرایط ب ــن شــرکت ها بای مواجــه شــده اند. ای

ــه بازپرداخــت آن اقــدام کننــد. ــا 7 ســال نســبت ب در مــدت 2 ت

• همچنیــن در خصــوص لیزینــگ و خریــد امــالک و مســتغالت نیــز مجــاز بــه اســتفاده 	
ــا شــرط ســقف بازپرداخــت 15 ســال  از ایــن خدمــت می باشــند ب

میزان 
حمایت

تا سقف 1.5 میلیون یورو، پوشش تا سقف 50 درصد
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جدول 73- طرح شماره 7  از طرح های ضمانتنامه های بانکی 

ضمانت نامه جهت پوشش ریسک نوآورینام طرح

هدف طرح

• هــدف از ایــن خدمــت کمــک بــه شــرکت ها در ایجــاد نــوآوری و فعالیت هــای نوآورانــه 	
طبــق مــوارد زیــر می باشــد: 

o  ــاز ــاز صنعتــی ســازی و  ف ــاز تحقیقــات، ف ــد ) ف طراحــی و توســعه محصــول جدی
ــازار و ...( ب

o  ،ــد ــاخت و تولی ــرکت در س ــک ش ــد ی ــک جدی ــا تکنی ــد ی ــاوری جدی ــی فن معرف
بازاریابــی، مدیریــت و ...(

o  ــرکت های ــط و ش ــک و متوس ــرکت های کوچ ــامل ش ــت ش ــن خدم ــدگان ای گیرن
ــند.  ــال می باش ــش از 3 س ــن بی ــا س ــرد ب خ

موارد قابل 
قبول

• ــای 	 ــا لیزینگــی شــامل وام ه ــدت و ی ــد م ــدت و بلن ــان م ــای می ــت وام ه شــامل ضمان
ــد: ــر  می باش ــای زی ــا ویژگی ه ــرمایه ب ــع س ــدف توزی ــا ه ــخصی ب ش

o  سرمایه گذاری در دارایی های مشهود و نامشهود با ارزش وثیقه پایین
o  پیــش پرداخــت جهــت  تأمیــن مالــی یارانه هــای عمومــی  تخصیــص داده شــده بــه

ــر  ــه های رقابت پذی ــط در خوش ــک و متوس ــرکت های کوچ ــا و ش انجمن ه
o  ،135 ) اعتبــار میــان مــدتEIF پیــش پرداخــت بــه منظــور تأمیــن مالــی پروژه هــای

حداقــل 24 مــاه (
o  هرگونــه ســرمایه گذاری ســودآور در شــرکت های کوچــک و متوســط در پروژه هــای

نوآورانــه بــا یکــی از معیارهــای زیــر:
	 شــرکت هایی کــه کمتــر از 7 ســال بــا یکــی و یــا چنــد صنــدوق مخاطــره پذیــر

مشــارکت داشــته اند.
	 bpi شرکت های دارای گواهی نامه »شرکت نوآور« از مؤسسه 
	 ــاه ــوآوری در 24 م ــای ن ــوع کمک ه ــت از ن ــمول حمای ــه مش ــرکت هایی ک  ش

گذشــته باشــند.

میزان 
حمایت

ــه  ــش ب ــر پوش ــوال حداکث ــد. معم ــک می باش ــش ریس ــورو  پوش ــون ی ــقف 1.5 میلی ــا س ت
ــزان 60 درصــد   می
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جدول 74- طرح شماره 8  از طرح های ضمانتنامه های بانکی 

ضمانت برای قرارداد پروژه های نوآورانهنام طرح

معرفی
ــوآور می باشــد کــه بدنبــال ضمانــت  ــرای شــرکت های کوچــک و متوســط ن ایــن خدمــت ب

ــد خــود می باشــند. ــوآور و جدی ــرای قراردادهــای پروژه هــای ن ــه ب نام

نوع 
حمایت

ایـن ضمانتنامـه بـه دو شـکل »ضمانـت نامـه بـرای اولیـن قـرارداد136« و یـا ضمانـت نامـه برای 
پوشـش ریسـک بـازار شـرکت می باشـد از جمله ) بازگشـت مبلـغ اولیه، عملکـرد و ...( می باشـد.

میزان 
حمایت

این حمایت تا سقف 300 هزار یورو و تا سقف 80 درصد پوشش می باشد. 

جدول 75- طرح شماره 9  از طرح های ضمانتنامه های بانکی 

ضمانت پروژه های بین المللینام طرح

معرفی

ــرای توســعه و  ــرای تشــویق و ترغیــب شــرکت های فرانســوی ب ــه ب ــت نام ــوع ضمان ــن ن ای
ایجــاد شــعبه و شــرکت تابعــه در خــارج از اتحادیــه اروپــا و همچنیــن نــروژ، ایســلند، لیختن 
ــای  ــب قرارداده ــه در قال ــن شــرکت های فرانســوی ک ــتاین و ســوییس اســت و همچنی اش

ــن خدمــات اســتفاده کننــد. ــل137 فعالیــت می کننــد نیــز می تواننــد از ای بیــع متقاب

هدف
تضمیــن حقــوق صاحبــان ســهام شــرکت تابعــه یــک شــرکت فرانســوی در خــارج از کشــور 

ــرد. ــورت می گی ص

مشموالن 
طرح

• ــا بیــش از 3 ســال ســن تاســیس شــده اند و 	 ــون فرانســه ب شــرکت هایی کــه تحــت قان
گــردش مالــی ســاالنه آن هــا بیــش از 460 میلیــون یــورو نباشــد مشــمول اســتفاده از این 

ــند. ــت می باش خدم
• مالکیــت عمــده ایــن شــرکت ها بایــد از افــراد فرانســوی کــه مشــمول قوانیــن اتحادیــه 	

ــرای پوشــش  ــه ب ــت نام ــت و ضمان ــن خدم ــه ای ــه نحــوی ک ــد ب ــند، باش ــا می باش اروپ
ــد.  ــاد می باش ــیس و ایج ــت تاس ــادی شکس ــک اقتص ریس

• ــه شــرکت 	 ــق ب ــه در خــارج از کشــور می بایســت متعل ــن شــرکت تابع عمــده ســهام ای
اصلــی )مــادر( فرانســوی باشــد و کنتــرل و مدیریــت آن می بایســت تحــت اختیــار طــرف 

فرانســوی باشــد.

نوع حمایت

ایــن ضمانتنامــه بــا دوره بازپرداخــت 3 تــا 7 ســال می باشــد کــه بــه شــرکت مــادر فرانســوی 
داده می شــود کــه شــرکت تابعــه در خــارج تاســیس کنــد و یــا بیشــترین مالکیت،کنتــرل و 

مدیریــت شــرکتی در خــارج از کشــور را داشــته باشــد.

میزان 
پوشش این ضمانتنامه به میزان 50 درصد و تا سقف 1.5 میلیون یورو می باشد. حمایت
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6-4- ضمانت سپرده ها، اوراق قرضه و پیش تأمین مالی خارجی

جدول 76- طرح شماره 1  از طرح های ضمانت سپرده ها، 
اوراق قرضه و پیش تأمین مالی خارجی 

تضمین سپرده هانام طرح

معرفی

• در قــرارداد صادراتــی شــرکت ها معمــوال می بایســت تضمیــن اوراق قرضــه بــه مشــتری 	
خارجــی داده شــود بــه نحــوی کــه بــه محــض درخواســت قابــل وصــول باشــد. در ایــن 
میــان برخــی از صادرکننــدگان بــا توجــه بــه تعهــدات ایــن شــیوه برخــی مواقــع تمایلــی 
نشــان نمی دهنــد. از ایــن رو مؤسســه بیمــه صــادرات bpi خدماتــی بــه ایــن دســت از 
صادرکننــدگان ارائــه می دهــد کــه ســپرده ها را تــا میــزان 80 درصــد تضمیــن نمــوده 
ــق  ــت ح ــن حال ــد و در ای ــت باش ــدم بازپرداخ ــک ع ــرای ریس ــکی ب ــش ریس ــا پوش ت

بیمــه ای هــم متوجــه شــرکت نمــی شــود.
• ــواع اوراق قرضــه اســتاندارد 	 ــت  شــامل ان ــل قبــول جهــت ضمان ــواع ســپرده های قاب ان

ــه کشــورها می باشــد. ــوع ارز خارجــی و در کلی ــر ن ــا ه ــر از ســپرده های offset ب ــه غی ب

مشموالن 
طرح

صادرکننــدگان اوراق قرضــه شــامل بانک هــای فرانســوی و شــعبات و توابــع آن هــا یــا شــعبات 
بانک هــای خارجــی کــه در فرانســه و یــا یــک کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا دفتــر دارنــد.

اوراق قرضه قابل قبول: همه انواع اوراق قرضه نوع حمایت

جدول 77- طرح شماره 2  از طرح های ضمانت سپرده ها، 
اوراق قرضه و پیش تأمین مالی خارجی 

ضمانت پیش تأمین مالی نام طرح

معرفی

• ایــن خدمــت یــک نــوع ضمانــت بــه منظــور پاســخ بــه نیــاز تأمیــن نقدینگــی در قــرارداد 	
ــد. ــادرات می باش ص

• ــا و 	 ــت هزینه ه ــه پرداخ ــر ب ــاری منج ــرات تج ــا و مذاک ــه قرارداده ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــذا ای ــد ل ــخت می باش ــرکت ها س ــرای ش ــه ب ــد ک ــی می باش ــل توجه ــای قاب تعرفه ه
ــب  ــد و در قال ــرکت ها می باش ــرای ش ــه ب ــی اولی ــن نقدینگ ــی تأمی ــه نوع ــه ب ــت ک خدم

ــود. ــرکت ها داده می ش ــه ش ــی ب ــات صادرات ــرای عملی ــهیالت و وام ب تس

نوع حمایت

مؤسســهbpi  بــه بانــک عامــل آن شــرکت ایــن ضمانــت نامــه را کــه بــا پوشــش ریســک 80 
درصــد عــدم بازپرداخــت می باشــد ارائــه می کنــد و تحــت عنــوان اعتبــار پیــش تأمیــن مالــی 

ــد. ــا Pre-financing  می باش ی
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مشموالن 
طرح

• ــاز نیســت و کمیســیون مؤسســه bpi از 	 ــه حــق بیمــه ای نی ــچ گون ــرای شــرکت هی ب
طریــق بانــک عامــل آن شــرکت تأمیــن می شــود. ایــن اعتبــار بــا ارز یورویــی می باشــد. 

ایــن اعتبــار بــرای مــوارد زیــر مصــرف می شــود: 
o  کلیــه عملیــات اعتبــاری کــه بــه نحــوی بــا صــادرات مربــوط می باشــد و همچنیــن

نظــام پیمانــکاری فرعــی در همــه کشــورهایی کــه تحــت پوشــش قوانیــن بیمــه ای 
فرانســه می باشــند و 4 مــاه طــول می کشــد تــا ایــن تســهیالت پرداخــت گــردد.

میزان 
حمایت

• 80 درصد برای شرکت های با گردش مالی کمتر از 150 میلیون یورو،	
• 50 درصد برای سایر شرکت ها.	
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5. معرفی 
طرح های حوزه 
مشاوره و همراهی با 

شرکت ها
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5- طرح های مشاوره ای و همراهی138 با شرکت ها 
این مؤسسه خدمات فنی و مشاوره ای و ارتقا حضور شرکت ها در بازارهای بین المللی در اختیار 
شبکه سازی  برنامه های  می دهد.  ارائه  را  خدمات  این  زیر  موارد  قالب  در  که  می گذارد  شرکت ها 
بورس،  در  خرید شرکت ها  کشور،  از  خارج  در  تأسیس شرکت  کار،  و  توسعه کسب  از  )حمایت 
برنامه  برنامه کراودفاندینگ،  پیدا کردن سرمایه گذار،  فرانسه، سامانه ی  شبکه ی 4000 کارآفرین 
ارتباط میان استارتاپ ها و SME ها(، برنامه های مشاوره )تسهیل دسترسی به تأمین مالی اروپا، 
کارگاه های آموزشی انتقال سهام، کمک به شرکت ها جهت یافت فرصت های حوزه بیگ دیتا، کمک 
مشاوره خرید شرکت ها(،  و   bpi مشاوره   برنامه  فعالیت شرکت ها،  در  رویکرد طراحی  اتخاذ  به 
برنامه های دانشگاه )آموزش حضوری دانشگاه مؤسسه bpi، آموزش الکترونیکی دانشگاه مؤسسه 
bpi، آزمایشگامؤسسه bpi )ارتباط میان دانشگاه و کارآفرینی(، و pitch&win )موفقیت طرح های 
دانشگاهی در کسب و کار((، و برنامه های همراهی )برنامه شتابدهی شرکت های کوچک و متوسط، 
تور فناوری فرانسه در چین، برنامه نوآوری در صنعت خودروسازی فرانسه، گذر تکنولوژی فرانسه 
)حوزه دیجیتال(، برنامه نفوذ در بازار چین، برنامه نفوذ در بازار آمریکا، برنامه شتابدهی بین المللی(

جدول 78- طرح شماره 1  از طرح های همراهی 

برنامه شتابدهی شرکت های کوچک و متوسطنام طرح

معرفی
ایــن برنامــه در طــی 24 مــاه ارائــه خدمــات مشــاوره، آمــوزش و ارتباطــات بــرای شــرکت های 

کوچــک و متوســط فراهــم می کنــد.

مشموالن 
طرح

• مشــموالن طــرح ایــن برنامــه شــامل شــرکت های کوچــک و متوســط می باشــند کــه رشــد 	
ســریع دارنــد و درصــدد ارتقــا و توســعه و تبدیــل شــدن بــه شــرکت های بزرگ تــر هســتند.

• برای این برنامه تاکنون 60 شرکت انتخاب شده اند.	

اهداف 
طرح

• این خدمات با اهداف زیر می باشند:	
o  ،تعیین اولویت های رشد و توسعه شرکت ها
o  ،ارائه خدمات مربوط به تفکر استراتژیک
o  ،خدمات مشاوره ای ویژه و خاص
o ،معرفی و اتصال شرکت ها به شبکه های قوی کسب و کار و فناوری
o ،سمینارهای گروهی و کارگاه های موضوعی به منظور تفکر استراتژیک
o  ،و شبکه همکاران این مؤسسه bpi دسترسی به خدمات ویژه مؤسسه
o .مزیت دسترسی به رویدادهای ویژه

همکاران 
طرح

 Business France, ،شـبکه کارآفرینی  ،bpi شـبکه همکاران این برنامه شـامل  دانشـگاه مؤسسه
EMI WBMI, SME Pact  می باشـند.
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جدول 79- طرح شماره 2  از طرح های همراهی 

تور فناوری فرانسه در چیننام طرح

معرفی

ــد  ــن می باش ــی چی ــهرک های صنعت ــز و ش ــد از مراک ــای بازدی ــب توره ــت در قال ــن خدم ای
ــزار،  ــرم اف ــت، ن ــال، اینترن ــوآور و جــوان فرانســوی در بخــش دیجیت ــه شــرکت های ن ــه ب ک
ــی و  ــیا و طراح ــت اش ــری، اینترن ــی تصوی ــآن های و صوت ــد رس ــات، چن ــرات و ارتباط مخاب

ــود. ــه می ش ــن ارائ ــازار چی ــه ب ــرای ورود ب ــی ب ــزات الکترونیک ــد تجهی تولی

نحوه 
حمایت

ــه  ــه ب ــه در فرانس ــی برنام ــش اول معرف ــه بخ ــد ک ــش می باش ــب دو بخ ــه در قال ــن برنام ای
شــرکت ها می باشــد و شــرکت آن هــا در کارگاه هــای آموزشــی و بخــش دوم شــامل ســفر بــه 

ــن کشــور می باشــد. ــد از مناطــق صنعتــی آی چیــن و بازدی

جدول 80- طرح شماره 3  از طرح های همراهی 

نام طرح
برنامه نوآوری در صنعت خودروسازی فرانسه139

معرفی

• ــه 	 ــازی فرانس ــت خودروس ــوآور در صنع ــتارتاپ و ن ــرکت های اس ــرای ش ــت ب ــن خدم ای
ــد. ــکا می باش ــازار آمری ــوذ در ب ــا نف ــدف آن ه ــه ه ــد ک می باش

• ــرکت را 	 ــعه 16 ش ــد و توس ــکوفایی و رش ــه ش ــق، زمین ــه موف ــس از 2 برنام ــون پ  تاکن
فراهــم نمــوده اســت. همچنیــن کمــک بــه تاســیس، راه انــدازی و یــا فعــال ســازی 11 

ــکا نمــوده اســت. شــرکت نیــز در امری
• در برنامــه جدیــد ایــن مؤسســه بــا کمــک Business France  اقــدام بــه توانمنــد ســازی 	

8 شــرکت نــوآور در صنعــت خودورســازی فرانســه بــه منظــور تبدیــل آن هــا بــه بازیگــران 
کلیــدی در بخــش حمــل و نقــل هوشــمند آمریــکا نمــوده اســت.

نحوه 
حمایت

موسســه بــا ارائــه خدمــات مشــاوره ای و همراهــی ایــن 8 شــرکت در طــی10 مــاه  برنامه هــای 
شــتابدهی را دنبــال می کنــد.

اعتبار 
برنامه 

47.5 میلیون یورو 
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جدول 81- طرح شماره 4  از طرح های همراهی 

گذر تکنولوژی فرانسه140نام طرح

مشموالن 
طرح

ــاال می باشــد.در  ــا رشــد ب ــرای شــرکت های فرانســوی ب ــی و مشــاوره ای ب ــه حمایت ــن برنام ای
ــا 100 درصــدی در فــروش  ــاال )رشــد بیــن 25 ت ــا رشــد ب ــوآور ب ایــن برنامــه شــرکت های ن
طــی 3 ســال گذشــته( و بــا گــردش مالــی بیــن 100 هــزار یــورو تــا 50 میلیــون یــورو بــرای 

ــت می شــوند. ــل 2 ســال همراهــی و حمای حداق

هدف

• ــی 	 ــی و معرف ــب و چابک ــرکت های منتخ ــه ش ــژه ب ــی های وی ــات و دسترس ــه خدم ارائ
شــرکت ها بــه بازارهــای بین المللــی، 

• ــور 	 ــام ام ــن شــرکت ها و انج ــرای ای ــارج از بوروکراســی ب ــای اداری و خ تســهیل فراینده
آن هــا خــارج از نوبــت و ســریع،

• ایجاد یک نقشه راه با بازیگران کلیدی و حامیان کسب و کار و هماهنگی با آن ها، 	
• تالش در جهت معرفی شرکت های منتخب به عنوان شرکت های برتر، 	
• ارائه خدمات VIP به شرکت های منتخب،	
• ارائه نقشه راه های یک ساله شتابدهی به منظور توسعه شرکت، 	
• کمــک بــه شــرکت های منتخــب بــه منظــور کســب جوایــز تعالــی ســازمانی و دسترســی 	

ــژه،  ــات وی ــه خدم شــرکت ها ب
• معرفی و اتصال شرکت ها به شبکه های ویژه و معرفی فرصت های کسب و کار.	

همکاران 
طرح

Business France,IN-و The French Tech  ســایر ســازمان های همــکار در ایــن برنامــه شــامل
UGAP ،DGE، PI,COFACE می باشــند.

جدول 82- طرح شماره 5  از طرح های همراهی 

برنامه نفوذ در بازار چین )IMPACT China(نام طرح

معرفی

• شـرکت های اسـتارتاپ فعـال در بخـش دیجیتال، اینترنـت اشـیا )B 2 B( و )B 2 C(  با حداقل 	
3 سـال سـابقه فعالیـت بـا گـردش مالـی 1 میلیـون یـورو در آخرین سـال مالـی و آمـاده برای 
تمرکـز حداقـل 30 درصـد از اسـتراتژی و زمـان شـرکت بـرای بـازار چیـن و اسـتخدام نیروی 
انسـانی در 12 مـاه آتـی بـا اهـداف امـکان سـنجی و مـکان یابی برای ایجاد و توسـعه کسـب و 

کارهـا در چیـن و دسـتیابی بـه تأمین مالـی در چین
•  تاکنـون 5 هیـات تجـاری انتخـاب شـده اند تـا در سـال 2017 ضمـن بازدیـداز مراکـز فناوری 	

چیـن ترتیبـات اسـتقرار و حضـور شـرکت ها در ایـن مراکـز را انجـام دهند.
• ایـن برنامـه در 2 فـاز مختلـف انجـام می شـود که فـاز اول در کشـور فرانسـه به تشـریح کلیات 	

برنامـه می پـردازد و در فـاز دوم ضمـن ارائـه یـک برنامـه جامـع و بازدیـد از چیـن بـه بررسـی 
قوانیـن و مقـررات، مالیـات، مطالعات بـازار، روندهای بازار چین و کسـب اطالعـات در خصوص 
انـواع روش هـای تأمیـن مالـی در چین می پـردازد. مبلغ این برنامـه برای حضور هر نفـر در این 

تـور بازدیـد از چیـن 9000 یـورو می باشـد که توسـط مؤسسـه bpi  تأمین می شـود.
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جدول 83- طرح شماره 6  از طرح های همراهی 

برنامه نفوذ در بازار آمریکا )IMPACT USA(نام طرح

هدف
به منظور افزایش حضور شرکت های فرانسوی در بازارهای آمریکا و شتابدهی به منظور توسعه 

شرکت ها در این بازارها

مشموالن 
طرح

ــاده  ــه آم شــرکت های اســتارتاپ فرانســوی کــه دارای محصــول تجــاری ســازی شــده نوآوران
ــازار می باشــند. ــه ب ــه ب ارائ

نوع 
حمایت

• ــه معرفــی کلیــات برنامــه 	 ــاز اول در کمــپ مؤسســه bpi  ب ــاز کــه ف ــن برنامــه در 2 ف ای
ــامل  ــه ش ــاز دوم ک ــردازد و در ف ــی می پ ــتراتژی و بازاریاب ــازی و جلســات اس ــاده س و آم

ــد: ــل می باش ــوارد ذی ــامل م ــکا ش ــه ای در آمری ــد 10 هفت بازدی
o ،یافتن سرمایه گذاران خطرپذیر
o ،یافتن شرکای تجاری راهبردی
o .مطالعات بازار و روندهای کسب وکار

میزان 
حمایت

• ــرای ســال 2017 تاکنــون 18 اســتارت اپ انتخــاب شــده اند کــه 10 اســتارتاپ جهــت 	 ب
ــوند.در طــی 10  ــی مســتقر می ش ــیلیکون ول ــی در س ــتقرار در سانفرانسیســکو و مابق اس

ــرد. ــن مراکــز صــورت می گی ــد از ای ــه بازدی هفت
• هزینه این تور برای هر نفر 17950 یورو می باشد که توسط مؤسسه  bpi  اعطا می شود.	
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پیوست
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پیوست شماره 1- معرفی خوشه  های رقابت پذیر در کشور فرانسه

ــه  ــک منطق ــه و ی ــک زمین ــول ی ــی ح ــه همکاری  های ــر در فرانس ــه  های رقابت پذی خوش
خــاص هســتند. ایــن خوشــه  ها، بنگاه  هــای بــزرگ و کوچــک، و نهاد هــای پژوهشــی و آموزشــی 
را در یــک منطقــه خــاص گــرد هــم می آورنــد تــا میــان آن هــا هــم افزایــی و هماهنگــی حــول 

یــک زمینــه مشــترک صــورت بگیــرد. در شــکل 3 ایــن خوشــه  ها نشــان داده شــده اند.
ــرکت ها،  ــودن ش ــروه نم ــق گ ــال 2005 و از طری ــی س ــون مال ــل قان ــه  ها ذی ــن خوش ای
مؤسســات آمــوزش عالــی و نهاد هــای پژوهشــی عمومــی و خصوصــی در یــک منطقــه بــرای هــم 
افزایــی جهــت انجــام پروژه  هــای توســعه اقتصــادی در زمینــه نــوآوری معرفــی شــده اند. شــکل 
گیــری آنــان بــه ســال 2004 و اتخــاذ سیاســت صنعتــی جدیــد در کشــور فرانســه بــر می گــردد 
و در راســتای اعطــای یارانه  هــای عمومــی و برقــراری رژیــم مالیاتــی خــاص بــرای فعالیت  هــای 

در قالــب گروه  هــا بــوده اســت. در ســال 2014 تعــداد ایــن خوشــه  ها 71 بــوده اســت.

شکل 3- نقشه خوشه  های رقابت پذیر در فرانسه
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پیوست شماره 2-مقایسه طرح  های حمایتی گرنت برای پروژه  های مشارکتی

همان طور که اشـاره شـد انواع حمایت  های قابل دسترسـی در کشـور فرانسـه جهت تحقیق، 
توسـعه و نـوآوری را بـر مبنـای ابعـاد مختلفی می توان تقسـیم بندی کـرد. حمایت  هـای مرتبط با 
اتحادیـه اروپـا دربرابـر حمایت  هـای ملـی، حمایت  هـای اعطا شـده به شـرکت های منفـرد دربرابر 
حمایت  هـای ارائـه شـده بـه مشـارکت  ها، موضوعی بـودن حمایت  ها دربرابـر عمومی بـودن آن ها، 

بـر مبنای سـطوح آمادگـی فناورانه، حجم مالـی پروژه و مـواردی دیگر.
در شـکل 3 حمایت  های مختلف در کشـور فرانسـه بر مبنای فاز توسـعه فناوری، حجم مالی 
پـروژه، موضوعـی بـودن و حجـم حمایت مشـخص شـد ه اند که با توجـه به آن مشـخص می گردد 
کـه حمایـت FUI  بـرای  طرح  هـا و پروژه  هایـی اسـت کـه در مرحلـه کاربـردی و توسـع های 
بـوده و پروژه  هـای بیـن 3 تـا 8 میلیـون یورویـی را بـه میـزان حداقـل 750 هـزار یـورو حمایـت 
می کننـد. هم چنیـن، حمایـت PSPC بـرای  طرح  هـا و پروژه  هایی اسـت که در مرحلـه کاربردی، 
توسـع های و نمونـه اولیـه بـوده و پروژه  هـای بین 8 تـا 50 میلیـون یورویی را به میـزان حداقل 5 
میلیـون یـورو حمایـت می کننـد. حمایـت EUROSTARS نیـز در محـدوده ی پروژه  های بیش 
از دو میلیـون یـورو کاربـردی و توسـع های قابـل دریافـت اسـت. طـرح PIAVE نیز کـه از جمله 
طرح  هـای مشـارکتی اسـت کـه بـرای شـرکت های منفـرد نیز قابـل دریافـت اسـت، پروژه  هایی با 
انـدازه بیـش از 4 میلیـون یـورو را بـا مبالـغ بیـش از 3 میلیون یـورو حمایت می کنـد. تمامی این 
 PSPC و PIAVE .طرح  هـا غیـر موضوعـی بـوده و در حوزه هـای متنوعـی قابل تعریـف هسـتند
تـا مرحلـه تولیـد نمونـه از طرح  ها حمایـت می کنند در صورتـی کـه FUI و EUROSTARS تا 
مراحـل قبـل از تولیـد نمونـه اولیـه را پوشـش می دهنـد. ایـن طرح  ها بـه خوبی در شـکل 3 قابل 

مقایسـه هستند.

شکل 3- حمایت  های مختلف پژوهشی بر مبنای فاز توسعه فناوری و حجم مالی پروژه
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پیوست

پیوست شماره 3- تصویر کلی راهکارهای ارائه شده توسط مؤسسه

نوع 
حمایت

تعداد 
طرح ها

زیر گروه اصلی تعداد 
طرح ها

نام طرح

)Lo
an

s( 
م ها

وا

44

 /Cash Credits
اعتبار نقدی 5

Avance+ Export / بیمه صادرات در برابر عدم پرداخت 
توسط مشتریان

Quarry Caution / سپرده معدن: تضمین مالی برای 
احیای سایت های معدن پس از بهره برداری

Bank Guarantee of Commitments by Signa-
ture )EPS(/

ضمانت بانکی جهت گرفتن قراردادها

Pre-financing of the CICE/ اعتبار نقدی برای 
اعتبار مالیاتی اشتغال رقابت پذیر

Mobilization of trade receivables/ پرداخت از 
طرف کارفرمایان طرف قرارداد

/Thematic Loans
وام های موضوعی

11 /بنگاه های کوچک و متوسط دفاعی
Loan Sofired - SME Defense

Social and Solidarity Economy Loan/ وام در 
حوزه اقتصاد تضامنی و همکارانه

/ Business and Neighborhoods Loans
کسب و کار محلی

Car Growth Loan/وام رشد خودروسازی

Industry Growth Loan/وام رشد صنعت

Robotic Loan/وام رباتیک

Participatory loan wood sector/وام مشارکتی 
صنعت چوب

Hotels Loan/وام هتل داری

Restaurants loan/ وام رستوران داری

Green Loan/ وام سبز

)Eco-Energy Loan )EEL/ وام صرفه جویی در انرژی 
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Loans with-
 /out Guaranty

وام های بدون 
ضمانت

10

/Future Industry Loan – Growth
وام صنایع آینده-رشد

 /Investment Development Agreement
موافقت نامه توسعه سرمایه گذاری

/ transmission Development Agreement
موافقت نامه توسعه انتقال

Growth Loan/ وام رشد

 /International Growth Loan
وام رشد بین المللی

 /FEI Innovation Loan 
وام نوآوری صندوق سرمایه گذاری اروپا

 / Seed Loan
وام مرحله نوپا

 / Loan of seed investment with the FEI
وام مرحله نوپا با همکاری صندوق سرمایه گذاری اروپا

/Future Loan
وام آینده

Industry loan of future-Technologies & appli-
cations of future/ 

وام صنعتی آینده-فناوری ها و کاربردها

/Leasing
لیزینگ 3

Freely Usable Credit «CLUB»

/Real Estate Leasing
لیزینگ امالک و مستغالت

/Furniture Leasing-Financial leasing
لیزینگ تجهیزات

/Export Credits
اعتبار صادراتی

1 /Export Credits
اعتبار صادراتی

 /Regional loans
وام های منطقه ای

11 -

 Medium and
 /long-term loans

وام های میان و 
بلندمدت

1 /Medium and long-term loans
وام بلندمدت و میان مدت
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)A
id

s, 
co

nt
es

ts 
an

d 
la

be
ls(

ها 
هی 

گوا
 و 

ات
ابق

مس
ها، 

ک 
کم

13

Aid for inno-
vation - indi-

vidual projects/ 
 کمک های نوآوری

 به پروژه های
شرکت ها

5

Technology Partnership Support )APT( / 
حمایت از همکاری فناورانه

 /Aid to companies in the aeronautics sector
حمایت از شرکت های بخش هوایی

/Support for the feasibility of innovation
حمایت از امکان پذیری نوآوری

/Aid for the development of innovation
حمایت از توسعه نوآوری

Social Innovation Fund )FISO(/
حمایت از نوآوری اجتماعی

Aid for innova-
tion - collabo-

 /rative projects
کمک های نوآوری 

به پروژه های 
مشارکتی

5

Assistance to Industrial Projects of Future 
)PIAVE(/ 

حمایت از پروژه های صنعتی آینده

)FUI( Support for collaborative projects of 
competitiveness clusters/ 

حمایت از پروژه های همکارانه خوشه های رقابت پذیر

)PSPC( Support for Competitive Structural R 
& D Projects/ 

حمایت از پروژه های تحقیق و توسعه ساختاری رقابت پذیر

Eurostars
National Fund for Digital company 

)digital PIA( / 
طرح ملی شرکت های دیجیتال

/Labels
گواهی ها 2

EUREKA Label/ گواهی نامه اورکا

«innovative company» Qualification/ 
گواهی نامه شرکت های نوآور

 Innovation
 /Competition
مسابقه نوآوری

1 I-LAB 2017: creation of Innovative business/ 
ایجاد کسب و کارهای نوآورانه
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)P

ar
tic

ip
at

io
n 

in
 th

e 
ca

pi
ta

l( 
ایه

سرم
در 

ت 
ارک

مش

104

Thematic In-
 /vestment Funds

طرح های 
سرمایه گذاری 

موضوعی
15

Digital Ambition/ بلندپروازی های دیجیتال

 / Innovative biotherapies and rare diseases
زیست درمان گری های نوآورانه و بیماری های نادر

Wood 2/ چوب 2

Rail Growth / رشد صنعت ریلی

Ecotechnologies / فناوری های سازگار با محیط زیست

Biotech Healthcare Acceleration Fund )FABS(/ 
طرح سرمایه گذاری شتابدهی زیست فناوری پزشکی

Avenir Automobile Funds )FAA(/ 
طرح سرمایه گذاری اتوموبیل های آینده

)FDEN(  Nuclear Business Development Fund/ 
طرح سرمایه گذاری توسعه کسب و کار هسته ای

 / France Investment Tourism
طرح سرمایه گذاری در گردشگری

French Tech Acceleration / طرح شتابدهی فناوری

InnoBio

Fashion and Finance 2/ مد و امور مالی

Heritage and Creation 2/ میراث و آفرینش )در 
حوزه فرهنگی است(

Know-how of Excellence )FSFE(/ 
در حوزه آشپزی، دکوراسیون، مد و زیبایی و ...

City of Tomorrow/ شهرهای آینده
 Investment

Project/ پروژه های 
سرمایه گذاری

1 SPI Funds )Industrial Project Companies(/ 
شرکت های پروژه های صنعتی

General In-
 vestment

Funds/ طرح های 
سرمایه گذاری 

عمومی

2
 / France Investment Regions

مناطق سرمایه گذاری فرانسه

The MidCap Funds/ طرح سرمایه گذاری SME و 
بنگاه های متوسط



پیوست

Partner Invest-
 ment Funds
/ صندوق های 
سرمایه گذاری 

همکار 85

Alsace Creation/ صندوق سرمایه گذاری در منطقه 
آلزاس )مستقر در پارک نوآوری(

Aquitaine Creation Investment )ACI(/ 
شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر منطقه ای
Britain Young Companies )BJE(/

شرکت سرمایه گذاری 
Britain Participations/ شرکت سرمایه گذاری با 

همکاری )co-investment( سایر صندوق ها
Tarn Capital Investment )TCI(/

چندین شرکت در آن سرمایه گذاری کرده اند و در 
مراحل مختلف سرمایه گذاری می کند.

Capital Development Center/ بانک ها و نهادهای 
مختلفی در آن سرمایه دارند.

D & P V / صندوق با ماموریت سرمایه گذاری اقلیت از 
Mutual Funds نوع

Franche-Comté Challenges 2/ صندوق 
سرمایه گذاری منطقه ای در حوزه سرمایه گذاری اقلیت
Sofinnova Green Seed Fund/ صندوق در حوزه 

بایو انرژی و انرژی های تجدیدپذیر
 /Demeter 3 Priming

صندوق در حوزه ی شرکت های خیلی نوپا

Sofinnova Capital VII/ شرکت سرمایه گذاری 
خطرپذیر مستقل

 ،Mutual Funds از نوع /Emergence Innovation 1
شرکت های نوپای نوآور

Eurefi/ صندوق شراکت در توسعه برون مرزی، 
سهامدارانی از اتحادیه اروپا و ... دارد

 SDD 65 )Departmental Development
Corporation 65(/ 

SDD 65 صندوق تحت مدیریت شرکت
Femu Who/ شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر محلی

Finorpa SCR/ صندوقی تحت مدیریت بانک فینوراپا

Lorraine Materials Fund/ صندوق سرمایه گذاری 
در حوزه مواد

Lorrain Consolidation Fund/ صندوق 
سرمایه گذاری برای SMEهای در معرض بحران
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GEI/ هم سهام اقلیت هم اکثریت در هفت منطقه از 
Mutual Funds نوع

ILP )Lorraine Institute for Participation(/
شرکت سرمایه گذاری برای SME ها
Industry and Sectors 2012/ 

صندوقی با تمرکز بر اتوموبیل، انرژی، کشاورزی، میکروتکنیک
Industry and Finance Investments 3 )IFI 3(/ 

تنها شرکت خصوصی سرمایه گذاری متخصص در
 تثبیت SME ها در بخش

Midi-Pyrénées Regional Industrial Develop-
ment Institute )IRDI(/یکی از کلیدی ترین نقش 

افرینان سرمایه گذاری منطقه ای در فرانسه با سهم عمده 
bpi مؤسسه

IRDInov/در حوزه seed fund و با سهم عمده مؤسسه 
bpi

IRPAC Development/ سهام اقلیت در تمامی بخش ها

IXO›3/ 
Mutual Funds صندوق سرمایه گذاری خصوصی از نوع

Midi-Pyrénées Growth/ سرمایه گذاری خطرپذیر 
Midi-Pyrenees اصلی در منطقه

West Ventures/صندوق از نوع Mutual Funds در 
حوزه ICT و علوم زیستی

Country of the Loire Development/ یک صندوق 
منطقه ای که در کمیته سرمایه گذاری آن bpi هم حضور دارد

Picardie Investment/یک صندوق بزرگ در سطح 
منطقه ای

Resume and Expand II/ NCI تعداد زیادی صندوق از 
نوع Mutual Funds مدیریت می کند. یکی از آن ها این است.

Rhône Dauphiné Development/ سرمایه گذاری 
Rhône Dauphiné خطرپذیر در منطقه

Rhône-Alpes Creation II/ سرمایه گذاری در 
استارتاپ ها با سهام اقلیت



پیوست

Run Growth/ از نوع Mutual Funds و با سهم عمده 
bpi مؤسسه

/Scientipole Ile-de-France Capital
شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر

Middle Market Fund IV )MMF IV( 
)شرکتی مستقل که مهمترین نقش آفرین فرانسه در 

تملک اهرمی است.
Soridec 2/ سرمایه گذاری در منطقه

Languedoc-Roussillon 

Inserm Transfer Initiative/ شرکت سرمایه گذاری 
pre-seed and seed استارتاپ در حوزه ی

ISAI Expansion/ از نوع Mutual Funds ودر حوزه دیجیتال
UI CAP West/ صندوقی مستقل از 30 کسب و کار 

پیشرو بصورت سرمایه گذاری نهادی

Latour Capital I/ صندوق سرمایه گذاری در 
شرکت های خانوادگی و کوچک و ...

Sodero Participations /صندوق سرمایه گذاری با 
 Greater West of همکاری سایر صندوق ها در منطقه

France

Sofimac SCR / بزرگترین سرمایه گذار سهام در 
Massif منطقه

Soridec / سرمایه گذاری در تمامی مراحل شرکت و در 
تمامی بخش ها

Sudinnova SA/ سرمایه گذاری در شرکت های نوپا با 
پتانسیل رشد باال

Cabestan Capital/ سرمایه گذاری اقلیت در 
SME های در حال رشد فرانسه

XAnge Capital 2/ صندوق سرمایه گذاری در 
اینترنت، تلفن همراه، بانکداری نوآورانه و ....

Initiative & Finance FCPR I/ صندوق در مراحل 
توسعه برای SME ها

Siparex Contractors 1/ صندوق سهام و شبه سهام

Arve Industries Capital/ صندوق SME های 
مکانیک با دقت باال و خدمات مشابه

BlackFin Financial Services Fund/صندوق 
شرکت های کوچک و متوسط بخش مالی
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Elaia Alpha Fund/ صندوق شرکت های نوپا در 
بخش اقتصاد دیجیتال

TIP/ سهام اقلیت و اکثریت در SME های پایدار و مانا

Bluesky Capital

Obeddis 1/صندوق سرمایه گذاری ICT و استفاده از 
آن در حمل و نقل، محیط زیست، سالمت و ...

IT-Translation Investment/ سرمایه گذاری در حوزه 
ICT

Cathay Capital II/ صندوق نوآوری مستقل با 
مدیریت شرکت مشترک چین و فرانسه

CapeHorn/ صندوق مستقل برای مرحله تجاری 
سازی SME ها

EPF IV/صندوقی در حوزه کلیه صنایع و خدمات

Siparex Midcap 2/ صندوق مستقل در حوزه SMEها

Alsace Growth/ صندوق منطقه آلزاس

Partech International VI/ صندوق بین المللی در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات، اینترنت و تجارت الکترونیک

BioDiscovery 4/ صندوق متخصص در علوم زیستی

Mutual Funds صندوق از نوع /Technocom 2

Mutual Funds صندوق از نوع /XPansion 2

Partech Entrepreneur/صندوق سرمایه گذاری 
خطرپذیر )اینترنت  اشیا، بیگ دیتا و ...(

ALTER EQUITY 3P/ صندوق سرمایه گذاری در 
حوزه محیط زیست، آموزش، بازیافت، فرنگ و ...

Siparex Midmarket III/صندوق سرمایه گذاری 
مستقل در حوزه SME ها

Auriga IV Bioseeds/ صندوق میکروبشناسی و 
Seed عفونت شناسی در مرحله

dinvest Digital Fund II/صندوق خصوصی در حوزه 
دیجیتال

Transmit & Sustain/ صندوق سرمایه گذاری سهام اقلیت
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Alven Capital IV/ صندوق سهام اقلیت در بخش 
IT اینترنت و

Serena II/صندوق سرمایه گذاری مستقل

Emertec 5/ صندوق در حوزه فناوری های 
زیست محیطی

 Seed صندوق بین بخشی در مرحله/Quadrivium 1
در حوزه علوم زیستی، ICT، و فناوری های بین این دو 

بخش مثل فناوری های دیجیتال سالمت

Health Capital 1/ سهام اقلیت و اکثریت در بخش سالمت

Cerea Mezzanine II/ صندوق سرمایه گذاری در 
حوزه کشاورزی غذایی و ...
GO Capital Priming 

)Grand West Capital Priming(/
 national seed fund صندوق تأسیس شده توسط

فرانسه با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، سالمت و ...

Aurinvest Capital 3/صندوق سرمایه گذاری

Mutual Funds صندوق از نوع /Galia Investments 3

 Mutual صندوق از نوع /CAP INNOV›EST
Funds عمدتا علوم زیستی، ICT، و انرژی

Limousin Participations/سرمایه گذاری در کنار 
سایر صندوق ها و فرشتگان کسب و کار

Poitou-Charentes Expansion )PCE(/ 
شرکت سرمایه گذاری

Sofimac Growth 2/ صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 
سهام و شبه سهام

Poitou-Charentes Innovation )PCI(/
صندوق سرمایه گذاری

25
 exchange
/insurance

بیمه ارز
3

Contract Exchange insurance/ بیمه در حوزه ی 
قرارداد با ارزهای غیر یورو

Exchange Trading Insurance/ بیمه تثبیت نرخ ارز 
در طول قرارداد

Foreign exchange guarantee on invoice flows/تضمین 

ارز خارجی در فاکتور
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 International
 Investment

Insurance/ بیمه 
سرمایه گذاری 

بین المللی

1 investment insurance/ بیمه سرمایه گذاری

 International
 Prospecting

Insurance
/ بیمه تحقیقات 
بازار بین المللی

3 prospecting insurance /بیمه تحقیقات بازار

first steps A3P prospecting Insurance/ بیمه 
تحقیقات بازار تخصصی

prospecting advance/ بیمه تحقیقات بازار پیشرفته

 International
 /credit insurance
بیمه های اعتباری 

بین المللی
7

Credit insurance/ بیمه اعتباری

Greece Export/ صادرات به یونان

Short term farming systems/ بیمه کوتاه مدت 
سیستم ها و ادوات کشاورزی

Project Financing/ تأمین مالی پروژه

Internal guarantee/ ضمانت داخلی

Pure and unconditional guarantee/ ضمانت بدون 
شرط و خالص

/Enhanced Gurantee

 Guarantees
 /to banks

ضمانت های بانکی 9

/Innovation Guarantee/ ضمانت نامه جهت پوشش 
ریسک نوآوری

International Guarantee/ ضمانت نامه پوشش 
ریسک گسترش بین المللی

Transmission Guarantee/ ضمانت نامه پوشش 
ریسک انتقال سهام و تملک اهرمی ) خرید استقراضی(

Bank guarantee for cash strengthening/ تقویت 
نقدینگی )سرمایه در گردش(

 Bank Guarantee for Strengthening cash of
Agricultural Sector Companies/ تقویت نقدینگی 

)سرمایه در گردش( بخش کشاورزی
Creation guarantee/ پوشش ریسک خلق و ایجاد 

کسب و کار
 /deposit guarantee on innovative projects

ضمانت به منظور محافظت از پروژه های نوآورانه

)G
ua

ra
nt

ee
s a

nd
 in

su
ra

nc
e(

مه 
و بی

ت 
مان

ض
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Guarantee of interna- یضمانت پروژه های بین الملل
tional projects

 Guarantee for the development of SMEs and
VSEs/ضمانت تو.سعه بنگاه های کوچک و متوسط و خرد

 Guarantee of
bonds and pre-fi-
 nancing /abroad
ضمانت اوراق قرضه و 
تأمین مالی خارجی 

پیشینی

2

Guarantee of deposits/ ضمانت سپرده

Guarantee of pre-financing/ ضمانت تأمین مالی 
پیشینی

)a
cc

om
pa

ni
m

en
t( 

هی
مرا

ه

25

/Networking
شبکه سازی

7

Business development support «Business 
France»/

«Business France» حمایت از توسعه کسب و کار

Establishment support «Business France»/
«Business France» تأسیس شرکت در خارج از کشور
Transmission stock exchange/ انتقال در بورس 

)خرید یک شرکت(
bpifrance Excellence/شبکه  ای از 4000 کارآفرین

EuroQuity/سامانه ای برای پیدا کردن سرمایه گزار

TousNosProjets.fr/کراودفاندینگ

Welcome/ارتباط بین استارتاپ ها و SME ها

/Advice
مشاوره

7

Accompanying CSR/کمک به شرکت ها در حوزه 
مسئولیت اجتماعی

)APE( Help «Access to European Programs» 
)EPA(/

تسهیل دسترسی به برنامه های تأمین مالی اتحادیه اروپا 
ذیل 2020

Transmission Check up / کارگاه های آموزشی برای 
انتقال سهام

Big Data Diagnosis/ کمک به شرکت ها جهت 
یافتن فرصت های حوزه داده های بزرگ

design diagnosis/ کمک به شرکت ها جهت اتخاذ 
رویکرد طراحی

advice Initiative/طرح مشاوره

Pass Repreneur buyer Pass/ خرید شرکت ها
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/Accompany-
ing Programs

برنامه های همراهی

7

SME Accelerator/ شتابدهنده SME ها

French Tech Tour China/ برنامه ای برای 
استارتاپ های بخش های فین تک، نرم افزار، ICT و ... 

برای یافتن فرصت در بازار چین

IMPACT China/ استارتاپ هایی در بخش های فین 
تک، اینترنت اشیا و دیجیتال که می خواهند در بازار 

چین توسعه تجاری داشته باشند.

IMPACT USA/ استارتاپ هایی که می خواهند در 
بازار آمریکا حضور پیدا کنند.

/International Acceleration Missions
مأموریت های شتابدهی بین المللی

French Tech Pass/حمایت از شرکت های دارای 
رشد سریع در حوزه دیجیتال

Ubimobility/شرکت هایی در حوزه ماشین های 
خودران برای برنامه ای دو هفته ای انتخاب می شوند

/University 
دانشگاه

4

bpifrance University/آموزش حضوری دانشگاه 
بانک سرمایه گذاری عمومی فرانسه

bpifrance University e-learning/آموزش 
الکترونیکی دانشگاه بانک سرمایه گذاری عمومی فرانسه

Lab publications/ آزمایشگامؤسسه bpi، ارتباط 
میان دانشگاه و کارآفرینی

Pitch&Win
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1. Bpifrance )Banque Publique d›Investissement(

2. France’s public investment bank

3. ســازمانی عمومــی کــه مأموریتــش حمایــت از رشــد و نــوآوری بنگاه  هــای کوچــک ومتوســط 
بــوده اســت.

4.  FSI )strategic fund of investment(

ــم funds-of-funds در  ــرمایه گذار مســتقیم و ه ــم س ــه ه ــو ک ــت پورتفولی ــرکت مدیری ــک ش 5. ی
ــوده اســت. ــرکت  های کوچــک و متوســط ب ــوزه ش ح

6. Caisse des Dépôts

7. Bpifrance Financement

8. Bpifrance Investissement

9. Bpifrance Assurance Export

10. venture capital

11. Crédit d›impôt compétitivité employ )Employment Tax Credit(

12. Engagement par Signature )Commitment by signature(

13. cash advance

14. receivables

15. شـرکت های متوسـط یـا شـرکت های نسـبتا بـزرگ شـرکت هایی هسـتند کـه از SME هـا بـزرگ 
تـر بـوده و از شـرکت های بـزرگ کوکتـر هسـتند. بـا توجـه بـه متغبـر بـودن تعاریـف این شـرکت ها در 

طرح هـای مختلـف، ابعـاد عمومـی نمی تـوان بـرای آن هـا معرفـی کرد.
16.  surety

17.  First Demand Guarantee
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18. Working Capital Requirements )WCR(

19. Grace Period

20. Payment protection insurance )PPI(

21. شـرکتی بـا کم تـر از 250 کارمنـد بـا گـردش مالـی سـاالنه کم تـر از 50 میلیـون یـورو و یـا ترازنامه 
کم تـر از 43 میلیـون یـورو. مسـتقل )کم تـر از 25% آن هـا متعلـق بـه نهادهـای غیـر SME باشـد.(.

22. Goodwill )fonds de commerce(

23. retenue de garantie

24. a company or group of companies with fewer than 5,000 employees and a 
turnover of less than € 1.5 billion or a total balance sheet of less than € 2 billion

25. restructuration financière

26. fundraising

27. i-LAB

28. Crowdfunding

29. Autorité des marchés financiers (Financial Markets Authority)

ــارد  ــر از 1.5 میلی ــر از 5000 کارمنــد و کم ت ــا مجموعــه ای از شــرکت ها کــه کم ت 30. یــک شــرکت ی
یــورو گــردش مالــی و یــا کم تــر از 2 میلیــارد یــورو ترازنامــه دارنــد.

31.  Plan Avenir Automobile

32.  retenue de garantie

33.  )FISO(

34.  Aide Prestation Technologique Réseau )PTR( 

35.  Feasibility of innovation

36.  Aide pour le developpement de l’innovation

37.  Aeronautics

38.  Aide aux enterprises de la filiere aeronautique

39.  zero interest rate loan

40.  repayable advances

41.  AVEnir industrial projects support)PIAVE(
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42.  Single Interministerial Fund )Single Interministerial Fund(

43. Projets structurants des pôles de compétitivité )Structural projects of com-
petitive{ness} clusters(0

44.  National digital company Fund: DIGITAL PIA

45.  Full costs

46.  Marginal costs

47.  structural research and development

48.  Investment for the Future Programme

48.  French strategic sectors

49.  shared industrial units

50.  pooling technical skills

51.  setting up collaborative tools

52.  Nouvelle France industrielle

53.  Strategic Committees of Sectors )CSF(

54.  National Fund for Digital Society

55. اورکا شــبکه ای میان دولتــی از 40 کشــور اســت کــه تأمیــن مالــی عمومــی دارد. هــدف آن توســعه 
همکاری  هــا میــان بنگاه  هــای کوچــک و متوســط، مراکــز پژوهشــی و دانشــگاه  ها در راســتای نــوآوری 

صنعتــی اســت.
56. بنگاه  هــای کوچــک و متوســط دارای 100 تــا 250 پرســنل بــا حداقــل یکــی از ســه شــرط زیــر) 
حداقــل 10% پرســنل تمــام وقــت در فعالیت  هــای تحقیــق و توســعه باشــند، حداقــل 10 نیــروی تمــام 
وقــت در تحقیــق و توســعه داشــته باشــد، حداقــل 10% گــردش مالــی شــان را در فعالیت  هــای تحقیــق 
و توســعه صــرف کننــد.(؛ بنگاه  هــای کوچــک و متوســط دارای کمتــر از 100 پرســنل بــا حداقــل یکــی 
ــند،  ــعه باش ــق و توس ــای تحقی ــت در فعالیت  ه ــام وق ــنل تم ــل 10% پرس ــر )حداق ــرط زی ــه ش از س
حداقــل 5 نیــروی تمــام وقــت در تحقیــق و توســعه داشــته باشــد، حداقــل 10% گــردش مالــی شــان را 

در فعالیت  هــای تحقیــق و توســعه صــرف کننــد.(
57. PEPITE-Tremplin pour l›Entrepreneuriat Étudiant

58. ministère de l›Education nationale et de l› Enseignement supérieur et de la 
Recherche
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59. Fonds communs de placement dans l›innovation )Mutual Funds of invest-
ment in innovation(

60. منظــور از شــرکت های متوســط، شــرکت هایی اســت کــه از SME هــا بزرگ تــر بــوده و از 
ــتند. ــر هس ــزرگ کوچکت ــرکت های ب ش

Bpi 61. شرکت سرمایه گذاری مؤسسه
62. Direct funds managed by Bpifrance Investissement

63. Co-investment

64. Direct partner funds

65. Fund of Funds

66. Fonds professionnels de capital investissement )FPCI(

67. Thematic Investment Funds )Fonds d›investissement thématiques(

68. France Investment Regions )France Investissement Régions(

69. The MidCap Funds )Les fonds MidCap(

70. PI Funds )Industrial Project Companies( )Fonds SPI )Sociétés de projets 
industriels((

71. Ambition

72. Unlisted

73. instances de gouvernance

74. Unitary investment

75. Co-investment

76. coaching

77. Venture capital )capital-risque(

78. Development capital )capital développement(

79. biotherapies

80. گواهی با اعتبار سه ساله که از طریق دفاتر منطقه ای Bpifrance صادر می شود.
81. le Fonds national d›amorçage )the National Seed Fund(

82. Association française contre les myopathies )The French Muscular Dystro-
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phy Association(

83. quasi-equity

84. Small and medium-sized enterprises

85. Medium-sized enterprises

86. Buyout )Transmission( capital 

87. development capital

88. Unlisted

89. industrial ecology

90. société par actions simplifiée (SAS)/ joint stock company 

91. The Entreprise du Patrimoine Vivant )Living Heritage Company, or EPV(

92.  showcases

93.  European Investment Bank )EIB(

94.  equity warrants

95.  Assurance change 

96.  Assurance change contrat 

97.  Assurance change négociation 

98.  Garantie de change sur flux de factures

99.  Assurance investissement à l›international

100.  Assurance prospection à l›international

101.  Assurance prospection 

102.  Assurance prospection premiers pas A3P 

103.  Avance prospection 

104.  Assurance-crédit à l›internationa

105.  Financement de projet 

106. Dispositif CT Grèce

107. Dispositif court terme filières agricoles 

108. Garantie interne 
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109. Garantie pure et inconditionnelle 

110. Garantie réhaussée 

111. Garanties aux banques  

112. Garantie creation

113.  Garantie Transmission 
114.  Garantie International 

115.  Garantie bancaire du renforcement de la trésorerie 

116. Garantie bancaire du renforcement de la trésorerie des entreprises  du 
secteur agricole 

117.  Garantie Innovation 

118.  Garantie de caution sur projets innovants 

119.  Garantie de projets à l›international

120.  Garantie des cautions et des préfinancements à l›international

121.  Garantie des cautions

122.  Garantie des prefinancements

123.  INTEREST

124.  hedge

125. ریفاینانـس )اعتبـار اسـنادی کوتـاه مدت(: اسـتفاده از تسـهیالت کوتـاه مدت بین بانکـی ) معموال 
یکسـاله ( را ریفاینانـس گوینـد. نوعـی گشـایش اعتبـار اسـنادی می باشـد کـه فروشـنده/ذینفع در زمان 
معاملـه اسـناد طبـق شـرایط اعتبـار وجـه اسـناد را به صورت نقـد از بانـک کارگـزار دریافـت می نماید و 
خریـدار بـا توجـه بـه قـرارداد منعقده بـا بانـک در زمان تعیین شـده در قـرارداد اقـدام بـه پرداخت وجه 
اسـناد می نمایـد. حداکثـر مهلـت خریـدار بـرای پرداخـت وجـه اسـناد یـک سـال می باشـد. در اعتبـار 
اسـنادی بـه شـکل ریفاینانـس بانـک تقبـل می کنـد کـه درموعـد مقـرر، معـادل قیمـت کاال را از طرف 
خریـدار پرداخـت نمایـد و بعـدا اصـل و فـرع آن را از خریـدار دریافـت نمایـد. درچنیـن شـرایطی بهـره، 

متعلق بـه بانک اسـت.
126.  Installation de nouveaux entrepreneurs ne contrôlant pas déjà des entre-
prises existantes.
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127. تملــک اهرمــی )buy out( یــا خریــد اســتقراضی، هــرگاه شــرکتی ســهام عمــده یــا دارایی هــای 
شــرکت دیگــر را از طریــق دریافــت وام و اســتقراض، تصاحــب کنــد و بــرای  بازپرداخــت وام هــای گرفتــه 
شــده، دارایی هــای تصاحــب شــده را، در گــرو یــا رهــن قــرار دهــد.در ایــن روش شــرکت ســرمایه گذار 
ــی  ــل، کل دارای ــس از تحصی ــد. پ ــر را تصاحــب می کن ــی دیگ ــک واحــد انتفاع ــادی ی ــام ســهام ع تم
ــد نوعــی  ــد واگــذار می شــود و بخــش اعظــم ســرمایه شــرکت جدی ــه شــرکت جدی ــم ب شــرکت قدی
بدهــی اســت، از ایــن رو بــه آن روش اهرمــی می گوینــد. ســرمایه انــدک شــرکت جدیــد توســط گــروه 
کوچکــی از ســهام داران قبلــی شــرکت قدیــم کــه معمــوال مدیــران بوده انــد، )تملــک مدیریــت( تامیــن 
می شــود. خریــد اهرمــی وقتــی انجــام می شــود، کــه گــروه کوچکــی، مبــادرت بــه گرفتــن وام بــرای 
تأمیــن مالــی خریــد ســهام مــورد نظــر می کنــد. وام دریافتــی مزبــور نهایتــاً از محــل نقدینگــی ایجــاد 

ــروش دارایی هــای آن بازپرداخــت می شــود. ــا ف ــات شــرکت ی شــده از عملی
128.  equity transfer

129.  BuyOut

130. ضمانت نامــه متقابــل: ضمانت نامــه ای کــه براســاس ضمانت نامــه ای دیگــر صــادر شــده اســت. مثــاًل 
یــک بانــک داخلــی می توانــد براســاس ضمانتــی کــه از بانــک خارجــی دریافــت مــی دارد ضمانت نامــه 

)counter guarantee( .متقابلــی صــادر و بــه ذی نفــع داخلــی تســلیم کنــد

131.  bank bonds

132.  VSE

133. Renforcement de la Trésorerie dédié au secteur de l’élevage» guarantee 
fund )cash strengthening for the livestock sector fund(

134.  صندوق سرمایه گذاری اروپا  
135. GAPD

136. buyback

137. Accompanying program

138. UBIMOBILITY

139. PASS FRENCH TECH

140.  سازمانی دولتی در فرانسه در حوزه سرمایه گذاری بین المللی




