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 گزارش توجيهي طرح

 

 طــــــرح شــــركت....

 جهت توليد....

 )واحد(به ظرفيت 

 ..............)محل(در 

 نام شركت مشاور:

 تاریخ تهيه گزارش :
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 :مشخصات ثبتي متقاضي-1

 اشخاص حقیقی(  متقاضي سابقه(  : 

  نوع شرکت(اشخاص حقوقي(  : 

  به طور کامل  (ی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود و تعاونیسهام)نام و نوع شرکت  -

 و شناسه حقوقیتاریخ، شماره و محل ثبت  -

 براساس آخرین تغییرات()سرمایه اولیه ثبت شده و سرمایه فعلی شرکت  -

  محل دفتر مرکزي  -

 شده است . ثبتتغییرات شرکت  براساس آنچه که در اساسنامه یا آخرین آگهی (اعم از تولیدي و ارائه خدمات)موضوع فعالیت  -

  باشد. موضوع فعالیت شرکت با طرح یکسان  بایستمی

   سهامداران و مدیران – جدول 

  

 ثبت/تولدتاریخ  درصد سهام سوابق شغلي
شناسه ملی / 

 کدملی
 ردیف شرح سمت

           -1 

           -1-1 

           -1-2 

           -1-3 

           -2 

           -2-1 

           -2-2 

           -2-3 

           -3 

           -3-1 

           -3-2 

           -3-3 

 ، مشخص و معرفی گردند. فرمع هايشرکت، باشند شدههاي سهامدار معرفی در صورتی که برخی از اعضا هیئت مدیره/ مدیر عامل، به نمایندگی شرکت :1نکته  

 قانوني:  هایمجوز -2

در این قسمت  (با ذکر شماره و تاریخ) ذیربطهاي شده از سازمان ذاخمرتبط با درخواست تسهیالت شرکت کلیه مجوزهاي قانونی    

 توان اشاره کرد. می راز جمله این مجوزها به موارد زی ذکر شود

 مبا ذکر نا)در مورد طرحهاي توسعه اسیس( ت)توسعه د و جواز اري تولیدات موجوبرددر مورد صنایع: جواز تاسیس، پروانه بهره -

  (محصول و ظرفیت و مشخصات مجوزها

 برداري صادر شده ذکر گردد. هاي بهرههاي توسعه ضروري است کلیة پروانهدر مورد بخش موجود  طرح

  دولتی که باید پرداخت گردد. حقوقن و برداري و تعیین ذخیرة معد، گواهی کشف، پروانه بهرهفدر مورد معادن: پروانه اکتشا -

  مجوزهاي مربوط به قوانین کار، بیمه، مالیات و محیط زیست و .... -

  در صورت وجود، مجوزهاي تغییر کاربري زمین، حمل و نقل  -

  ایی و بهداشتی  ذمجوزهاي الزم جهت تولید مواد غ -

 (در صنایع چاپمانند وزارت ارشاد )سایر مجوزهاي مربوطه از نهادهاي قانونی  -

 گردد.   بینیپیشاین مجوزها نیز   ذبرداري تجاري از طرح و مقطع زمانی الزم جهت اخالزم است مجوزها و استانداردهاي مورد نیاز تا مرحله بهره
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 اخذ شده   هایمجوز -جدول 

 ردیف نام مجوز سازمان صادر كننده شماره و تاریخ مشخصات مجوز 

    1 

    2 

    3 

    4 

    4 

   نياز مورد هایمجوز - جدول 

 ردیف نام مجوز سازمان صادر كننده بيني مقطع زماني اخذ مجوز پيش 

   1 

   2 

   3 

   4 

   4 

 متقاضي:  هایمندیبررسي توان  - 3 

هاي مختلف داري هر چه بهتر از طرح از جنبه در ایجاد و بهره بر مجموعه توانمندي هاي متقاضی را توانددر این بخش مشاور می 

باشند که در   (عوامل طرح)مندي ها می توانند مربوط به سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و مشاوران فنی، اجرائی متقاضی ارائه نماید. این توان

 هر مورد باید ذکر شوند . 

 رداري از طرح موثر می باشد به صورت مشروح مورد بررسی قرار گیرد مواردي از جمله:  ی که در ایجاد و بهره بهایمندي در ابتدا باید مجموعه توان 

 مندي بالقوه یا بالفعل براي حضور موفق متقاضی در بازار . اهمیت توان -

  در زمینه هاي مختلف فنی، مهندسی و مدیریتی .هاي مشابه لزوم وجود سوابق در راه اندازي و بهره برداري از طرح و طرح -

  ب و مدیریت منابع مالی در دوره راه اندازي و بهره برداري .ذارتباط، توان و اعتبار مالی متقاضی براي ج -

  مشابهت محصول و یا سایر شرایط طرح با طرح هاي دیگري که احتماالً متقاضی در آنها داراي سوابق می باشد . -

    توانمندی بالقوه یا بالفعل متقاضي برای كسب سهم بازار  -الف

مندي بالقوه و بالفعل متقاضی یا عوامل مدیریتی طرح براي حضوري موفق در بازار  از جمله سهم کسب شده فعلی بررسی توان

 که نشان دهنده امکان فروش مناسب محصول باشد در این قسمت بررسی شود. نحویمی و اعتبار در بازار مربوطه بهبازار،خوشنا

 طرح یا محصوالت مشابه و میزان سهم از بازار. سابقه عوامل طرح در فروش محصول  -

 سابقه و توان عوامل طرح در کسب بازار براي کاالها و محصوالت مکمل و جانشین.  -

  وضعیت کسب سهم بازار در طرح هاي مطالعه و اجرا شده قبلی توسط متقاضی یا مشاوران طرح. -

  رهاي جهانی.سوابق اجرائی عوامل طرح در زمینه صادرات و فعالیت در بازا -

  امکانات بالقوه عوامل طرح به منظور حضور موفق در بازارهاي جهانی. -

  سوابق مالي متقاضي  -ب

گیرد  ها در این بخش مورد توجه قرار میمندي هاي مالی متقاضی و سایر عوامل طرح که سوابق مالی آنانبه منظور امکان شناخت تو 

 کات مثبت در طرح معرفی می شود . هاي زیر یا مواردي دیگر به عنوان نویژگی

 )در صورت اظهار متقاضی(.، اعم از دارائی هاي نقدي و منقول و غیر منقول عمده رانامجموعه دارائی هاي سهامد -

  ده اند.هیئت مدیره یا مدیران طرح اجرا کر –سوابق اجرایی و مالی  در خصوص ارزش و حجم ریالی پروژه ها و طرح هاي موفق  قبلی که سهامداران  -

هاي بانك که نشان مثل صورت)توضیحات مستند قابل ارائه باشد  خوشنامی و اعتبار مالی متقاضی و سهامداران در صورتیکه با ارائه اسناد یا -

   (انجام شده باشدا در شرایط مطلوب شته که بازپرداخت آنهذه از نهادهاي مالی در دوره هاي گشد  ذدهندة گردش مالی و مانده حساب است یا تسهیالت اخ

ی در هاي مالی عوامل طرح و یا نمایش رشد شاخصنمایش میزان رشد و توسعه و تغییرات مثبت شاخص هاي مالی در طرح ها و سوابق قبل -

  شته براي طرح هاي توسعه ایی .ذهاي گدوره
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   :بالقوه و بالفعل فني هایتوانمندی -ج

ه اندازي و بهره برداري از یك طرح توسط عوامل مختلفی برآورده می شوند سهامداران نیازهاي فنی در طول دوره مطالعات، را 

 مندي فنی طرح دارند . در ایجاد توان،اعضاي هیئت مدیره، مشاوران، مدیران منتخب و...  نقش اصلی 

امتیاز براي طرح محسوب و در سطح توانایی، سوابق مرتبط قبلی و میزان وابستگی عامل ارائه دهندة امکانات فنی به عنوان یك  

 قالب عناوین زیر قابل ارائه است . 

 سطح علمی هر یك از عوامل طرح .  -

  سابقة فنی قبلی در اجرا یا بهره برداري از طرح هاي مشابه یا حتی متفاوت . -

 ( ...  ر زمینه هاي مختلف فنی واوران دمثل مطالعات کامل مهندسی وجود تیم همکار یا مش)چوب و ضوابط فنی براي اجراي طرح رعایت چار -

  مدیریتي متقاضي  هایتوانمندی -د

یا شکست یك طرح محسوب می  توانمندي مدیریتی و میزان وابستگی آن به طرح به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت 

ه از بین سهامداران انتخاب شده اند انجام اندازي و بهره برداري می تواند توسط هیئت مدیره یا مدیرانی کمدیریت طرح در دوره راهشود.

 )شامل :مدیران و اعضاي هیات مدیره(ا توانمندي هاي مدیریتیذل تعیین گردند.شود و یا مدیران و مشاورانی خارج از این ترکیب براي این امر 

   به شرح ذیل تفکیك، بررسی و مشخص میگردد.متقاضی 

 تبط . میزان تحصیالت و تجربیات مرتبط یا غیر مر -

  سوابق قبلی . -

  مربوطه .شناخت از صنعت  -

  سایر مشاغل  مرتبط که به صورت موازي انجام می شود . -

در صورتیکه عوامل مدیریتی خارج از ترکیب سهامداران می باشند نحوة ایجاد وابستگی و میزان تعهد  آنها به  -

  .(... ومزایا و  حقوققرارداد مدت دار، مشارکت در سود، )طرح تشریح شود 

  مندي مدیریتی متقاضی .ها با توانهاي انجام شده طرح و ارتباط آنفعالیت -

 (مدیریت فنی، مدیریت مالی و ... )تیم کاري انتخاب شده و میزان توانایی هر یك در پوشش کامل نیازهاي مدیریتی طرح 
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 بررسي اقتصادی
 

 مطالعه بازار:

 : مقدمه -1

بندي بازار هاي مرتبط با بازار و فراهم ساختن زمینه تبیین، تشریح و طبقهمند دادهآوري و ثبت و تجزیه و تحلیل نظامبازار، جمعمفهوم مطالعه 

 باشد.بینی بازار آتی محصول مورد بررسی میفعلی و پیش

شود زمانی محقق می یابی آن،و تکنولوژي و همچنین مکاناجراي یك پروژه با استفاده از منابع موجود، نظیر مواد اولیه مورد نیاز، منابع انسانی 

رو مطالعه بازار به هاي رقابتی واردات و صادرات و غیره تعیین شده باشد. از اینمزیت تقاضاهاي اقناع نشده، که مفاهیم اولیه بازار نظیر تقاضاي فعلی موثر،

 الذکر در زمان مناسب صورت پذیرد.هدف حصول اطالعات فوق عنوان بخشی از فرآیند مطالعات امکانسجی باید با دقت و با

محصوالت مورد بررسی، هدف از اجراي طرح و محل اجراي طرح و اي از تاریخچه محصول/ ازار، خالصهدر مقدمه گزارش مطالعه ب

 گردد.باشد ارائه میها و مزایاي طرح میکلیاتی که در برگیرنده ویژگی

 محصوالت:/معرفي محصول  -2

 شود:معرفی محصول موارد زیر ارائه می در
 متعلق به محصول مورد بررسی. ISICمعرفی کلیه کدهاي  -

 شود، ابتدا مشخصات محصول باید براساس اطالعات بخش فنی معرفی شود.هاي مختلف عرضه میها یا گریددر صورتی که محصول با کیفیت -

 الف( معرفي محصول به لحاظ ماهيت آن:

 شود.هر نوع محصولی که در تولید کاالهاي دیگر استفاده می ای:كاالی واسطه
 شود. هر نوع محصولی که مستقیما توسط خانوار مصرف می كاالی مصرفي:
عنوان عامل تولید در واحد دیگري تلقی گردیده و معموال داراي عمر طوالنی است. مانند هر نوع کاالیی که خود به ای:كاالی سرمایه

 ت مورد استفاده در صنایع مختلف. آالهر نوع ماشین
 كننده:های مصرفب( ارائه ضریب مصرف محصول در بخش

 معرفي كاربردهای محصول: -

 گردد.هاي مختلف مصرف ارائه میدر این بخش کاربردهاي محصول در بخش -

 كمکي و مصرفي(: قيمت مواد اوليه و نحوه تامين آن )مواد اوليه، -3

 اید موارد ذیل بررسی و لحاظ گردد.جهت محاسبه قیمت مواد اولیه ب

 تعیین نحوه تامین مواد اولیه طرح به لحاظ داخلی یا وارداتی بودن. -

 .باشددر مبادي ورودي ضروري می CIFیا  FOBهاي جهانی و قیمت در صورت تامین مواد اولیه طرح از خارج، ارائه قیمت -

 باشد.انه )محل اجراي طرح( ضروري میهاي گمرکی و حمل ونقل تا تحویل در درب کارختفکیك هزینه -

 گمرکی شامل سود بازرگانی و حقوق گمرکی متعلق به مواد اولیه طرح. هاي تعرفهتعیین نرخ -

 باشد. درطرح، مطابقت داشتهتعیین قیمت مواد اولیه مورد نیاز باید با مشخصات فنی ارائه شده  -

عنوان مثال در صنایع پایین دستی پتروشیمی )بهباشد ها ضروري میارائه هر یك از قیمت هاي چندگانه باشد،در مواردي که مواد اولیه داراي قیمت -

 باشد.(اي، بازار آزاد و قیمت وارداتی میصورت قیمت سهمیه 3که قیمت مواد اولیه به 

 فاکتور معتبر(.ارائه پیش)با کننده مواد اولیه باشد. هاي اخذ شده از شرکت ارائهقیمت مواد اولیه باید مستند و براساس قیمت -

 قيمت فروش محصوالت طرح: -4

 باشد که شامل: کننده گزارش مطالعه بازار میترین وظایف کارشناس تهیهتعیین قیمت واقعی براي محصوالت پروژه یکی از مهم

 هاي مربوطه.ههاي کیفی و تعیین درجهاي رقیب )داخلی، خارجی و یا هر دو( همراه با تحلیلتحلیل قیمت محصوالت شرکت -

 طرح باشد.  محصولتعیین قیمت فروش محصول باید متناسب با مشخصات فنی  -

 گمرکی شامل سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی متعلق به محصول طرح. هاي تعرفهتعیین نرخ -

گمرکی بصورت جداگانه  هايههاي حمل و نقل و هزینهاي جهانی محصول الزم است قیمت جهانی با احتساب هزینهدر ارائه قیمت -

 باشد(همراه سایر مدارک و مستندات الزامی میفاکتور معتبر بهشود.)ارائه پیشارائه
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 سال آینده: 5بيني آن طي عرضه و پيش -5

 ه گردد:سال( گذشته ارائ 5هاي گذشته )حداقل براي در این بخش الزم است وضعیت عرضه صنعت شامل وضعیت تولید داخلی و واردات در طی سال

 توليد داخلي )واحدهای فعال(: -5-1

 شود.هاي گذشته ارائه میظرفیت عملی و ظرفیت تولیدي طی سال در این بخش، تعداد واحدهاي فعال، ظرفیت اسمی،

 باشد:آمار و اطالعات مربوط به عرضه داخلی یك محصول، با توجه به نوع محصول از منابع زیر قابل استخراج می

 وح فشرده سازندگان محصوالت صنعتی و کتاب عملکرد تفصیلی()لصمتوزارت  -

 بادرج نام بخش مربوطه() در هر صنعت خاص صمتهاي تخصصی فعال در وزارت استعالم از بخش -

 مرکز آمار ایران. -

 بانك مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -

 هاي تخصصی.ها و انجمناتحادیه -

 رد بررسی.هاي مرتبط با صنعت موها و وزارتخانهسازمان -

 واحدهاي اصلی تولیدکننده محصول. -

 ها و مطالعات انجام شده پیشین.پژوهش -

 رسانی داخلی و خارجی.هاي اطالعپایگاه -

 سایر منابع در دسترس.  -

در ارائه آمار و اطالعات مربوط به ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی و تولید واقعی هر صنعت باید به منابع مختلف مربوطه مراجعه کرده 

 انجام آمار و اطالعات نهایی را با کمترین تورش ارائه نمود. سر

تواند می شود،به صورت لوح فشرده ارائه می صمتدر بسیاري از موارد استناد صرف به اطالعات سازندگان محصوالت صنعتی که توسط وزارت 

که مرتبط با  صمتهاي تخصصی فعال در وزارت استعالم از بخش کننده باشد. از این حیث الزم است، اطالعات اخذ شده از این لوح، از طریقگمراه

 ها و تولیدکنندگان و فعاالن صنعت مورد بررسی اصالح شود.ها و اتحادیهمحصول مورد بررسی هستند و همچنین استعالم از انجمن

 باشد:در مجموع ارائه آمارهاي تولید به شکل جداول زیر می

 )سال مورد بررسی( Xعال در صنعت به تفکیك ظرفیت اسمی، عملی و تولید واقعی و راندمان در سال : وضعیت واحدهاي ف1جدول شماره 

 محل استقرار نام واحد ردیف
ظرفیت 

 اسمی

ظرفیت 

 عملی

 تولید واقعی

)ظرفیت 

 تولیدي(

 راندمان

(
ظرفیت تولیدي

ظرفیت اسمی
× 100) 

واحد 

 سنجش

1        

2        

......        

      جمع

 : مأخذ

باشد. در غیر اینصورت ضروري می باشد، ارائه نام تمام واحدها و اطالعات مرتبط به شکل جدول فوقدر مواردي که تعداد واحدها انگشت شمار می

 ها اکتفا نمود.توان با ذکر مجموع تعداد واحدهاي فعال به همراه مجموع ظرفیت اسمی آنمی

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 احداث: واحدهای در دست  -5-2

آوري و وضعیت واحدهاي در دست احداث بنا به آمار اخذ شده از مراجع ذیصالح )وزارت صمت، نیرو،گردشگري، بهداشت و .....( جمع

 گردد: به شرح جدول ارائه می

 مأخذ: 

سال آینده به ظرفیت تولیدي کشور افزوده شوند، ظرفیت  5درصد طی  40 با عنایت به جدول فوق چنانچه واحدهاي با پیشرفت فیزیکی باالي

 گردد: هاي آتی بشرح جدول ذیل برآورد میالذکر طی سالبالقوه )امکانات تولید داخلی( محصوالت فوق

 واردات:  -6

 سال گذشته( 5هاي گذشته ارائه گردد. )حجم واردات محصول مورد بررسی طی سال

 ( ارائه گردد. 4ت طی جدول شماره )در این بخش الزم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد و سرانجام آمار واردا

 شناخت دقیق کد تعرفه گمرکی تخصیصی به محصول مورد بررسی. -

 هاي مبداء.ارائه کشور -

 ارائه میزان و ارزش واردات کاالي مورد بررسی. -

 

 

 

 

 

 

 :مأخذ

اتاق بازرگانی تهران مرکز نقطه تجاري ایران  بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی، گمرک جمهوري اسالمی،آمار اطالعات این بخش از سالنامه 

 قابل حصول است. ITCرگانی(، فعاالن صنعت و بازرگانان و همچنین سایر مراکز آماري مربوطه نظیر هاي باز)وابسته به موسسات پژوهش

 بيني واردات: پيش -7

پذیري آن با محصوالت رقیب خارجی و همچنین روند رشد در این بخش الزم است با توجه به امکانات عرضه صنعت، قدرت رقابت

 بینی نمود:هاي آتی، میزان واردات را به شرح جدول ذیل پیشادامه روند رشد گذشته براي سال هاي گذشته محاسبه و با فرضواردات طی سال

 سال آتي: 5بيني واردات طي های گذشته و تعميم آن به آینده جهت پيشفرمول محاسبه نرخ رشد واردات سال

نرخ رشد سالهاي گذشته = [(
سال آخر

سال اول
)

1
𝑛−1

− 1] × 100 = 

 واحد سنجش:          : واحدهاي داراي جواز تاسیس در زمینه تولید محصوالت ذیل                                       2جدول شماره 

 تعداد کد آیسیك شرح ردیف
ظرفیت 

 اسمی

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 40باالي  درصد 40زیر 

 ظرفیت اسمی تعداد ظرفیت اسمی تعداد

1         

2         

....         

       جمع

 واحد سنجش    (                 14...... – 14سال آینده  )..... 5: امکانات تولید داخلی برآورد شده طی 3جدول شماره 

 14×× 14×× 14×× 14×× 14×× شرح                         سال

      برآورد امکانات تولید داخلی

 سال گذشتهXX13 – XX13  (5 )هاي طی سال X: میزان و ارزش واردات محصول 4جدول شماره 

 ارزش دالري ارزش ریالی میزان واردات )واحد سنجش( شرح           سال                   
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 های آینده: بيني امکانات عرضه كل )داخلي و واردات( طي سالپيش -8

 بینی نمود:هاي آینده به شرح جدول ذیل پیشسال توان امکانات عرضه کل را برايمی 5و  3 با عنایت به جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 سال آینده:  5بيني آن طي تقاضا و پيش -9

 باشد.ها و اطالعات مربوط به تقاضا شامل دو بخش تقاضاي داخلی و تقاضاي خارجی )صادرات( میداده 

 تقاضای داخلي: -9-1

باشد که به عنوان نمونه استفاده از شاخص )روند چند سال اخیر( ضروري میبراي بررسی وضعیت تقاضا اطالع از وضعیت گذشته 

 آید:باشد و از رابطه ذیل بدست میمصرف ظاهري یك روش برآورد معمول می

C = Y + M – X  
 که در آن 

Cمصرف ظاهري : 

Yتولید داخلی : 

Mواردات : 

Xصادرات : 

 

 

 

 

 

 سال آینده(           واحد سنجش: 5) X X14 – xx14 هاي طی سال Xبینی میزان واردات محصول : پیش5ه جدول شمار

 میزان واردات سال                                  شرح

  

  

  

  

  

 سال آینده(       واحد سنجش 5)  XY14 – XX14هاي طی سال Xبینی امکانات عرضه کل محصول : پیش6جدول شماره 

 بینی کل امکانات عرضهپیش ردات بینی واپیش بینی امکانات عرضه داخلیپیش سال                        شرح

    

    

    

    

    

 هاي گذشته(             واحد سنجش:)سال  XY13 – XX13هاي  : برآورد مصرف ظاهري طی سال7جدول شماره 

 مصرف ظاهري موجودي انبار صادرات  واردات تولید داخلی سال                        شرح
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توان از طریق برآورد میزان ورت دسترسی به اطالعات( میبر استفاده از روش برآورد مصرف ظاهري )در صهاي مربوط به برآورد تقاضا عالوهدر تحلیل

 هاي مصرف کننده کاال در سطح جامعه به برآورد تقاضا، دست یافت.مصرف گروه

اي هباشد. به طوري که براي کاالهاي واسطهاي مختلف میاي داراي روشاي و سرمایههاي فوق متاثر از نوع کاال به لحاظ مصرفی، واسطهاستفاده از روش

باشد. لذا هاي مصرف کننده ضروري میبرآورد ضریب مصرف در صنعت مورد بررسی و براي کاالهاي مصرفی، بررسی میزان مصرف آن در افراد و یا خانوار و یا گروه

 توان استفاده کرد.هاي ذیل نیز میبینی و برآورد تقاضا در آینده عالوه بر روش مصرف ظاهري از سایر روشجهت پیش

 لف( روش اقتصادسنجي: ا

در این روش با استفاده از نرم افزارهاي تخصصی کاربردي و با در نظر گرفتن مباحثی از قبیل آمار ریاضی ، اقتصاد ریاضی و 

اقتصادسنجی می توان درخصوص پیش بینی هاي اقتصادي با کمترین خطاي ممکن استفاده نمود بطوریکه با بکارگیري مباحث امار ریاضی 

ص تعیین توزیع نمونه انتخابی )نرمال ، پوآسن، دوجمله اي و غیره( ، مباحث اقتصاد سنجی به منظور تخمین و برآورد توابع مربوطه )از درخصو

و غیره( و به کمك مباحث اقتصاد ریاضی جهت تصریح و تعیین مدل اقتصادي می توان استفاده کرد. علی ایحال  OLS،ML ،GMMروش هاي 

آوري آمار و اطالعات مربوط به متغیرهاي تاثیرگذار اقتصادي تقاضا )توضیحی و وابسته( در مدل تعیین شده )تابع تقاضا( می با دسترسی و جمع 

 توان نتایج مطلوبی را درخصوص پیش بینی تقاضاي محصوالت مورد بررسی رقم زد. 

 ب(روش روند گذشته )تداوم روند قبلي(:

هاي قبل جهت از رشد متوسط سال هاي گذشته خواهد بود،ر آینده، مشابه روند سالدر این روش با فرض اینکه روند مصرف د

باشد، اما نباید این نکته را از ذهن دور نگاه داشت که شد. مزیت اصلی این روش سهولت استفاده از آن میبینی میزان مصرف استفاده میپیش

اي تغییرات و تحوالت تکنولوژیکی، فرهنگی و سلیقه اکننده باشد. زیرتوان گمراهمیهاي گذشته در بسیاري از موارد، صرف استناد به روند سال

 باشد.و تحوالت جمعیتی باعث تاثیر در روند تقاضا براي محصول مورد مطالعه می

 ج(روش سطح مصرف )مصرف سرانه(:

تقاضا با لحاظ کردن متوسط نرخ رشد  بینیشود. پیشهاي گذشته محاسبه میدر این روش متوسط نرخ رشد مصرف سرانه در سال

 آید. سرانه و نرخ رشد جمعیت بدست می
nC(1+ r) n(1+P)0= An X 

 که در آن: 

 aجمعیت کنونی: 

 pنرخ رشد جمعیت: 

 nسال مورد محاسبه: 

 cمصرف سرانه در سال پایه: 

 rنرخ رشد مصرف سرانه: 

 xتقاضا: 

 به شاخص مصرف سرانه در مطالعه وجود داشته باشد. شود که امکان استنادروش فوق زمانی استفاده می

 د(روش ضریب مصرف:

شد. به طوري که با در اختیار داشتن باشود، مناسب میمی ها براي تولید کاالي دیگر استفادهاي که از آنبینی تقاضا براي کاالهاي واسطهاین روش پیش

توان به تقاضاي نماید میبینی تولید کاالیی که از محصول مورد بررسی استفاده میول و پیشهاي مصرف کننده محصضریب مصرف محصول مورد بررسی در بخش

 محصول مورد بررسی دست یافت.

بینی تولید کاالي مصرف کننده روش فوق در مواردي که امکان تعیین ضریب مصرف محصول فراهم باشد و همچنین امکان پیش

 باشد. ناسب میم هاي آینده فراهم باشد،محصول در سال

 تقاضای خارجي )صادرات(:  -9-2

 گردد.هاي گذشته ارائه میدر این بخش اطالعات مربوط به صادرات طی سال

 باشد:در این بخش توجه به سه نکته ضروري می

 شناخت دقیق کدهاي تعرفه گمرکی مربوط به کاالي مورد بررسی.-1

 درات رسمی و غیررسمی.بررسی و تحلیل وضعیت صادرات به لحاط میزان صا-2

 تحلیل کمی و کیفی وضعیت صادرات به لحاظ ترکیب صادرات، ارزش وزنی و ریالی صادرات.-3
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 باشد.( می9الذکر ارائه اطالعات مربوط به صادرات بشرح جدول شماره )با لحاظ کردن موارد فوق
 

 

 )اطالعات مربوط به میزان صادرات از منابع مختلف ذیل قابل حصول است:
 سالنامه بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی -
 فعاالن صنعت و بازرگانان -
 هاي بازرگانیاتاق -
 سایر منابع( -

 

 

 گردد:هاي گذشته  طبق فرمول ذیل محاسبه میبرآورد رشد صادرات در سال

نرخ رشد سالهاي گذشته = [(
سال آخر

سال اول
)

1
𝑛−1

− 1] × 100 = 

 

 

 بيني تقاضای خارجي )صادرات(:پيش

بینی تقاضاي داخلی مورد بررسی ه الزاماً با الگوي پیشبینی تقاضا )کدر این بخش، با توجه به الگوهاي مختلف موجود در جهت پیش

مشابه نخواهد بود( و همچنین اطالعات در دسترس در زمینه بازار جهانی و روند گذشته صادرات محصول مورد بررسی و همچنین فرض تداوم 

 پذیرد.رت می( صو10بینی صادرات به شرح جدول شماره )سال آینده، پیش 5روند رشد گذشته و تعمیم آن به 

 

 

 

                                        :  XX14 – XX14های بيني تقاضای كل طي سالپيش-

  بینی نمود:سال آینده به شرح جدول ذیل پیش 5توان میزان تقاضاي کل محصول )محصوالت( را براي می 10و  8با عنایت به جدول شماره 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال گذشته(      واحد سنجش: 5)  XY13 – XX13هاي طی سال X: میزان و ارزش صادرات محصول 9جدول شماره 
 ارزش دالري ارزش ریالی میزان صادرات سال                        شرح

    
    
    
    
    

 واحد سنجش:                                          XX14 – XX14هاي  بینی صادرات طی سال: پیش10جدول شماره 

      شرح                           سال

      بینی صادراتپیش

 واحد سنجش:       XX14 – XX14هاي طی سال X: پیش بینی کل تقاضا )داخلی و خارجی( براي محصول 11جدول شماره 

 بینی تقاضاي کلپیش پیش بینی  تقاضاي خارجی بینی تقاضاي داخلی پیش شرح                سال        
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 بيني تقاضا:بيني امکانات عرضه و پيشتحليل موازنه پيش

شود. )در وضعیت آینده صنعت مورد بررسی تحلیل می( 11بینی تقاضا کل )جدول ( و پیش6از مقایسه جداول مربوط به امکانات عرضه کل )جدول 

بینی تقاضاي بر پیشبینی تقاضا، عالوهبر امکانات عرضه داخلی به روند واردات و همچنین در بخش پیشتدوین جدول موازنه امکانات عرضه و تقاضا باید عالوه

 داخلی به امکانات صادرات نیز توجه نمود.(

 

 و ارائه پيشنهاد:اقتصادی گيری نتيجه بندی،جمع

باشد. به طوري که ا مطالعه و تحلیل ارکان مطالعه بازار، دستیابی به نتایج مشخص کاربردي درباره توجیه پذیري اجراي پروژه متصور میب

ن بخش سازد. )بر همین اساس در اینتایج مطالعات، تهیه کننده گزارش مطالعه بازار را، به ارائه پیشنهاد در زمینه اجرا یا عدم اجراي طرح رهنمون می

 شود که به پیشنهادهاي عملی منتهی شود.(اي ارائه میبندي گزارش به شیوهارائه تحلیل نهایی و جمع

هاي پژوهش بصورت یك چکیده از هدف اجراي پروژه، تبیین محیط پیرامونی بازار )بررسی وضعیت صنعت، تاثیر بندي نتایج یافتهجمع

WTO بینی امکانات هاي کمی مربوط به وضعیت عرضه و تقاضا و پیشمورد بررسی در بازار هدف( و تحلیل و قوانین آن بر صنعت، امکان رقابت طرح

 گردد.پذیري اجراي پروژه که هدف اصلی مطالعه است ارائه میشود و در پایان پیشنهادهاي کاربردي در زمینه توجیهعرضه و تقاضا ارائه می

هاي الزم جهت فعالیت در بازار بر بازار محصول مورد بررسی و همچنین داشتن قابلیت توانمندي متقاضی به لحاظ شناخت شرایط حاکم

 باشد.گیري نهایی میفروش محصول از جمله موارد تاثیرگذار در تصمیم

ر و به خصوص در پایان ذکر این نکته ضروري است که توصیه به اجرا یا عدم اجراي پروژه باید با توجه به کلیه فاکتورهاي کمی و کیفی بازا

 هاي کیفی و غیر کمی بازار، صورت پذیرد. توجه به جنبه

پس از تهیه گزارش مطالعه بازار، به پیوست ارائه تمامی مدارک و مستندات مورد بررسی اعم از آمارها و اطالعات اخذ شده از  *.پيوست:

 باشد. سایر مستندات مورد استفاده در متن گزارش الزامی میفاکتورها و همراه پاسخ واصله، پیشها بهمنابع و مراجع ذیصالح، استعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد سنجش:      XY14 – XX14هاي طی سال Xانات عرضه کل و تقاضاي کل براي محصول :  مقایسه امک12جدول شماره 

 بینی مازاد )کمبود(عرضه پیش بینی تقاضاي کلپیش بینی امکانات عرضه کلپیش سال                        شرح
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 بررسي فني
 هدف از اجرای طرح -1

 ل اجرايی تولیدات، محلاز ایجاد طرح شرح داده میشود و حدود و مشخصات طرح از جمله نام و ظرفیت عم  فدر این قسمت هد

هدف از اجراي طرح، تولید یك محصول یا کاري در سال ذکر میگردد.  طرح و شیفت کار در روز ،ساعت کاري درهر شیفت و تعداد روز

باشد که در جوامع، نظر دولت بیشتر به سمت رفع نیاز بازار و نظر مجریان طرح خدمت به منظور رفع نیاز بازار و کسب درآمد و عایدات می

 باشد.بیشتر به سمت کسب درآمد و عایدات متمایل می

 شود که عمده آنها عبارتند از :برداري از یك طرح دنبال میداف دیگري جهت اجرا و بهرهعالوه بر اهداف فوق اه 

 از دید دولت  –الف 

 رفع کمبودها  -1 

 افزایش تولید  -2 

 گردد.ایجاد رقابت که منجر به باال رفتن کیفیت و کاهش قیمت تمام شده می -3 

 ایجاد اشتغال  -4 

 ایجاد ارزش افزوده  -5 

 دید مجري طرح  از –ب 

 کسب سود  -1 

 خدمت به جامعه از طریق رسیدن به اهداف مورد نظر بند الف. -2 

 ها انواع طرح                       

 هاي تولیديطرح                                       

 هاي صنعتیطرح                                                   

 هاي معدنیطرح                                            

 هاي کشاورزيطرح                                             

 هاي مسکن و ساختمانطرح                                             

 طرحهاي خدماتی                                          

 

 :  هاي تولیديالف( طرح

 نماینداقدام می)طبق مجوزهاي قانونی( طرحهاي هستند که نسبت به تولید محصولی مشخص با ظرفیت معین 

 هاي خدماتی: ب( طرح

 باشد. هایی هستند که نسبت به ارائه و فروش یك خدمت اقدام نموده و در حقیقت محصول نهایی آنها ارائه خدمات میطرح
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 طرحهای ایجاد و توسعه : 

شوند. طرحهاي ایجاد مربوط به تاسیس واحدهاي بندي میبه طور کلی طرحها به لحاظ ماهیت بررسی به دو گروه ایجاد و توسعه تقسیم

 دنباشد که نیاز به توسعه بخش موجود داراقتصادي جدید و طرحهاي توسعه مربوط به شرکتهاي فعالی می
 اید محل فعلی و محل جدید هر دو مشخص و توضیح داده شود. اگر طرح به صورت توسعه و انتقال باشد ب یادآوری:

 تعيين ظرفيت طرح: -2

گذاري، امکانات تهیه مواد اولیه، نیروي کار ماهر، تعداد و شاایفت کاري، با توجه به میزان تقاضاااي بازار، میزان ساارمایهظرفیت طرح 

 گردد.توجیهی تعیین آالت، میبایست در طرح امکانات تهیه سوخت و انرژي و ظرفیت ماشین

 انواع ظرفيت:
 ظرفيت اسمي: -1-2

 ظرفیت مجاز یك واحد تولیدي که طبق موافقت اصولی / جواز تأسیس براي یك واحد تولیدي مشخص شده است.

 ظرفيت عملي: -2-2

فنی ارائه شده توسط سازنده  )این ظرفیت معموالً با توجه به اطالعاتباشد. آالت در عمل یك واحد تولیدي میظرفیت تولید ممکن ماشین

 گردد.(آالت تعیین میهاي ماشینفاکتور یا کاتالوگآالت در پروفرما یا پیشیا فروشنده ماشین

 ظرفيت توليدی)فني(:  -3-2

ظرفیتی اساات که یك واحد تولیدي با توجه به امکانات موجود مانند آب، برق و سااوخت ، مواداولیه ، آموزش و اسااتفاده صااحیح از 

 کند.رکنان و همچنین ظرفیت عملی به آن دست پیدا میکا
 تعداد نوبت كار:  

 تعیین ساعت کاري، تعداد شیفت کار در روز و تعداد روزکاري در سال    

  گلوگاه خط توليد و ذكر دالیل آن: -

 تعيين راندمان و ذكر دالیل آن:   -

 محاسبه ظرفيت عملي بر اساس راندمان: - 

 محصول توليدی   -3 

 یك واحد تولیدي میتواند تولید کننده یك یا چند محصول معین باشد   

 (:نگردد تکمیل ایجاد طرحهاي براي و بوده توسعه طرحهاي مختص) آنها فروش و توليد روند و موجود واحد فعلي محصوالت توليد ظرفيت:1-3

ر
ف

دی
 

 واحد نام محصول
ظرفيت 

 پروانه

 سال ماقبل

 .....14 

 سال قبل

 .....14 

 سال جاری

.....14 

طرح  اندازیسال راه

 توسعه

.....14 

 مقدار مبلغ فروش مقدار مبلغ فروش مقدار مبلغ فروش مقدار
مبلغ 

 فروش

1            

2            

3            

4            

5            
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 (:طبق مجوز مربوطه) : محصوالت آتي طرح2-3

ف
دی

ر
 

 كد ولنام محص
 ISIC 

ظرفيت 

 اسمي 

 واحد

 محصول

 درصد استفاده از ظرفيت اسمي شيفروعمده  واحد قيمت

 داخلي
 )ریال(

سال  الملليبين

 اول

سال 

 دوم

سال 

 نوع ارز مبلغ به ارز سوم

1           

2           

3           

4           

5           

 

 (:فعلی و آتیصوالت طرح ):شناخت مح3-3

ف
دی

ر
 

 نام كاالی مشابه صنایع پایين دستي صنایع باالدستي  فیزیکی، فنی و .....(مشخصات ) نام محصول

1      

2      

3      

4      

5      

 * در طرحهای توسعه، در مورد توليدات بخش  موجود و بخش توسعه، كلية موارد فوق ذكر شود. 

 

 بندی  ، كمکي و بستهمواد اوليه -4

بایست نسبت دارد. لذا بدواً می آنمقدار و نوع مواد اولیه مصرفی بستگی به نوع محصول و ترکیب شیمیایی و فیزیکی محصول و ظرفیت تولیدي 

ت و تکنولوژي تولید و نیروي کار آالبه آنالیز محصول اقدام نمود تا میزان مصرف هر کدام از مواد اولیه در واحد محصول به دست آید. بسته به نوع ماشین

 شود. متخصص عالوه بر مواد اولیه مورد نیاز براي تولید محصول درصدي از مواد اولیه نیز جهت ضایعات در نظر گرفته می

 در این مرحله موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته و در گزارش لحاظ گردند:     

 ی  وتجاري بر اساس مراجع معتبر علم (به صورت خام، نیمه ساخته یا ساخته شده)بندي  نوع و مشخصات مواداولیه، مواد کمکی و بسته -

  و امکان تهیه مداوم  (داخلی یا وارداتی و یا وارداتی قابل تهیه در داخل)منابع تأمین  -

 (جم انبار مواد تعیین می گرددبا توجه به حجم مواد اولیه، کمکی و بسته بندي  و میزان ذخیره آنها، ح)نحوة حمل و نقل و انبار مواد  -

  براي واحد تولید   فمیزان مصر -

و حتی االمکان توضیح درمورد کاربردهاي ضایعات جهت استفاده مجدد در خط تولید و محصول بادرجه  ف(متعار)میزان ضایعات عادي  -

  کیفی پائین تر به منظور ارتقاء ارزش افزوده طرح .

 هايدولتی یا هزینهق ها مثل حقو در هزینه مواد اولیه میتوان بخشهاي سایر هزینه (ي جانبیها خرید و سایر هزینه)هزینة تأمین  -

  پیمانکاري و سفارشات به پیمانکاران را نیز در نظر گرفت.

  احتمال جایگزینی با مواد دیگر  -
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 مواداوليه، كمکي و بسته بندی  –جدول 

  

ف
دی

ر
 

 شرح

منبع 

تامين 

 داخلی،)

 ( خارجی

 مقدار

 مصرف

درواحد 

 محصول

واحد 

 مواد

 مصرف در ظرفيت اسمي

 مقدار

 قيمت

واحد 

 (ریال)

 (میلیون ریالقيمت كل )

مواد  درصد

 داخلي

موادخارجي 

 (ارزریالیهم)
 جمع

ظرفیت اسمی :                                   واحد محصول :                              : 1محصول   

1           

2           

3           

4           

5           

     جمع 

ظرفیت اسمی :                                   واحد محصول :                              : 2محصول   

1           

2           

3           

4           

5           

     جمع

     جمع كل

 .باشد. می.و . ، لوازم یدکی مصرفیبنديشده، مواد کمکی، بستهساخته و ساختهمواد اولیه موردنیاز طرح شامل موادخام، نیم _

 ا در صورت تعدد محصوالت طرح  جدول فوق براي کلیه محصوالت تنظیم گردد.
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 روش توليد  -5

ر مهمی است که در اجراي صحیح یك طرح از نقش بسزایی برخوردار است. به منظور تولید یك روش تولید و نوع فنآوري از عوامل بسیا   

ل مختلفی از جمله منابع در دسترس،فرهنگ صنعتی، روش تولید مناسب با توجه به عواممحصول میتوان از روشهاي مختلفی استفاده نمود. انتخاب 

روشهاي تولید در دسترس عموم قرار  آوري مورد نظر صورت می گیرد. در بسیاري موارد دانشب فنذمهارتهاي موجود و قابلیت یا شرایط الزم جهت ج

 گرفته است لیکن بسیاري از فعالیتها تحت لیسانس بوده و به کارگیري روش مورد نظر مستلزم در اختیار داشتن فنآوري خاص آن است . 

  نتایج بررسي این بخش به صورت زیر در گزارش منعکس ميگردد: 

  شرح مبسوطی از روش تولید  -

شرایط فیزیکی  شرح مبسوط: سیستم ردپاي مواد اولیه تا رسیدن به محصول نهایی.  ضروري است تمام اتفاقاتی که در این میان رخ میدهد با توجه به

  معین شود .آالت طرح  حاکم مثل دما، فشار، رطوبت و... توضیح داده شود. در روش تولید باید فعالیت هر یك از ماشین

 بندي که در آن فعالیتهاي عمده و زمان مورد نیاز جهت هر یك از مراحل تولید مشخص شده است .  نموداري از گردش کار مواد تا مرحلة بسته -

  انجام موازنة مواد بر روي نمودار گردش کار . -

  انرژي و غیره. فات، مصرارزیابی روش تولید از جهات مختلف مانند قدیمی یا پیشرفته بودن آن، میزان ضایع -

 مشخصات دانش فني توليد: -6      

  ضروري است موارد ذیل در این بخش ذکر گردد:

  دانش فنی مورد نیاز از منابع داخلی یا خارجی و نحوة انتقال فنآوري. خریدامکان  •

 انجام شده.ابهاي علت برتري  انتخ مقایسه انواع شناخته شده دیگر دانش فنی و فن آوري هاي مرتبط و تشریح •

 در خصوص دانش فنی ذکر مسئولیت ونحوه انتقال دانش فنی و محدودیتهاي ارائه دهنده و گیرنده آن مورد تحلیل قرارگیرد. •

یباشد بات یا نصب و راه اندازي و غیره مبا ارائه نقشه ها و جزئیات محاسبنابراین ذکر این مهم که آیا دانش فنی در سطح ارائه مستندات  یا همراه 

 ضروري است. 

 بيني توليد:  پيش -7

برداري تجاري، الزم است برنامه تولید تا رسیدن به حداکثرظرفیت  اندازي آزمایشی و آغاز بهره با در نظر گرفتن برنامة زمانبندي طرح، راه   

یروي انسانی، تأمین مواد اولیه، بازاریابی و سایر بینی تولید براساس مبانی ظرفیت، راندمان کار، مهارتهاي ن پیش*عملی براي سالهاي آتی مشخص گردد.

 مشابه نیز توجه شود.  ر در واحدهايبیات دیگانجام میشود و الزم است به تجر ،عوامل دیگر که عموما به طور تدریجی افزایش مییابد

 برنامه توليد را ميتوان به صورت زیر تهيه نمود:       

بینی شده، با تعیین سالها و درصد استفاده از ظرفیت  برداري تا دستیابی به حداکثر  ظرفیت عملی پیش ذکر میزان تولیدات طی سالهاي بهره -

  عملی. در صورت وجود ضایعات، میزان ضایعات قابل فروش و غیرقابل فروش ذکر گردد.

  تأسيس طرح توليد برنامه بيني پيش – جدول 

  

 
بيني نموده  فاده از ميزان توليدات قبلي، ميزان توليد بخش موجود را پيش*در طرحهای توسعه بعضاً ميتوان با است 

  و بـاتوليدات بخش توسعه ذكر كرد. درصورت وجود ضایعات، ميزان ضایعات قابل فروش و غيرقابل فروش ذكر گردد.

  

  

   

 

...1400 ...1400 ...1400 
 



17 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 قيمت فروش باید مطابق با مطالعه بخش بازار باشد.  *

وسعه در زمينه برنامه توليد و قيمتهای فروش محصوالت بخش های موجود و توسعه، جدول  فوق بطور جداگانه *در طرحهای ت

 تهيه گردیده و جدول تلفيقي آن ارائه گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...1400 ...1400 ...1400 ...1400 

...1400 ...1400 ...1400 ...1400 
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 گذاری طرح:  های سرمایه هزینه -8 

ز در دوران اجراي طرح،سرمایه اي صورت میگیرد. سرمایه موردنیارذگ برداري از طرح، سرمایه به طور کلی در دو مرحله اجراي و بهره   

 برداري از طریق سرمایه در گردش تأمین میشود.  ثابت و سرمایه مورد نیاز در دوران بهره

دارایی  اقالمبرداري مورد استفاده قرار میگیرند.  و طی دوارن بهرهگردیده خریداري  و احداث ،داراییهاي ثابت در مرحلة اجراي طرح   

 بندي نمود از جمله:  صورتهاي مختلف دسته ثابت را میتوان به

   گذاری طرح تأسيس        های سرمایه هزینه -جدول 

 ارقام: ميليون ریال                                                        

  

درصدمبلغ

%000%000000زمین

%000%000000ساختمان و محوطه سازي

%000%000000تأسیسات داخلی

%000%000000تأسیسات خارجی

%000%000000جمع تاسيسات

%000%000000ماشین آالت و تجهیزات داخلی

%000%000000ماشین آالت و تجهیزات خارجی

%000%000000جمع ماشين آالت و تجهيزات

%000%000000وسائط نقلیه

%000%000000اثاثیه و ملزومات

%000%000000 متفرقه و پیش بینی نشده

%000%000000 قبل  از بهره  برداري

%000%000000جمع  سرمایه گذاری ثابت

%000%000000سرمایه درگردش

%000%000000جمع كل سرمایه گذاری

جمع هزینه های ارزی وریالي

سهم 

شركت

سهم بانك
مبلغجمع

درصد 

سهم بانك

شرح
 انجام  

شده

باقيمانده
جمع كل

هزینه های 

ریالي

هم ارز ریالي 

هزینه های 

ارزی

...1400 ...1400 ...1400 ...1400 
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 گذاری طرح توسعه   های سرمایه هزینه –جدول  

 يليون ریال ارقام: م      

  

 

 زمين   - 8-1

در بررسی و مطالعات طرحهاي ارجاع شده از سوي متقاضیان تسهیالت ، موارد ذیل در خصوص بررسی زمین محل اجراي طرح می بایست    

 مد نظر قرار گیرد:

 اندازه و ابعاد زمین -  
 مشخصات و نوع زمین )ترکیب  خاک ، زه کشی و ...( -
 نعتیامکان رفع فضوالت ص -
 بهاي زمین  -
 دسترسی به بازار فروش -
 دسترسی به مواد اولیه -
 هاي دسترسی مناسبراه -
 دسترسی به نیروي کار ماهر -
 دسترسی به تأسیسات زیربنایی مانند نزدیکی به نیروگاه برق ، منابع آبی و یاخطوط لوله گاز. -
 

و ... که در این )مناطق محروم( باشد زاد و یا مناطقی که در آنها مالیات کمتر می*وجود امتیازات خاص زمین : مثل مالحظه سیاسی یا منطقه آ

 .گیردهاي بالعوض بوده و دوران بازپرداخت طوالنی تسهیالت به آن تعلق میصورت تسهیالت دولتی مثل کمك
 

درصدمبلغسایرملي

0000000000%000%00%

0000000000%000%00%

00000000%000%

00000000%000%

0000000000%000%00%

00000000%000%

00000000%000%

0000000000%000%00%

0000000000%000%00%

0000000000%000%00%

0000000000%000%00%

0000000000%000%00%

0000000000%000%00%

0000000000%000%00%

0000000000%000%00% جمع كل سرمایه گذاری

جمع  سرمایه گذاری ثابت

سرمایه درگردش

زمین

ساختمان و محوطه سازي

وسائط نقلیه

اثاثیه و ملزومات

 متفرقه و پیش بینی نشده

 قبل  از بهره  برداري

تأسیسات داخلی

مبلغ
درصد 

سهم بانك

سهم 

شركت

سهم بانك
جمع

شرح

جمع كل طرح 

) موجود و توسعه (

انجام  شده

    جمع كل    باقيمانده

طرح توسعه
هزینه ها

ی ریالي

هم ارز 

ریالي 

هزینه های 

ارزی

جمع هزینه های ارزی وریالي

مبلغ

ماشین آالت و تجهیزات خارجی

جمع ماشين آالت و تجهيزات

درصد 

سهم بانك

ارزش دارائيهای موجود

طرح توسعه

سهم 

شركت
جمع

00%

00%

تأسیسات خارجی

جمع تاسيسات

ماشین آالت و تجهیزات داخلی

سهم بانك

00

00
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 نکات: 

 مادر باید مد نظر قرار گیرد. در صورتی که زمین به نام بعضی از سهامداران میباشد، انتقال سند به نام شرکت  •

 شود. مقدار زمین مورد نیاز باید براساس مساحت الزم جهت احداث ابنیه، تأسیسات، فضاي سبز و فضاي مورد نیاز طرح توسعه معین •

  د.منظور گرد هاي خارج از طرح التفاوت  آن باید در دارایی در صورتی که زمین موجود بیش از مساحت  مورد نیاز باشد، مابه  •

  ضروري است کاربري زمین از لحاظ صنعتی و مجوزهاي مربوطه، کنترل و در گزارش ذکر گردد. •

  کلیه توضیحات می بایست با کروکی زمین مطابقت داشته باشد. •

  در مورد دسترسی به زمین در صورتیکه محل طرح داخل یك مجموعه صنعتی باشد باید اظهار نظر کارشناسی شود. •

  یرد.ذاحراز موقعیت زمین وجود نداشته باشد باید از کارشناس رسمی دادگستري استعالم الزم صورت پ در صورتیکه امکان •

  

 جدول مشخصات و هزینه محل اجراي طرح: 

  ایجادمشخصات زمين طرح  -جدول  

ف
دی

ر
 

 هزینه واحد واحد مقدار مشخصات شرح
هزینه کل  هزینه )میلیون ریال(

)میلیون 

 مورد نیاز دهانجام ش ریال(

         

         

    جمع کل

 مشخصات زمين طرح توسعه  -جدول 

          

 *مستندات مربوطه شامل سند ، قرارداد و... ضمیمه گردد

  آدرس و كروكي محل اجرای طرح:

 سازی  محوطه -8-2  

 سازي، نکات زیر مورد توجه قرار میگیرند:  در بررسی محوطه   

 (برداري، آزمایش خاک، خاکبرداري، حمل، خاکریزي، کوبیدن نقشه)هاي آن  ن و هزینهنیاز به تسطیح، میزا -1

، عرض، ارتفاع، طول با توجه به ابعاد زمین، برآورد قیمت هر مترمربع یامتر طول (آجري، بلوک، نرده و... )دیوارکشی: نوع دیوار -2

  و هزینه کل آن 

  نوع و هزینه درهاي  ورودي  -3

آوري و هدایت آبهاي  کشی جهت جمع بندي و آبروها با در نظر گرفتن خیابان شی: میزان نیاز جدولک بندي و کانال جدول -4

  سطحی ،هزینه هر واحد و هزینه کل

ر مترمربع رخانه، زیرسازي، آسفالت، هزینه هکشی و آسفالت: متراژ و ابعاد الزم جهت ارتباط داخل محوطه و بیرون کا خیابان -5

  وهزینه کل

 کل جمع

+  موجود )

 (توسعه

)میلیون 

 ریال(

 موجود بخش  توسعه  بخش  

 شارح

هزینه  

)میلیون 

 ریال(

 

 بهای هر 

 متر مربع 
 ابعاد 

 ارزش 

دفتری تا 

 تاریخ...... 

 ابعاد 

 مورد نياز  جمع   

 ده تا انجام ش

  تاریخ............
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 ایجادسازی در طرح  ه محوطههزین -جدول 

 

 

انجام شده  هااي سازي صورت پذیرفته در بخش موجود نیز عالوه بار مشخصاات و هزیناه در طرح توسعه، مشخصات عملیات محوطه* 

  و مورد نیاز بخش توسعه نوشته شود.

  

 انواع ساختمانها:  -8-3

 اجرا ممکن است به ساختمانهاي مختلفی از نظر تولیدي، تأسیساتی، اداري، خدماتی  و غیره نیاز باشد.  بسته به نوع طرح مورد   

هاي فنی هر ساختمان و هزینه هر واحد و هزینه کل آن با در نظر گرفتن  مواردي از قبیل سطح زیربناي موردنیاز، نوع و مشخصه   

 شده میبایست برآورد گردد. در مورد ساخت ساختمانها توجه به نکات زیر ضروري است:  شده و ظرفیتهاي تعیین  خذنیازطرح، موافقتهاي ا

 نحوه محاسبه حجم ساختمانها با توجه به نوع هر یك   .1

  ابعاد  .2

 ها  چیدمان دستگاهبا توجه به نوع ساختمان  .3

  هزینه ساخت با توجه به قیمتها و استعالمهاي دریافتی  .4

 و...یات ساختمانی از قبیل دیوارکشی، کف سازي، بتن ریزي ارائه مشخصات ساختمانها و عمل .5

ازجمله مهندس ناظر و در صورت احداث در )هاي تأیید شده مراجع ذیربط  ضروري است مساحت، ابعاد و ارتفاع ساختمانها با نقشه تذكر:

  و نحوه چیدمان دستگاهها مطابقت و همخوانی داشته باشد. (شهرک صنعتی توسط سازمان مربوطه

 کشی، ناور، تهویه و غیره معموالً جزوال کشی، کان کشی، سیم تأسیسات داخلی ساختمانها اعم از الکتریکی و مکانیکی از قبیل لوله

 هاي ساختمانی منظور میشوند . هاي طراحی و نظارت بر اجرا نیز از جمله هزینه هاي ساختمانی منظور میشوند. عالوه بر این هزینه هزینه

ور کذموارد م همهبندي ساختمانهاي طرح اشاره شده است. با توجه به نوع طرحهاي مورد بررسی،  اي از دسته ه نمونهدر ذیل ب   

 درطرحها ضرورتی ندارند. 

  (متناسب با نیاز و واحدهاي صنعتی)برخي انواع ساختمانهای توليد  -الف

 های اصلي توليد   ساختمان -1

lآالت) چیدمان ماشین مساحت سالن تولید معموالً براساس نحوه ay out بایست گردد. لذا قبل از احداث سالن تولید می( تعیین می

کند که در برخی موارد نقشه و آالت نقشه چیدمان ماشین آالت را تعیین میآالت تعیین شده باشد. معموال سازنده ماشینچیدمان ماشین نقشه

گردد. در مواردي که این نقشه ارائه نگردد مجري طرح آالت ارائه میدار ماشینها نیز توسط وي مشخص شده و به خریمساحت ساختمان

 آالت اقدام نماید.چیدمان ماشین بایست با استفاده از تجربیات واحدهاي صنعتی موجود و مشاوران مجرب نسبت به تهیه نقشهمی

 

 

 

 

ف
ردی

 

 واحد مقدار مشخصات شرح
هزینه 

 واحد

 هزینه کل  هزینه )میلیون ریال(
)میلیون 

 مورد نیاز انجام شده ریال(

        عملیات خاکی  و تسطیح  1

        حصارکشی پیرامون زمین 2

        خیابان کشی و آسفالت و جدول گذاري 3

        پارکینگ 4

        فضاي سبز 5

        روشنایی محوطه 6

    جمع کل
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 انبارها   -2

گردد که مساحت لیه مورد نیاز طرح جهت عدم ایجاد وقفه در تولید احداث میاین انبار به منظور ذخیره مواد او  انبار مواد اوليه:-

گردد. امکانات مربوط به دسترسی مواد آن بسته به نوع مواد اولیه و مقدار مورد نیاز جهت ذخیره با توجه به ظرفیت تولیدي طرح تعیین می

ر مواد اولیه نقش داشته باشد. ضمناً نوع مواد اولیه در نقشه و شکل انبار تواند در تعیین مساحت انباها میاولیه و نزدیکی مراکز تأمین آن

)به دلیل عدم جوانه زدن بایست امکانات تهویه و همچنین تاریك بودن فضاي انبار باشد. براي مثال جهت احداث انبار گندم میکننده میتعیین

 گردند.یا سیلو به شکل استوانه احداث میدر نظر گرفته شود. به همین دلیل انبارهاي ذخیره گندم گندم( 

گردد. براي مثال بازار برخی از محصوالت به مساحت این انبار با توجه به ظرفیت تولیدي و بازار فروش تعیین می انبار محصول: -

 در اختیار باشد.بایست انبار ذخیره جهت نگهداري محصول تا زمان فروش به مساحت کافی باشد که بر این اساس میصورت فصلی می

 

 سيساتي  تأ ساختمانهای -ب

 استخر ، مخازن هوایی و زمینی ، پمپ خانه و....: و فاضالب  آب ساختمان -1

  بخار ساختمان -2

 پست اصلی ، ساختمان برق ضطراري و...: ساختمان برق   -3

 ساختمان سوخت یا فونداسيون مخازن زیر زميني سوخت   -4

 (يلرو غيرهجهت شوفاژ، چ)ساختمان گرمایش و سرمایش  -5

 ساختمان برای تاسيسات هوای فشرده -6

 ساختمان آزمایشگاه   -7

 ساختمان آتش نشاني   -8

 ساختمان تعميرگاه   -9

 سایر ساختمان های مورد نياز با توجه به نياز طرح  -10

 

 اداري مرکزي و مدیریت   -1اداری   ساختمانهای -ج

 اداري فرعی   -2

 نگهبانی   -3

 ساختمان باسکول  -4

 سایر   -5

 ی خدماتي  ساختمانها -د

ها به منظور ایجاد برخی نیازهاي کارکنان واحد تولیدي اعم از اداري باشند. این ساختمانشامل نهارخوري، خوابگاه، نمازخانه و ... می

 باشد.هاي هر یك به شرح جدول ذیل میگردند که انواع و مساحتو تولید احداث می

 واحد *مساحت مورد نیاز به ازاي هر نفر شرح ردیف
 متر مربع 25/2 دوش و رختکن 1
 متر مربع 5/3 نهارخوري 2
 متر مربع 5/0 درمانگاه 3
 متر مربع 10 خوابگاه 4
 متر مربع 22 مهمانسرا 5
 متر مربع 25/0 فروشگاه تعاونی 6
 متر مربع 5/1 نمازخانه و تاالر اجتماعات 7

 (باشد.نیاز به استفاده از امکانات فوق را خواهند داشت )تعداد کل پرسنل مدنظر نمی شود که*متراژهاي فوق براي تعداد نفراتی در نظر گرفته می
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 ایجادساختمانها در طرح  -جدول 

  

 مشخصات ساختمانها 

)نوع اسکلت،كف، 

دیوار، سقفدیوارها 

 (و...

 جمع 

ميليون  ) 

 (ریال

 مورد نياز 

ميليون )

   (ریال

انجام شده تا 

 تاریخ............ 

واحد  بهای 

)ميليون 

  ریال(

 مساحت  

  (مترمربع)

  *شرح

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 سوله 

   انبار مواد اولیه

انبار محصول تولیدي 

ساختمان اداري 

ساختمان نگهبانی 

 قساختمان پست بر

 سایر 

 ع  جم            

 *مستندات مربوطه از قبیل قرارداد، نقشه ها و... ضمیمه گردد 

 *مستندات مربوط به محاسبات و نیاز سنجی فضاها و ساختمانها ي مندرج در جدول فوق ضمیمه گردد

                                                                            های ساختمان در طرح توسعه  هزینه –جدول 

 مبالغ: ميليون ریال          

 مشخصات 

 ساختمانها 

 

  
  

جمع 

 كل 

  
 بخش توسعه 

  

ارزش دفتری 

 بخش موجود تا 

 تاریخ......... 

 * شرح

 جمع 
 مورد 

 نياز 

انجام 

شده تا 

 تاریخ..... 

 هزینه 

 واحد 

  (ریال )

 واحد 
 مقدار 

 كار 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 سوله  

   انبار مواد اولیه

انبار محصول تولیدي 

ساختمان اداري 

ساختمان نگهبانی 

 قساختمان پست بر

 سایر 

 جمع                    

 قرارداد، نقشه ها و... ضمیمه گردد*مستندات مربوطه از قبیل   

.الزم بذکر است ساختمان هاي *مستندات مربوط به محاسبات و نیاز سنجی فضاها و ساختمانها ي مندرج در جدول فوق ضمیمه گردد

 موجود در محل پروژه که مورد نیاز طرح نمی باشد نیز باید در جدولی جداگانه آورده شود 

 تأسيسات    -8-4

 ، لولهغ، آب، بخار، هواي فشرده، سوخت، گازهاي صنعتی، روغن داقانواع تأسیسات یك طرح تولیدي از قبیل بر بر حسب نیاز،

ه فاضالب صنعتی و غیرصنعتی، کشی،سیستم اعالم و اطفاي حریق، سیستم گرمایش و سرمایش، سیستم تصفیه آب، سیستم تصفی

ك کننده و سیستم حفاظتی مشخص و هزینه هر یك تعیین میشود. منابع تأمین، کول،تهویه، واحد زباله سوز ،مخابرات، چیلر، برج خنباس

 هاي تأسیسات، شامل خرید و نصب دستگاهها بایست برآورد گردند. هزینه سازي و تجهیزات اضطراري در هر مورد می مقدار مورد نیاز، ذخیره

 وتجهیزات اصلی، یدکی و ذخیره، لوله، کابل، اتصاالت و غیره است. 
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 شوند:به طور کلی تأسیسات مورد نیاز یك واحد تولیدي به دو بخش الکتریکی و مکانیکی تقسیم می

  تأسيسات الکتریکي: -1-4-8

 باشد: تأسیسات الکتریکی شامل موارد ذیل می

 انشعاب برق: 

هاي فشار کشیوطه شامل کابلشامل حق انشعاب و در صورت نیاز واحد تولیدي ، احداث پست اختصاصی برق به همراه تجهیزات مرب

سفورماتورها، تابلو سایل اندازهها و خازنقوي ، تران شرکت برق منطقه ها و و سوي  ساس قرارداد منعقده از  شعاب واگذار گیري که برا اي، ان

که در مواقعی زمینی بوده به دو صورت هوایی و  شود. پست برقاي تعیین و در قرارداد ذکر میآن توسط شرکت برق منطقه گردد و هزینهمی

شتر از حدود  ستفاده می 400که میزان برق مورد نیاز بی ست برق هوایی ا ست برق زمینی و کمتر از آن از پ شد از پ شود. معموالً کیلووات با

 د نیاز روشناییکارخانجات در زمان ساخت کارخانه اقدام به اخذ یك انشعاب برق موقت نموده که داراي قدرت محدودي جهت تأمین برق مور

 باشد.ها و برخی تجهیزات در دوره احداث کارخانه میها و خوابگاهکارگاه

 تاسيسات برق : 

پروفرما و ضریب همزمانی وسایر Technical Dataبه طور مثال براساس  (KWبر حسب )مورد نیاز  قن حداکثر توان برمحاسبه و تعیی -

تولید به ازاي  خاطق بر فده شود. در برخی موارد در پروفرماي ماشین آالت میزان مصرمحاسبات آن نشان دا قکننده بر  فبخشهاي مصر

 میزان تولید ذکر شده است. 

  ها و قراردادهاي الزم یا استعالمها  نحوه تأمین، موافقت -

وي و بلوهاي فشار قو تااترانسه ،برآورد هزینه هر یك از اقالم مربوطه شامل حق انشعاب و تجهیزات الزم از جمله تجهیزات پست -

  کشی فشار قوي و ضعیف، توسعه شبکه و... ضعیف،کابل

  تعیین تعداد و مشخصات کلیة دستگاهها و تجهیزات  -

 ژنراتور برق اضطراری: 

ستفاده می ستگاه ژنراتور با توان مختلف ا شی از برق مورد نیاز کارخانه در زمان قطع برق از یك یا چند د شود که به منظور تأمین بخ

شنایی الزم در موقع قطع برق انتخاب گردد. اینمی صنعت و حداقل رو ستی با توجه به نوع  شعاب می %20مقدار حدوداً  بای شد. به قدرت ان با

هاي باشد زیرا درصورت قطع برق کورهطور مثال در برخی صنایع مانند ذوب آهن و شیشه، برق اضطراري مورد نیاز با سایر صنایع متفاوت می

شده و بهرهاین ن سرد  صنایع  صرف هزینهوع  سازي و  ستلزم باز شد. لذا میزیاد می برداري مجدد از آن م ست با ژنراتور برق انتخابی قدرت بای

 ها را نیز داشته باشد.عالوه بر تأمین برق اضطراري توانایی تأمین برق مورد نیاز کوره

 تأسيسات مکانيکي: 8-4-2

 باشند:ت مکانیکی به شرح ذیل میدر یك واحد تولیدي عمده تأسیسا

 تأسيسات آبرساني : 

 باشد:هاي ذیل میتاسیسات آبرسانی شامل برآورد هزینه 

 اي یا شهرک صنعتی و...(هزینه انشعاب آب )براساس قرارداد خرید انشعاب از سازمان آب منطقه -

 هاکشی و موتور پمپهاي مربوط به لولههزینه -

 منبع ذخیره آب هاي مربوط به هزینه -

 کشی مخازن هوایی: شامل مخزن، پایه هوایی ، پمپ و لوله 

  مخازن زمینی: شامل استخرهاي بتنی یا عایق به وسیله مواد عایق کننده مانند ژئوممبران 

 های عميق و نيمه عميق:هزینه مربوط به حفر چاه -

 شود:گردد. عمق چاه به صورت ذیل تخمین زده میبرآورد می پمپگذاري و نصب در این بخش به ازاي هر متر عمق چاه ، هزینه لوله

 

 آب خام مورد نیاز )مترمکعب در روز( عمق چاه )متر(

 35الی  25 30

 50الی  35 50

 60الی  50 70

 به باال 60 به باال 100
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 آب زیرزمینی و منطقه جغرافیایی متفاوت باشد تواند بسته به عمیق یا سطحی بودن سفره الزم به ذکر است که عمق چاه در جدول فوق می

 هاي مربوطه.کشی و پمپهاي مربوط به تصفیه فیزیکی آب شامل فیلترهاي شنی، لولههزینه-

 تأسيسات سوخت رساني:

که بسته به نوع سوخت  تواند جهت تأمین گاز طبیعی و یا گازوئیل و مازوت مورد نیاز طرح احداث گرددتأسیسات سوخت رسانی در یك واحد تولیدي می

 باشد.مصرفی تأسیسات آن متفاوت می

 باشد.ها و کنتور میها، فشارشکنکشیا گاز طبیعی: شامل حق انشعاب، لوله1

 باشد.هاي مربوطه میکشیها و لولها گازوئیل یا مازوت: شامل مخازن زمینی، پمپ2

 سيستم گرمایش و سرمایش:

تواند به صورت گردند که میهاي اداري، رفاهی و تولید، احداث میها بخصوص ساختماننمودن هواي ساختمان این تأسیسات به منظور خنك یا گرم

 ها باشد.هاي تهویه سالن و هواکشهاي صنعتی، شوفاژ، موتورخانه مربوطه، چیلر، کولرهاي آبی و گازي ، سیستمبخاري

 كننده: های خنكبرج

هاي مربوط به گردد که شامل هزینهبینی می، پیشوري از آب مورد نیاز سیستمفرآیند تولید و حداکثر بهرهبه منظور کاهش درجه حرارت سیستم 

 گردد.هاي مربوطه میکشیاحداث برج، پمپاژ و لوله
 

 فاضالب: 

بایست عالوه بر دفع فاضالب اشد میاي داشته بگردد و درصورتیکه احتیاج به تصفیه شیمیایی ویژهبینی میسازي پیشدر حالت عمومی به صورت چاه

 نها نیز اقدام نمود.ها و دفع آهاي هوادهی، سیستم پمپعمومی نسبت به ایجاد حوضچه
 

  اطفای حریق: 

ها و کشی، نازلهاي فشارقوي، لولهنشانی و درصورتیکه سیستم اطفاء حریق به صورت متمرکز و هوشمند باشد شامل پمپآتش يهاشامل کپسول

 باشند.ها میهاي هشداردهنده و سنسورهاي دود، دما، گاز و رلهمسیست
 

 سایر تأسيسات: 

 گردند.باشد که هرکدام با توجه به نوع و توان مورد نیاز انتخاب میبخار، هواي فشرده )کمپرسور(، باسکول، جرثقیل و غیره می شامل دیگ

 .توانند در بخش تأسیسات و یا تجهیزات لحاظ گردندري آن در طرح تولیدي میجرثقیل ، باسکول و لیفتراک با توجه به نوع کارب همچنین

  ریال ميليون: مبالغ                                                                            ایجاد طرح در تأسيسات های هزینه – جدول                          

 مشخصات فنی
جمع 

 كل 

 انجام شده  ز مورد نيا
 تا تاریخ......... 

 شرح  
 ریالي 

ارزی 
 ریالي   )واحد(

ارزی 
  )واحد(

   قبر           
 آب             
 هواي فشرده             
 چیلر/ برجهاي خنك کننده             
 دیگ بخار             
 سرمایش و گرمایش             
 و اطفاء حریق   سیستم اعالم           
 سیستم حفاظتی             
 باسکول             
 سوخت             
 جرثقیل             
 ارتباطات             
 فاضالب بهداشتی             
 فاضالب صنعتی             
 سایر موارد مرتبط با نوع و شرایط طرح             
 جمع             

 تندات مربوطه از قبیل مجوزها، قراردادها، پیش فاکتورها و... ضمیمه گردد*مس 

.)این بررسی ها با مد نظر قرار دادن وضعیت آب و برق و... موجود در منطقه *مستندات مربوط به نیاز سنجی تاسیسات ضمیمه گردد

 انجام گردد(
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                                                های تأسيسات در طرح توسعه  هزینه –جدول 

  ریال ميليون: مبالغ                        

 مشخصات فنی

 
 

جمع 
 كل 

 بخش موجود  بخش توسعه

 مورد نياز  شرح  
 انجام شده تا 

 تاریخ......... 
 ارزش 

دفتری تا 
 ریالي  تاریخ......... 

ارزی 
  )واحد

 ریالي 
ارزی 
  )واحد(

 قبر             

 آب               

 هواي فشرده               

 چیلر/ برجهاي خنك کننده               

 دیگ بخار               

 سرمایش و گرمایش               

 سیستم اعالم و اطفاء حریق               

 سیستم حفاظتی               

 باسکول               

 ت  سوخ             

 جرثقیل               

 ارتباطات               

 فاضالب بهداشتی               

 فاضالب صنعتی               

 سایر موارد مرتبط با نوع و شرایط طرح               

 جمع               

 *مستندات مربوطه از قبیل مجوزها، قراردادها، پیش فاکتورها و... ضمیمه گردد

 *مستندات مربوط به نیاز سنجی تاسیسات ضمیمه گردد

 

  :ت و تجهيزات مورد نياز طرحالآماشين– 8-5

 بایست نکات ذیل مد نظر قرار گیرد:جهت انتخاب ماشین آالت و تجهیزات طرح می

 قیمت (1

 کیفیت و ظرفیت و نوع تکنولوژي. (2

 ه ورود کاال.انطباق ماشین آالت با سیستم تولیدي مورد نظر و مقررات مربوط ب (3

 آالت در آنجا مستقر شوند.شرایط اقلیمی و محیطی که می بایست ماشین (4

 آالت مذکور.دسترسی به قطعات یدکی و متخصصین تعمیرات ماشین (5

 نوع و میزان مصرف سوخت و انرژي. (6

 (lay outآالت )طراحي و چيدمان ماشين

نامند و به منظور تطبیق و تناسب ( میlay outآالت )و چیدمان ماشینآالت در سالن تولید کارخانه را طراحی نحوه استقرار ماشین

 گیرد.آالت با فضاي مورد نیاز جهت استقرار آنها مورد بررسی کارشناسی قرار میچیدمان ماشین

 پروسه توليد :  

حصول نهایی و چگونگی اتصال ( نشان دهنده کلیه مراحل ساخت قطعات یك محصول از ماده اولیه تا مO P Cنمودار فرآیند عملیات )

 دهنده تقدم و تاخر تمام عملیات و بازرسی هاي موجود در یك فرآیند ساخت و مونتاژ است.این قطعات به یکدیگر می باشد . این نمودار نشان

 ماشين آالت داخلي و خارجي : 

آالت خارجی ل کشور تولید می شوند( و ماشینآالتی که در داخآالت داخلی )ماشینماشین آالت مورد نیاز طرح به دو دسته ماشین

 شوند.گردند( تقسیم میآالتی که از خارج از کشور خریداري می)ماشین
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اي برگهفاکتور آالت داخلی اخذ پیش فاکتور  منطبق با مشخصات فنی مورد نظر ضروري است.در حقیقت پیشبراي تعیین قیمت ماشین

هاي پیوست پیش فاکتور یا کاتولوگآالت و مشخصات فنی آن در پیشآالت نسبت به اعالم قیمت ماشیناشیناست که طی آن سازنده یا فروشنده م

 2020آالت خارجی طرح از قوانین اینکوترمز نحوه حمل ماشین(.باشدمیپروفرما نماید. معادل این برگه براي ماشین آالت خارجی به نام فاکتور اقدام می

 )کند پیروي می

 های زیر به تفکيك ریالي و ارزی نيز ضروری است:  آالت برآورد هزینه عالوه بر تعيين هزینه ماشين

  ( Know How )هزینه دانش فنی -

  هزینه خدمات مهندسی اعم از پایه و تفصیلی  -

  آموزش  -

  قطعات یدکی مورد نیاز  -

  )داخلی و خارجی(حمل و نقل  -

  بیمه حمل داخلی و خارجی  -

  ترخیص -

  داري انبار -

  اندازي و نظارت بر نصب  تست، راه ،نصب -

 و... گارانتی -

  : داخلي طرح آالت و تجهيزاتماشين

 ردیف
 مشخصات

 )مدل، ظرفیت،انرژي مصرفی ،
 وزن، متعلقات مربوطه و ..(

 مبلغ واحد تعداد
 )میلیون ریال(هزینه كل 

 جمع كل باقيمانده انجام شده

       
       
       

    
 *مستندات مربوط به نیاز سنجی ماشین آالت ضمیمه گردد

 . با شرکتهاي مشابه دالیل توجیهی انتخاب خود را ضمیمه فرمایید. .ها ، خدمات و .ضمن مقایسه قیمت فوق اقالمراي هریك از *ب

 گردد.آالت و تجهیزات داخلی ضمیمه فاکتور و یا قراردادهاي معتبر با سازندگان ماشین* تصویر پیش

 

 آالت داخلي مورد نياز  مشخصات كليه دستگاهها براساس قراردادها/ فاكتور/ پيش فاكتورهای اصلي ماشين -جدول

  

 هزینه 

 ریالي  

  ر(-)م

 ميزان 

مصرف 

 برق 

(kw) 

مشخصات 

توليد 

  توليدات/

وزن 

 دستگاه 

 (kg) 

 ابعاد 

 دستگاه 

(m2) 

مشخصات 

فني 

  دستگاه

 واحد 

 ظرفيت 
 تعداد   مدل ظرفيت 

 شركت 

 سازنده 

 شماره 

و تاریخ 

پيش 

 فاكتور

 شرح 

در  -فالـــ            
قــــرارداد 

فاكتور/ /
پيش فاكتور 

 اصلي
 .... -1-الف 

 ....  -2-الف
 .... -3-الف

  

 *مستندات مربوه در این خصوص از شرکت سازنده ضمیمه گردد 
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  : خارجي طرح آالت و تجهيزاتماشين

 عنوان ردیف

 مشخصات

)مدل ، ظرفیت،انرژي 

مصرفی ، متعلقات 

 (..مربوطه و .

 تعداد
 مبلغ واحد

 (نوع ارز)

نوع 

 ارز

جمع هزینه 

 به ارز

 هزینه كل )ميليون ریال(

انجام 

 شده
 جمع كل باقيمانده

          

          

          

      جمع 

حمل و نقل  

 خارجی
 - -      

حمل و نقل  

 داخلی
 - -      

      - -  حقوق ورودي 

      - -  گشایش اعتبار 

      - -  بیمه 

      - -  دانش فنی 

      - -  نصب و را اندازي 

      - -  سایر هزینه ها 

   -   جمع كل 

 ..............................نرخ تسعير ارز/ارزها:  .......................................... .........................................* شماره ، تاریخ و صادركننده پروفرما/پروفرم ها :  

 ضمیمه گردد.به همراه مستندات مربوط به نیاز سنجی آنها آالت و تجهیزات خارجی * تصویر پروفرماي معتبر سازندگان اصلی ماشین
توسعه  هاي انجام شده و مورد نیاز بخاش وجود نیز عالوه بر مشخصات و هزینهآالت بخش م * در طرحهاي توسعه، مشخصات ماشین 

 شرح داده شوند. 

 آالت خارجي مورد نياز مشخصات كليه دستگاههای پروفرمای اصلي جهت ماشين -جدول 

  

هزینه 

معادل 

ریالي 

 ر(-)م

هزینه 

 )ارزی(

 ميزان 

مصرف 

 برق 

(kw) 

مشخصات 

توليد 

 توليدات /

وزن 

 دستگاه 

 (kg) 

 ابعاد 

 دستگاه 
 (m2) 

مشخصات 

فني 

  دستگاه

 واحد 

 ظرفيت 
 تعداد  مدل  ظرفيت 

شركت 

 و  

كشور 

 سازنده 

شركت و 

كشور 

 فروشنده 

 نوع   –

 شركت  

شماره 

 و 

تاریخ 

 پروفرم 

 شرح 

                       
  

در  -فال         

 ارمپروف

پروفرمهاي /

 اصلی  

 ..... -1-الف

 . ....-2-الف

 ..... -3-الف

  

  

 *مستندات مندرج در جدول فوق از شرکت سازنده ضمیمه گردد 
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جهت درج اقالم سرمایه گذاري مورد نیاز مشاور طرح میبایست مبناي محاسبات مربوط به نیاز سنجی کلیه ماشین  نکته مهم :

 مربوطه را ارائه نمایدآالت ، تجهیزات ، تاسیسات ، ساختمان ها ، انشعابات و... بهمراه مستندات 
  

 لوازم و تجهيزات آزمایشگاهي و كارگاهي    -8-6

  گذاري این اقالم شامل وسایل آزمایشگاهها، تجهیزات تعمیرگاهها، کارگاهها، انبارها، و وسایل ایمنی است. همانند سایر اقالم سرمایه   

نه آن براساس مشخصات ،تعداد ،پیشنهادات قیمت و استفاده از الزم است میزان کیفیت مورد نیاز هر یك، بررسی شده و برآورد هزی
 موارد مشابه صورت گیرد. 

 وسائط نقليه   -8-7 

به داخل و خارج  )درصورت لزوم(وسائط نقلیه مورد نیاز جهت رفع نیازهاي روزمره کارخانه، انتقال مواد و کاال و رفت و آمد کارکنان    

 تعداد دستگاه ،مشخصات ،نحوه تأمین، قیمت هر یك، کل هزینه آن برآورد میشود. کارخانه میباشد. ضمن بررسی نوع، 

   

 تجهيزات و وسایل اداری و خدماتي  -8-8

،کامپیوتر، دورنگاردر این قسمت هزینه هاي تجهیزات و وسایل اداري و خدماتی از جمله اثاثه اداري، لوازم آشپزخانه و رستوران، تلفن،    

 فت و آبدارخانه، تجهیزات بهداري و... برآورد میگردد. چاپگر، وسایل نظا

 هزینه های متفرقه و پيش بيني نشده  8-9

نکی،جزئیات ي جهت تخصیص اعتبار و تسهیالت باگیر با توجه به اینکه در اغلب موارد در مرحله بررسی طرح جهت تأمین نیاز مالی و تصمیم   

هاي آن و قیمتها وجود خواهدداشت از اینرو با  توجه به نوع  رح، تغییراتی در حجم عملیات اجرایی و هزینهدقیق طرح در اختیار نیست و در طول اجراي ط

برداري به منظور پیشگیري از خطاي احتمالی  هاي قبل از بهره اري ثابت مورد نیاز تا تکمیل به استثناي هزینهذگ یهاهاي سرم از هزینه طرح درصدي

بینی نشده در نظر گرفته میشود. در این بخش ارائه  پیش هاي قابله با افزایش قیمتها و تغییرات احتمالی تحت عنوان هزینهمحاسبات، رعایت احتیاط و م

 بینی گردد. درصدپیش  10دلیل جهت محاسبه درصد مورد نظر الزامی بوده و بهتر است رقم 

 های قبل از بهرهبرداری  هزینه 8-10

تا قبل از بهره )برداري آزمایشی  اندازي و بهره راه ،هایی هستند که جهت اجراي طرح  ي شامل هزینهبردار هاي قبل از بهره هزینه   

 و به منظور انجام امور طرح ضروري میباشند لیکن بطور مستقیم منجر به ایجاد دارایی عمومی ثابت نمیشوند. بدون انجام این (تجاري ريابرد

 برداري میبایست کلیه اموري هاي قبل از بهره اري تجاري از آن ممکن نخواهد بود. در برآورد هزینهبرد بهره ، امکان اجراي طرح و ها هزینه

قابل  به تولید محصول جرکه من)که باید از ابتداي فراهم آوردن امکانات براي اجراي طرح و دوران اجراي آن و حصول به بهرهبرداري تجاري 

 برآورد هزینه الزم بعمل آید. انجام میگیرد مشخص و سپس  (فروش خواهد شد

 اند:  های قبل از بهرهبرداری در ذیل اشاره شده اقالم عمده هزینه 

  هاي حقوقی مربوط به آن  هاي تأسیس و ثبت شرکت شامل ثبت و افزایش سرمایه و هزینه هزینه -
  
و ارزیابی طرح، سود و   ت، هزینه کارشناسیتسهیالت مالی از جمله هزینة دفتر خانه ، قبوض کارمزد و بیمه تسهیال  ذهاي اخ هزینه -

 و نرخهاي معمول صورت میگیرد.  (دوران مشارکت مدنی)راي طرح از تسهیالت در طی دوران اجبینی استفاده  کارمزد تسهیالت ارزي براساس پیش

  مطالعات و تحقیقات و مشاوره  -

  مسافرت و بازدید  -

  ح کارکنان در طول زمان اجراي طر قدستمزد و حقو -

  توجه شود. برداري از طرح. در برآورد این هزینه باید به تعداد کارآموزان، مدت و محل کارآموزي کارآموزي و آموزش کارکنان تولید جهت بهره -

شود اندازي و تولید آزمایشی در نظرگرفته میشود. عموما فرض می هزینه تولید آزمایشی با توجه به نوع فعالیت و ضرورتهاي فنی، دوران راه -

ا با ذنمیگردند. ل (به طورکامل)به تولید قابل فروش   منتهیکه در طی این دوران، مواد، نیروي انسانی، انرژي و غیره مورد استفاده قرار گرفته لیکن 

حاصل از فروش  هاي تولید متناسب با زمان تعیین شده جهت تولید آزمایشی منهاي درآمدهاي هاي تولید، درصدي از هزینه توجه به برآورد هزینه

  برداري منظور میشود . هاي قبل از بهره بعنوان هزینه

  هاي مشاوره و نظارت بر اجراي طرح  هزینه -

 سود دوران مشارکت مدنی تسهیالت ریالی در این بخش محسوب نمیگردد.  *

 با توجه به ارائه این ارقام توسط متقاضی یا مشاور، جدول کامل آن به صورت زیر ارائه گردد:  
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 سرمایه در گردش    -8-11 

جریان، مطالبات و نقدینگی جهت  ها و کار در سرمایه در گردش یك واحد تولیدي عبارت است از مجموعه امکانات، ارزش موجودي   

ار ها، ک ودياستمرار عملیات. تعیین مبناي میزان موج منظور تولید و حفظ تداوم واري ثابت به ذگ برداري از سرمایه بهرهه کارگیري و ب

ال درمورد شرایط فنی کار در جریان دارد. به عنوان مثدرجریان و مطالبات بستگی به شرایط تجاري، بازرگانی در تهیه مواد، فروش محصول و 

سرمایه در هاي الزم جهت سفارش، گشایش اعتبار، تهیه و حمل تا محل کارخانه توجه شود.  وارداتی بایستی به زماننگهداري مواد اولیه 

 برداری تعيين ميشود.  های توليد دوره اول بهره گردش تنها برای یك دوره طرح و براساس هزینه

 اقالم عمده در تعيين سرمایه در گردش عبارتند از: 

  (و خارجيداخلي )مواد اوليه  -

ید، منبع و نحوه تأمین مواد، فاصله زمانی الزم از به منظور جلوگیري از وقفه در جریان تولید با توجه به نوع صنعت، میزان تول 

رد نیاز به عنوان یکی از اقالم بندي مو ة سفارش تا مرحلة دریافت مواد، زمان تحویل و حمل آن، میزان مواد اولیه، کمکی و بستهمرحل

  ه درگردش و مدت زمان ذخیره آن براي یك دوره ،تعیین میگردد.رمایس

 كاالی ساخته شده و در جریان ساخت   -

با در نظر گرفتن مراحل و روش تولید، مدت زمان الزم براي ساخت کاال و نگهداري آن درانبار بررسی شده و هزینه هاي مربوط   

  به آن به عنوان سرمایه در گردش منظور میشود.

  ات مطالب -

 میافتد. مدت زمان کسب وجوه مورد انتظار باید معین شود  قوجوه مورد انتظار از کاالي به فروش رفته که وصول آنها در کوتاه مدت اتفا 

  (بدون در نظر گرفتن هزینه هاي تولید مواداولیه و استهالک )

 تنخواه گردان  -

 اسودي نقدي یا تنخواه گردان در محاسبه سرمایه در گردش براسجهاي جاري شرکت مدت زمانی بعنوان مو جهت پرداخت هزینه   

 منظور میشود . (بدون در نظرگرفتن هزینه هاي تولید مواداولیه و استهالک )هاي تولید  هزینه

 های سرمایه در گردش در طرح تأسيس  هزینه –جدول   

 مبلغ: ميليون ریال  

 شرح  روز   تاریخ .... هزینه انجام شده تا  هزینه  مورد نياز  جمع كل 

 )داخلی (مواداولیه         

 ) خارجی (مواداولیه         

   کاالي در جریان ساخت و ساخته شده        

   مطالبات        

 )هزینه هاي نقدي تولید(تنخواه گردان     

 جمع         

  افه میگردددر طرحهاي توسعه به جدول فوق ستون سرمایه در گردش موجود اض- 

  ارقام: ميليون ریال 

 جمع باقيمانده انجام شده شرح ردیف
    هزینه حقوق ودستمزد پرسنل در دوره اجرا 1

    هزینه مسافرت ماموریت و آموزش 2

    وکمکهاي فنیهزینه مطالعات,مشاوره,طراحی 3

    هزینه کارشناسی بانك 4

    هزینه تنظیم قرارداد رهن وثائق 5

6 
 هاسایر هزینه

 قراردادها,اجاره و...(شرکت,اخذمجوزها,ثبت)تأسیس
   

    جمع

  استهالك هزینه های قبل از بهره برداری
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 زمانبندی اجرای طرح    -9

د ي الزم و عقاهر یك از عملیات اجرایی مانند کسب مجوزهجهت اجراي طرح به طور هماهنگ، منظم و پیوسته، الزم است در مورد    

اندازي،  راه آالت، نصب و سازي، سفارش، خرید و حمل ماشین سازي زمین، عملیات ساختمانی و محوطه قراردادها ،خرید و آماده

کور موارد ذیل ذبرداري آزمایشی، و غیره، برنامة زمانبندي خاصی تهیه گردد. در تنظیم برنامه م ات،استخدام و آموزش کارکنان، بهرهتأسیس

 مورد توجه قرار میگیرد: 

ر خهاي شروع و خاتمه کاوجه به تاریاري، عملیات اجرایی، تعیین مدت زمان الزم جهت انجام آنها و تذگ بینی مراحل سرمایه پیش -

 درقراردادهاي منعقد شده. 

 (پیش نیازها و پس نیازها)تعیین ترتیب عملیات نسبت به یکدیگر  -

  توجه به شرایط اقلیمی محل اجراي طرح در انجام عملیات ساختمانی و فصول کار . -

  ي طرح.بینی مشکالت اجرایی و اقدامات پیشگیري کننده الزم در برنامه زمان بندي اجرا پیش -

بخصوص در مورد مجوزهاي زمانبر  )مجوزهاي الزم جهت تولید  ذاندازي آزمایشی با توجه به اخ بینی زمان الزم جهت تولید و راه پیش -

   ...(همچون تاییدیه دامپزشکی

 (سرمایه در گردش)بینی زمان الزم جهت تأمین مواد اولیه طرح  پیش -

به ویژه در صنایع )ط اقلیمی محل اجراي طرح و تأثیر آن بر تهیه مواد اولیه و تولید محصول برداري تجاري با توجه به شرای  زمان بهره -

  (تبدیلی کشاورزي و شیالت

 معمول است که در گزارش، عملیات اصلی و تاریخهاي شروع و خاتمة واقعی آنها  در نمودار میله اي  به شکل ذیل ارائه شود:   

  طرح اجرای زمانبندی برنامه پيشبيني -جدول 
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                    مطالعات اولیه وتهیه طرح توجیهی 1

                    ی مورد نیازاخذ مجوزهاي قانون 2

                    تهیه زمین و نقشه هاي اجرایی 3

4 
اجراي عملیات ساختمانی و محوطه 

                     سازي

5 
ثبت سفارش و گشایش اعتبار ماشین 

                     آالت و تجهیزات خارجی 

6 
عقد قرارداد و ساخت ماشین آالت 

                     داخلی 

7 
عقد قرارداد و ساخت تاسیسات 

                     داخلی 

8 
آالت و ساخت و حمل ماشین

                     تجهیزات خارجی

                     نصب و اجراي تاسیسات 9

10 
نصب ماشین آالت وتجهیزات)داخلی 

                     وخارجی(

                     موزش نیروي انسانیاستخدام وآ 11

                     راه اندازي آزمایشی 12

13 .....                    
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 نکته:  

 حداقل اطالعات الزم در این بخش می باشد تفکیك بیشتر موارد موجب تسهیل در مراحل نظارتی خواهد گردید.  قجدول فو -

ها در دوران اجراي طرح به صورت جدولی براساس جدول برنامه زمانبندي  هزینه  فهت صربندي طرح ج ضروري است بودجه -

 اجراي طرح انجام گردد. 

 پیش هاي هزینه کسر با ثابت اري گذ سرمایه هاي هزینه با کامل بطور باید ها هزینه در این بخش جمع بودجه بندی هزینه ها:  

 شده برابر باشد.ن بینی

 های انجام شده و مورد نياز طرح بندی هزینه جهبيني بود پيش -جدول
 ارقام: ميليون ریال  

  
 جمع

  هزینه

    هزینه های انجام شده طي سالهای گذشته    هزینه های مورد نياز  

 

...14  ...14 ...14  ...14 ...14 ...14  

                                                  

  زمین                                                  

  سازي  محوطه                                                  

 ساختمان                                                    

  آالت ماشین                                                  

  تأسیسات                                                  

گاهی ا لوازم آزمایش                                                  

  وکارگاهی

 وسائط نقلیه                                                   

 لوازم اداري                                                   

  برداري قبل از بهره                                                  

 هزینه های توليد  -11 

درصد ظرفیت عملی محاسبه میگردد و براي سالهاي قبل از دستیابی به صد در  100بینی تولید در هاي تولید براساس پیش هزینه   

که در هر بخش جهت برآورد ی عمال میگردد. در زیر به نکاتت الزم اهاي ثابت و متغیر، تعدیال صد ظرفیت با توجه به میزان تولید و هزینه

 هاي تولید مطرح میباشد اشاره شده است.  هزینه

   تأسيس طرح در توليد های هزینه – جدول 

 ارقام: ميليون ریال 

 ردیف شرح هزینه

 1   بندي  مواد اولیه، کمکی و بسته  

 2  و دستمزد تولیدي   قحقو  

 3  سوخت، ارتباطات  ,قآب, بر  

 4  تعمیر و نگهداري    

 5  استهالک   

 6   (% بدون احتساب استهالک6معموال حدود )بینی نشده تولید   متفرقه و پیش  

  جمع  

  اضافه میگردد هزینه توليد بخش  موجوددر طرحهاي توسعه به جدول فوق ستون - 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت :   سال  

   كار     شرح

   ماه
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 نکته بسيار مهم: 

ات،استهالک ، سوخت و ارتباطقو دستمزد، آب، بر قوقه وحاولی ه موادرآورد هزینو بازسازي در صورت عدم امکان به در طرح هاي توسع

بینی طرح موجود در آینده،  شته و بر اساس پیشذسال گ 3و تعمیر و نگهداري به طور  مستقیم بر اساس صورتهاي مالی و روند تولید طی 

 منظور می شود. ق ه  و در جداول فوتفه گشاي یکبار ضریب  تورم به آنها اضازوم تنها برکور محاسبه و در صورت لذهاي مهزینه

 مواداوليه، كمکي و بسته بندی   

 واحد تولید و کل  هر مواد اولیه، کمکی و بسته بندي براي   فمیزان مصر -

  (عادي )  فمیزان ضایعات متعار -

  محل و منابع تامین  -

  و برآورد ارزش کل مواد مصرفی برآورد قیمت تمام شده هر یك  -

  نرخ تبدیل ارز در مورد مواد اولیه خارجی  -

  کور ذزینه هاي مربوط به  تامین مواد مسایر ه -

   

 جهت هر یك از محصوالت طرح جدول ذیل تکميل و ارائه گردد. *

مقدار    شرح ردیف 

 مصرف

درواحد 

 محصول

 مصرف در ظرفیت اسمی واحد مواد

 دواحقیمت مقدار منبع تامین 

 )ریال(

 درصد قیمت کل  )میلیون ریال(

مواد  داخلی/خارجی

 داخلی

 جمع ارزریالی()همموادخارجی

    ظرفیت اسمی : 1محصول 
  
  
  
  
  

    
  

 
 

  واحد  محصول 

1              

2             
 

3              

4              

     جمع كل

 گمرکی، سود بازرگانی در مورد مواد خارجی ذکر گردد.  قعرفه و درصد عوارض، حقوشماره ت *

 می شود.  گمرکی، سود بازرگانی و هزینه هاي حمل و غیره نیز به قیمت واحد مواد جهت برآورد افزوده قهزینه هاي جانبی شامل عوارض، حقو *

 ذکر ارزش برابري ارز به ریال   *

امکان  که تکمیل و ارائه گردد. در صورتی قبراي هر یك از محصوالت طرح فعلی و طرح توسعه جدول فو جهت طرحهاي توسعه، ضروري است *

شته و بر اساس پیش بینی برنامه تولید بخش موجود در آینده، هزینه مواد ذتشکیل جدول براي  مواداولیه فعلی وجود نداشت، بر اساس سه سال آخر تولید گ

 ول مربوطه منظورشود. و در جد  گردیدهآن اضافه بارضریب تورم به   تنها براي یك اولیه محاسبه و در صورت لزوم

 حقوق و دستمزد  

 برآورد تعداد کارکنان تولیدي و اداري مورد نیاز بر اساس سیستم پرسنلی یا طرح طبقه بندي مشاغل  -

 (مشخص می شود رعایت گرددبع دولتی منا فکه از طر قحداقل حقو )هر گروه طبق نرخهاي متداول  قبرآورد حقو -

 منظور می گردد.  قکه معموال به صورت درصدي از حقو (مزایاي شغلی )هزینه هاي مازاد  -
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 در این بخش جدول پرسنل اداری و توليدی به صورت دو جدول جداگانه و با الگوی زیر تهيه مي شود. * 

 :اداری  پرسنل دستمزد و حقوق - جدول  

 )ریال(حقوق ماهانه  تعداد شرح
حقوق ساالنه 

 ریال(ميليون)
     اداري :

    مدیرعامل

    مدیراداري و مالی و فروش 

    کارمند 

    منشی

    خدماتی 

    راننده و نگهبان و...

    جمع  حقوق پرسنل اداری
  %50 سایر مزایا معادل

  جمع كل حقوق و مزایا پرسنل اداری

  :ل  توليدحقوق و دستمزد پرسن -جدول 

 حقوق ماهانه )ریال( تعداد شرح
حقوق ساالنه 

 ریال(ميليون)

       تولیدي :

    مدیر کارخانه

    سرپرست تولید 

    تکنیسین

    کارگر ماهر

    کارگر نیمه ماهر

    کارگر ساده و...

    جمع حقوق پرسنل توليدی

  %70 سایر مزایا معادل

  رسنل توليدیجمع كل حقوق و مزایا پ

 برق، سوخت و ارتباطات  ب ، هزینه آ -  

سالیانه  قبر ف، روز کاري درسال و ضریب همزمانی،  کل مصار فواحد و ماشین آالت، تعداد نوبت کاري، ساعات مصر قبا در نظر گرفتن توان بر برق:

جهت برآورد برق تعیین می شود.  فو هزینه دیماند، هزینه کل مصار (Kw/h )براي هر کیلو وات ساعتق بر  فبرآورد می گردد و سپس با توجه به قیمت مصر

 استفاده نمود. آالت  ماشینکاتالوگ /و...  /پروفرما مصرفی خط تولید میبایست از اطالعات فنی مندرج در 

با منظور  ولید، نیروي انسانی و فضاي سبز ()باتوجه به آب مورد نیاز خطوط ت  فهزینه آب مصرفی با توجه به حداکثر دبی موردنیاز و متوسط مصر آب: 

  هزینه آن محاسبه میگردد. و نمودن حق انشعاب 

سالیانه آنها و قیمتهاي تعیین شده، هزینه سوخت   ف، کل مصر ف، موارد مصر(روزانه یا ساعتی)با در نظر گرفتن میزان سوخت موردنیاز  سوخت:

 گردد. هماشین آالت محاسب کاتالوگ/در پروفرما اطالعات فنی مندرجاساس  برمیبایست مصرفی محاسبه می گردد. سوخت مصرفی 

 محاسبه می گردد.   فمتعار  فهزینه هاي مربوط به تلفن و خطوط ارتباطی کارخانه بر اساس مصرارتباطات:  

 .  (مانند تخلیه فاضالب و ....  ) با توجه به نوع طرح، سایر هزینه هاي جاري مرتبط با این بخش نیز توضیح داده می شود  سایر موارد: 
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 در طرحهای توسعه ای در صورت عدم وجود اطالعات در بخش موجود، باید مانند  مواداوليه عمل نمود. *

  توليد جهت مصرفي برق برآورد ميزان – جدول 

  

نام دستگاهها / خطوط اصلي   (KW)ميزان مصرف هر دستگاه / خط اصلي مصرف كننده برق 

 كننده برق مصرف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 جمع  

 اعمال ضرایب و تعدیالت الزم  

 جمع کل    

  

* جهت طرح توسعه ضروری است جدول ميزان برآورد مصرف برق به شرح فوق، جهت بخش موجود و توسعه به طور 

ین قبض صادره  از سازمان بـرق منطقـه جداگانه تکميل و ارائه گردد. عالوه بر این ضروری است ميزان مصرف برق بر طبق آخر

 ای بـاجمع كل ميزان مصرف دستگاهها / خطوط موجود طبق جدول فوق مقایسه گردد. 

  غيره و ارتباطات سوخت، آب، برق،  مصرف ميزان برآورد - جدول 

هزینه مصرف   

 ساالنه  

  (میلیون ریال)

 هزینه هر 

واحد مصرف 

 به ریال  

تعداد روز 

کاري در 

   سال

 تعداد 

شیفت در 

 روز  

    میزان ساعت  

مصرف در هر 

 شیفت  

میزان  

مصرف در 

 ساعت  

 ردیف  شرح    واحد    

 1  مصرفی قبر              

 2  آب مصرفی              

 3  سوخت              

 4  بنزین              

  5 گازوئیل              

  6 گاز شهري              

 7 ارتباطات              

 8 سایر              

 9  جمع              

 *مبناي محاسبات به همراه مستندات مربوطه ضمیمه گردد 

 . بصورت جداگانه تکمیل و ارائه  گردد  وقانرژي در بخشهاي  فعلی و توسعه، جدول ف  ف*در طرحهاي توسعه جهت برآورد میزان مصر

 تعميرو نگهداری  

هزینه هاي ساالنه تعمیر و نگهداري معموال به صورت درصدي از ارزش دارایی هاي عمده مربوطه در نظر گرفته می شود. این درصد 

   در رشته هاي مختلف صنایع متفاوت است.
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  تعمير و نگهداری   -جدول 

 ارقام: ميليون ریال  

 درصد  تعمير و نگهداری هزینه كل 

  

  *ميزان سرمایه گذاری

  

 ردیف  شرح 

 1  ساختمان و محوطه سازي    2  

 2  ماشین آالت و تجهیزات    4  

 3  تاسیسات     10  

 4  لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی     10  

 5  وسائط نقلیه     20  

 6  اثاثه و لوازم اداري     10  

   جمع        

 وجود اطالعات، می توان از روش مشابه روش بکار رفته در خصوص مواداولیه استفاده نمود.  جهت بخش موجود در طرح توسعه در صورت عدم*  

 هزینه استهالك   

منظور تهیه می به این ه ک یهزینه استهالک بر اساس نرخهاي معمول براي هر یك از دارایی هاي ثابت بر اساس روش تعیین شده درجدول

 شود ارائه می گردد: 

 ل  ارقام: میلیون ریا

 ردیف  شرح  ميزان سرمایه گذاری  درصد استهالك  نرخ قراضه  هزینه استهالك 

 1  ساختمان و محوطه سازي    10    

 2   ماشین آالت و تجهیزات    باتوجه به عمر مفید    

 3  تاسیسات    10    

 4  لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی    10   

 5  وسائط نقلیه    20    

 6  اثاثه و لوازم اداري    20    

 7  هزینه هاي پیش بینی نشده    10   

   جمع         

 در این بخش اشاره شود.  اکسل طرح/رقم کل هزینه استهالک محاسبه شده درنرم افزار کامفار

   گردد.مي منظـور (مجموع ميزان سرمایه گذاری طرح موجود و توسـعه)در طرحهای توسعه، ميزان سرمایه گذاری كل  *

 جهت بخش موجود در طرح توسعه در صورت عدم وجود اطالعات مي توان از روش مواداوليه استفاده نمود.  *

 هزینه های متفرقه و پيش بيني نشده           

 ر گرفته می شود. هاي پیش بینی نشده در نظ از جمع هزینه هاي تولید به جز استهالک بعنوان هزینه )%6معموال حدود (معموال درصد معینی 
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 جدول هزینه های ثابت و متغير 

فیت عملی را تعیین نمود. هزینه هاي درصد ظر 100الزم است سهم هزینه هاي ثابت و متغیر هر یك از اقالم هزینه هاي تولید در

 متغیر با تغییر سطح تولید تغییر می کنند.  هایی هستند که با تغییر سطح تولید تقریبا ثابت باقی می مانند در حالیکه هزینه هايهزینه تثاب

  

 مبالغ: میلیون ریال  

جمع هزینه های ثابت و 
  متغير

  هزینه ثابت    هزینه متغير 
 ردیف   هزینه های توليد 

 درصد   هزینه   درصد   هزینه  

 1  مواداولیه، کمکی و بسته بندي  0   100     

 2   یدي و دستمزد تولق حقو 65   35     

 3   آب، برا، سوخت و ارتباطات  10   90     

 4  تعمیرات و نگهداري    10    90     

 5  (درصد 6)متفرقه و پیش بینی نشده -    -     

 6  استهالک   100    -     

    

 جمع کل                         

           

تولید و ارائه جدول هزینه هاي ثابت و متغیر در طرحهاي توسعه می توان به صورت  الزم به ذکر است که جهت محاسبه هزینه هاي 

 زیر  عمل نمود: 

 
 الف:  بخش موجود:  

مودن هزینه هاي تولید استخراج شده نوات آتی و همچنین با ملحوظ ندر این بخش با  در نظر قراردادن پیش بینی ظرفیت طی س

 ه برآورد هزینه هاي تولید اقدام می گردد. از آخرین صورتهاي مالی شرکت، نسبت ب

شایان توجه است که نحوه تسهیم هزینه هاي ثابت و متغیر و برآورد هزینه هاي تولید طی سنوات بعد با توجه به اطالعات 

 استحصالی از شرکت و با بیان دالیل و نحوه محاسبه آنها قابل درج میباشد. 

 ب: بخش توسعه  

 نمود.  هزینه هاي تولید و سهم ثابت و متغیر آنها مشابه طرحهاي ایجاد میتوان اقدامدر این بخش جهت ارائه 

  نهایتا ارائه جدول ترکیبی از هزینه هاي تولید بخش موجود و بخش توسعه الزامی می باشد.  
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 ضمائم فني :

 کپی –ی مت شرکت در روزنامه رسآگهی کلیه تغییرا -آگهی تاسیس شرکت روزنامه رسمی  –اظهار نامه  –رونوشت اساسنامه   -1

 شناسنامه اعضا هیئت مدیره و سهامداران  

  در مورد شرکت سهامدار ارائه گردد. 1در صورتی که سهامداران شرکت، شخصیت حقوقی باشند،  کلیه موارد بند  -2

  ح رونوشت مدارک مربوط به تحصیالت و سوابق کاري اعضا هیئت مدیره،  مدیران اجرایی و مشاور فنی طر -3

   و...(زمین  جواز تاسیس، پروانه بهره برداري، محیط زیست، بهداشت، تغییر کاربري)شده از سازمانهاي تابعه   ذارائه کلیه رونوشت مجوزهاي اخ -4

اجاره ارائه رونوشت اسناد مربوط به محل اجراي طرح و در صورتی که محل اجراي طرح متعلق به متقاضی نباشد ارائه اجاره نامه رسمی بامدت  -5

  سال  10حداقل 

  در طرحهاي توسعه کپی سند بخش موجود و بخش توسعه هر دو ارائه گردد.*       

  کروکی محل اجراي طرح -6

از جمله مهندس ناظر و در صورت احداث در شهرک صنعتی توسط سازمان  )رونوشت نقشه هاي ساختمانی تایید شده مراجع ذیربط  -7

  ي مستحدثات بخش موجود طرح توسعه ارائه پایان کار برا (متبوعه عالوه بر مهندس ناظر

باشد،  انجام شده ق، گاز شهري، تلفن از سازمانهاي متبوعه جهت اجراي طرح و در صورتی که هر کدام از ماوارد فوقارائه استعالم آب، بر -7

 (آبونمان)بوض صادر شده ارائه مدارک و پرداختهاي بابت انشعابات. براي طرحهاي فعال یا موجود، ارائه رونوشت ق

   ...ترانس، سیم کشی ها و ق،ارائه پیش فاکتور مربوط به تجهیزات موردنیاز انشعاب بر -8

  ...(لوله کشی ها، مخازن، پمپها و)ارائه پیش فاکتورهاي  مربوط به تجهیزات مربوط به تامین آب -9

هواي فشرده، چیلر، دیگ بخار،باسکول،  )د کلیه تاسیسات موردنیازفروشنده معتبر در مور / سازنده از فاکتور پیش دو حداقل ارائه -10

   و...(جرثقیل، سیستم اعالم حریق، سیستم حفاظتی 

درصورتیکه  (نو بودن ماشین آالت مورد تایید قرار گیرد )ارائه اصل پروفرما ماشین آالت خارجی از سازندگان اصلی ماشین آالت خارجی  -11

 گردد.   ذدگی رسمی سازنده اصلی دریافت گردیده است، اسناد معتبر مبنی بر تایید نمایندگی اخپروفرماي ارائه شده از نماین

می باشد  ( Supplierیا  Trader )در صورتیکه پروفرماي ارائه شده به منظور خرید یك خط تولید به صورت یکجا و از یك منبع واحد -12

گردد. در ضمن الزام است سازنده هر   ذنیز اخ(تامین کننده ماشین آالت  )آن منبع  ،رزومه، گردش مالی ساالنه و سوابق اجرایی طرحهاي مشابه

  گردد. قیمت ماشین آالت خط تولید به صورت تفکیك شده معینبخش از ماشین آالت مشخص شود و 

  پروفرما تا حد امکان، حداکثر زمان اعتبار ملحوظ شود.  ذدر اخ      

درصورت امکان  )ظرفیت اسمی  ( Technical Specification)ت فنی کامل تفکیکی کلیه تجهیزات در پروفرماهاي ارائه شده مشخصا -13

 )، شرایط پرداخت وجه، جزئیات زمانبندي ساخت، حمل، نصب و راه اندازي ماشین آالت،تعهدات طرفین همراه با توضیحات کامل (ظرفیت عملی 

محصول) و نهایتا ضمانتهاي الزم ( همچون ضمانت ظرفیت و  تقال دانش فنی، وضعیت کیفیتنظیر شرایط و هزینه هاي نصب و راه اندازي، نحوه ان

 درج گردد.  (  Performance Bank Guarantee)کیفیت محصول تولیدي 

 گمرکی و سود بازرگانی    قارائه کپی اسناد مربوط به تعیین تعرفه گمرکی، درصد حقو -14

 ت داخلی با مشخصات فنی کامل از دو سازنده معتبر  ارائه حداقل دو پیش فاکتور جهت ماشین آال -15

   7ارائه نقشه چیدمان ماشین آالت داخلی وخارجی درنقشه هاي ساختمانی ارائه شده در بند  

 ارائه مدارک مربوط به تامین و ارزش مواداولیه   -16

 قط به تعیین تعرفه گمرکی مربوطه، درصد حقو، رونوشت اسناد مربو14در صورتی که مواداولیه خارجی باشند عالوه بر مورد  -17

 گمرکی و سود بازرگانی  

 شته در بخش موجود طرحهاي توسعه   ذسال گ 3مدارک مربوط به میزان و نوع تولیدات  -18

 هاي موجود و انجام شده   کلیة مدارک و مستندات مربوط به هزینه -19

 نجام شده با تعیین موقعیت محل برداشت تصویر و کروکی. حد موجود و  ااتصاویر مربوط به عملیات فیزیکی و-20

 تفکیك گردند.  ( Divider )صفحات  به انتهاي گزارش ضمیمه گشته و به وسیله تقسیم کننده به ترتیبضروري است کلیه ضمائم  
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 بررسي مالي
 مالي طرح:  هایبينيپيش بررسي و خالصه

 برداري و اینکه آیا در زمان بهره اي برآورد شده و آگاهی از وضعیت مالی طرح پس از بهرهه بینی منابع تأمین هزینه ه منظور پیشب

هاي اجراي طرح خواهند بود یا  ناشی از اجراي طرح پاسخگو و تأمین کننده بدهیهاي بانك و سایر پرداختها و هزینهدرآمدهاي برداري، 

هاي مالی از زمان اجراي طرح تا پرداخت کامل اقساط تسهیالت  بینی پیش . دخیر، بررسیهاي مالی براي اجراي هر پروژه باید صورت گیر

بینی صورت حساب سود و زیان، گردش وجوه نقد )منابع و مصارف(، ترازنامه و نسبتهاي مالی و تجزیه  پذیرد و شامل پیش مالی انجام می

 .:اساساً بررسیهاي مالی شامل بخشهاي ذیل است .و تحلیل آنها میباشد

 د:ش اول(بررسي وضعيت موجوبخ

 الف( بررسی سوابق مالی متقاضیان 

 هاي طرح ب( نحوه تأمین مالی هزینه

 :بيني وضعيت مالي بخش دوم( پيش 
 الف( حساب عملکرد و سود و زیان  

 )منابع و مصارف(ب( حساب گردش وجوه نقدي

 ج( ترازنامه   

 د( نسبتها و شاخصهاي مالی

 :دبخش اول(بررسي وضعيت موجو

ن، نشان آاولین گام در بررسی مالی، بررسی سوابق مالی است. هدف از بررسی  :الف( بررسي سوابق مالي متقاضي 

ها باید بنحو صحیح مورد  میباشد. این بررسی متقاضیدادن فعالیتهاي شرکت در گذشته و میزان کارائی و نحوه مدیریت 

صحت مدارک  ها، بهتر است در بررسی داردگیریهاي بانك تأثیر بسزایی  تجزیه و تحلیل قرار گیرد و چون نتایج آن در تصمیم

 . گرددو کنترل میگردد با ارقام ارائه شده در صورتهاي مالی مقایسه  شرکت اخذو اطالعاتی که ضمن مذاکرات و مکاتبات از 

متقاضی سال آخر  دوشده مالی حسابرسی  صورتهايهاي توسعه، بازسازي و نوسازي ارائه  در مورد طرحالزم بذکر است 

 باشد.  الزامی می
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 (نوع شركت)شركت............................. 

 و تغييرات )افزایش یا كاهش(حساب عملکرد سود و زیان 

 ارقام: ميليون ریال                                                          

  ....ل مالي منتهي به پایانسا 14.... 14.... 14.... %

  *تولید/ تن، مترمربع، عدد ....        

 خالص فروش          

   توليد: های هزینه        

 مواد اولیه و کمکی          

 و دستمزد   حقوق        

 سوخت و روشنایی          

 تعمیر و نگهداري          

 هاي سربار   سایر هزینه        

 استهالک          

 هاي تولید   جمع هزینه        

 تعدیل موجودي          

 قیمت تمام شده کاالي فروش رفته          

 ناویژه   (زیان)سود         

   عملياتي: های هزینه        

 هاي عمومی و اداري   هزینه        

 هاي توزیع و فروش   هزینه        

 عملیاتی   (زیان)ود س        

 هاي عملیاتی   سایر درآمدها و هزینه        

 عملیاتی   (زیان)جمع سود         

   غيرعملياتي: هایهزینه        

 برداري  هاي قبل از بهره استهالک هزینه        

 هاي مالی   هزینه        

 غیرعملیاتی   (زیان)سود         

 هاي غیرعملیاتی   ر درآمدها و هزینهخالص سای        

 ویژه   (زیان)سود         

 مالیات          

 ویژه پس از کسر مالیات   (زیان)سود         

 هاي بورسی()شرکت سود سهام        

 ویژه پس از کسر مالیات و سود سهام   (زیان)سود         

 محصوالت موجود شركت  تمام شده  هایبفروش و  ایهجدول مقایس - 

  (ارقام: میلیون ریال)           

   شرح فروش مبلغ تمام شده هایمبلغ ب ناویژه (زیان)سود  درصد ویژه( زیان)سود 

            133...... 

            133...... 

 جمع            

 یا نسبت به سالهاي قبل افزایش یا کاهش زیادي داشته است توضیحات الزم داده شود. رسد غیر منطقی است و هایی که به نظر میها و درآمددر مورد هزینه -

 دالیل افزایش یا کاهش اقالم فروش و بهاي تمام شده در سنوات مورد بررسی توضیح داده شود.  -

   سودآوری:  های نسبت  

  سال مالي منتهي به  14.... 14.... 14....

 سود ناویژه به فروش       

 سود ویژه قبل از مالیات به فروش        

 سود ویژه قبل از مالیات به سرمایه        

 صاحبان سهام  حقوقسود ویژه قبل از مالیات به       

 .شود داده توضیح مختلف سنوات در آنها افزایش یا کاهش علل و فوا نسبتهاي تحلیل و تجزیه شرح -
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 ت یا براساس اظهارنامه مالياتي شركت:سال آخر شرك 3ترازنامه حسابرسي شده 

 شركت( )نوع................................. شركت
 ترازنامه

 ارقام: ميليون ریال                                                                                      

 
 . شودمیاین بخش به کمك تراز آزمایشی شرکت تهیه  *

 ها و حقوق صاحبان سهام بدهي     

 جاری: هایبدهي    

 ها و اسناد پرداختنی تجاري حساب    

 هاي پرداختنی سایر حساب    

 ها پیش دریافت    

 تسهیالت کوتاه مدت    

    
 هاي جاري سایر بدهی

 (ذخیره مالیات و سود سهام پرداختی)

 جاري سهامداران    

 هاي جاري جمع بدهی    

 بلند مدت: هایبدهي    

 تسهیالت مالی بلند مدت    

 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان    

 حقوق صاحبان سهام:    

 سرمایه پرداخت شده    

 انباشته (زیان)سود     

 ها اندوخته    

 صاحبان سهام قجمع حقو    

 صاحبان سهام قها و حقو جمع بدهی    

 محاسبه شاخص هاي مالی مطابق فرمول هاي پیش گفته شده*

  ماه ......سال مالي منتهي به  14... 14.... 14... *شود روز/ ماه/ سال سال و ماهي كه طرح در آن تهيه مي
 دارایيها          

   جاری: های دارایي        

 نقد و بانك          

 حسابها و اسناد دریافتنی تجاري          

 هاي دریافتنی   سایر حساب        

 موجودیها          

 ها و ودایع   سپرده        

 هاو پیش پرداختسفارشات         
 (تواند جداگانه باشدمی)  

 هاي جاري  جمع دارایی        

  ثابت: های دارایي        

 هاي ثابت   خالص دارایی        

   ها: سایر دارایي        

 برداري   هاي قبل از بهره هزینه        

 اري در سایر شرکتها  ذگ سرمایه        

 ها   ر داراییجمع سای        

 ها   جمع دارایی        
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 باشد:  ارائه موارد زیر الزامي مي

  (توضیح در مورد ریز کلیه اقالم ترازنامه)هاي توضیحی آخرین سال ترازنامه  ارائه یادداشت -

 (به صورت جدول پیوست)هاي ثابت به تفکیك قیمت تمام شده، ذخیره استهالک و قیمت دفتري ارائه شوند.  اراییاقالم د -

  ها و جدول مبلغ و تاریخ بازپرداخت تسهیالت  نرخ سود تسهیالت دریافتی از بانك -

  تاریخ سررسید اسناد پرداختنی  -

 (آالت، تأسیسات و... مثالً مواد اولیه، ماشین)اي مربوطه منتقل شود. ه هاي شرکت هنگام تأمین مالی طرح به سرفصل کلیة دارایی -

  طبق جدول پیوست

  ها به ریز به صورت جدول همراه با تاریخ سررسید بازپرداخت. وضعیت تسهیالت دریافتی از سایر بانك -

  ها باید مشخص شود. وثیقه تسهیالت دریافتی از سایر بانك -
 

 ارائه گردد . (هاي معینحساب)هاي توضیحی ي انجام شده طرح طی تراز آزمایشی همراه با یادداشتهاهزینهباشد، چنانچه طرح تأسیس یادآوري: 

 ي انجام شده مربوط به هر سالهاهزینههاي قبل باشد باید ترازهاي سال قبل ارائه گردد تا ي انجام شده طرح مربوط به سالهاهزینهدر صورتی که بخشی از )

  (در صورتیکه اقالم دیگري هم وجود داشته باشد این اقالم نیز باید ذکرشود. )ك گرددتفکی( دوره)

 تراز آزمایشي در تاریخ.....................

 ارقام: ميليون ریال                                                                                                                                             

 شرح بدهکار بستانکار مانده

 نقد و بانك   

 زمین   

 سازي محوطه   

 آالتماشین   

 ساختمان   

 تأسیسات   

 برداريي قبل از بهرههاهزینه   

 سرمایه پرداخت شده   

 جاري سهامداران   

 جمع   
    

 

هاي هاي معین سرفصلبه همراه حساب شودمیی سالی که طرح بررسی آزمایش رازسازي نیز تمیل و بازسازي و نو، تکههاي توسعدر طرح

 شود.  موجود در تراز آزمایشی را ارائه نمایند. در صورتیکه اقالم دیگري هم وجود داشته باشد این اقالم نیز باید ذکر
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 شودتراز آزمایشي سالي كه طرح بررسي مي

 ارقام: ميليون ریال                                                                                                                                                                                                

 عنوان حساب بدهکار بستانکار

 نقد و بانك  

 سناد دریافتنی تجاريها و ا حساب  

 هاي دریافتنی سایر حساب  

 ها موجودي  

 ها پیش پرداخت  

 ها ساختمان  

 آالت ماشین  

 ابزارآالت  

 اثاثیه اداري  

 تجهیزات کارگاهی  

 تجهیزات آزمایشگاهی  

 تأسیسات در جریان ساخت  

 متیازا حق  

 ي تأسیسهاهزینه  

 اسناد پرداختنی  

 هاي پرداختنی تجاري حساب  

 هاي پرداختنی سایر حساب  

 هاي تجاري تسهیالت دریافتنی از بانك  

 ذخیره استهالک  

 سرمایه  

 فروش  

 تخفیف فروش  

 سود سنواتی  

 ي تولیدهاهزینه  

 ي پرسنلیهاهزینه  

 ي اداريهاهزینه  

 ي مالیهاهزینه  

 ي توزیع و فروشهاهزینه  

 هاهزینه سایر  

 جمع  

 :مواردي که در تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از :نکات حائز اهمیت در بررسی صورتهاي مالی

 میزان تولید )در صورتیکه تولیدات مختلف باشد باید به تفکیك مشخص گردد.( -1

 افزایش )کاهش( تولید و ذکر دالیل آن  -2

 حلیل ارقام فروش و روشن نمودن دالیل تغییرات آن( فروش )تجزیه و ت -3

 مقایسه میزان تولید و فروش -4

 ذکر دالیل عدم دسترسی به ظرفیت مطلوب )در صورت وجود(  -5

 هاي مورد تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده و اجزاء تشکیل دهنده آن و مقایسه با یکدیگر در دوره -6

 هاي غیرعملیاتی هاي عملیاتی )اداري و فروش( و هزینه تجزیه و تحلیل میزان سودآوري و مقایسه هزینه -7

 هاي تولید در صورت امکان مقایسه طرح مورد بررسی با سایر طرحهاي مشابه از نظر هزینه -8

 استفاده از نسبتهاي مالی و تجزیه و تحلیل آن  -9

  دشسرمایه در گردش )حدود تأثیر افزایش یا کاهش قیمت مواد اولیه و سایر اقالم سرمایه درگر -10
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 :های طرح نحوه تأمين مالي هزینه( ب

گذاري ثابت و سرمایه در گردش است باید  هاي سرمایه گذاري طرح که شامل هزینه هاي سرمایه پس از محاسبات مربوط به هزینه   -1

اصوالً منابعی که در  .ددنحوه تأمین منابع مالی آن نیز مشخص شود و ترتیبی فراهم نمود تا منابع مالی مورد نیاز بنحو صحیحی تأمین گر

و منابع خارجی ( ، اعتبار مجریان طرحسرمایه ثبتی شرکت، آورده یا جاري شرکاءمنابع داخلی) :هاي طرح به کار میرود، عبارتند از تأمین هزینه

  .منابع صندوق توسعه ملی ، اعتبارات خارجی( ،تسهیالت بانکی)

 طرح و نحوة تأمين منابع آن:  هایجدول هزینه

 (ایجاديهاي طرح)مالیهاي طرح و منابع تأمین جدول هزینه

 
 اري طرح یکسان باشد. ذگ باید منطبق با ترازنامه پایان سال یا آخرین تراز آزمایشی حسابرسی شده شرکت باشد  و با جدول اقالم سرمایه *

 اري طرح بخش فنی مطابقت داشته باشد.  گذ ل اقالم سرمایهباید با جدو **

 . باشدمیمعموالً شامل داراییهاي خارج از طرح  ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تاریخ............. *انجام شده تا  نياز مورد  جمع درصد

  طرح: هایهزینه        

 هاي ثابت  دارایی        

 برداري  ي قبل از بهرههاهزینه        

  **ي ثابت هاهزینهجمع         

 در گردش  سرمایه         

 ي طرح  هاهزینهجمع         

  ***سایر داراییها         

 نقد و بانك          

 جمع          

   منابع تأمين:        

 سرمایه پرداخت شده         

 جاري سهامداران          

 ها  تسهیالت دریافتی از سایر بانك        

  (ارزي/ ریالی)مدتتسهیالت پیشنهادي بلند         

  (ارزي)اعتبار سود دوران مشارکت         

 بستانکاران و اسناد پرداختنی          

 جمع          
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 : (هاي توسعهطرح)مالیهاي طرح و منابع تأمین جدول هزینه 

 باید براساس ترازنامه با فاصله زمانی اندکی از زمان تهیه گزارش باشد.  *
 

 سال منظور گردد .در مورد طرح 1سال و تسهیالت کوتاه مدت حداکثر  5ت بلند مدت حداکثر دورة زمانی بازپرداخت اقساط تسهیال توجه:

  طبق دستورالعمل واقع شده در مناطق محروم، جمع مدت تأمین مالی و بازپرداخت  صندوق توسعه ملی/منابع ارزي بانك و...( )هاي با تسهیالت ارزي

  باشد . میهاي مربوطه

  ماه یك بار و تسهیالت ریالی هر ماه در نظر گرفته شود. 6ط تسهیالت ارزي هر بازپرداخت اقساعموما *

براي احتساب مالیات در طرح بایستی در نظر گرفته شود که طرح مشمول بخشودگی است یا خیر و چنانچه داراي بخشودگی است 

 قانون مالیاتی رعایت شود.  این بخشودگی چند سال است در غیر این صورت محاسبه مالیات براساس آخرین اصالحیه

باشد و درخصوص  به صورت آورده متقاضی می %40هاي ثابت طرح بصورت تسهیالت و هزینه %60تأمین مالی طرحها عمدتاَ بصورت *

 آورده متقاضی محسوب میگردد.  (خارج از طرح و سرمایه در گردش)هاي طرح سایر هزینه

 :توان مالي مجریان طرح

یعنی حصول اطمینان از دارا بودن منابع مالی مجریان طرح. احراز توان مالی متقاضیان از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است، احراز توان مالی  

الشرکه  اي در اجرا پیش نیاید ضرورت دارد توان مالی مجریان بمیزان سهم براي آنکه دوره اجراي طرح، مطابق برنامه زمانبندي طرح انجام شود و وقفه

احراز گردد. به این منظور الزم است مجموعه دارائیهاي متقاضی، اعم از دارائیهاي نقدي، منقول و غیر منقول  زهزینه هاي باقی مانده تا تکمیل طرح()اآنان

 .شناسایی گردد است، که بیانگر پشتوانه مالی متقاضی)داخل یا خارج از طرح( 

 

 

 

 

 

 

 درصد
جمع 
 كل

 طرح توسعه
   تا تاریخ..... *موجود طرح

 تا تاریخ..... هشد انجام  مورد نياز جمع درصد

  های طرح: هزینه           

 هاي ثابت   دارایی           

 برداري   هاي قبل از بهره هزینه           

 هاي ثابت   جمع هزینه           

 سرمایه در گردش             

 هاي طرح   جمع هزینه           

 ها  سایر دارایی           

 جمع             

   منابع تأمين:           

 سرمایه پرداخت شده            

 جاري سهامداران             

  ملیتسهیالت دریافتی از بانك            

 ها  تسهیالت دریافتی از سایر بانك           

 (ریالی/ ارزي)تسهیالت پیشنهادي بلند مدت            

 (ریالی/ ارزي)هادي کوتاه مدت تسهیالت پیشن           

 (ارزي)اعتبار سود دوران مشارکت            

 حسابهاي پرداختنی             

 سایر منابع             

 جمع             
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 جدول منابع و مصارف )ایجاد(:

 

 

 

 

 

 

 

 ارقام به میلیون ریال         نابع ومصارف  پيش بيني م  

 شــرح 
دوره اجرای 

 طرح

 دوره بهره برداری طرح

سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم 

 منابع   

 منابع داخلی   

        سود )زیان( ویژه قبل از مالیات   

        استهالک دارائیهاي ثابت   

        از بهره برداري  استهالک هزینه قبل  

       جمع منابع داخلي   

منابع خارج ازشرکت/  

 شخص 

       سرمایه پرداخت شده  

       افزایش سرمایه   

       جاري شرکا   

 تسهیالت طرح  

       ارزي  

       بلند مدت ریالی    

       کوتاه مدت   

       جمع منابع خارجي   

       مع كل منابع  ج 

 مصارف

            هزینه سرمایه گذاري ثابت   

       هزینه قبل از بهره برداري   

سرمایه در گردش 

 طرح

       مواداولیه   

       تنخواه گردان   

       مطا لبات   

       کاالي در جریان وساحته شده   

       سایر  

        جمع سرمایه درگردش  

 پرداختها  
       مالیات  

        سود سهام   

 بازپرداختها   
 اصل اقساط تسهیالت طرح  

        ارزي  

      بلند مدت ریالی   

      کوتاه مدت   

        وام شرکا   

       جمع كل مصارف   

       مازاد )کسري ( دوره مالی   

       مازاد )کسري (انباشته

       مازاد )كسری ( نقل به ترازنامه   
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 جدول منابع و مصارف )بازنگری توسعه(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارقام به میلیون ریال                                                                                       پيش بيني منابع ومصارف                                                               

 شــرح 
موجود و 

 توسعه

 دوره بهره برداری طرح توسعه
سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

سال 
 پنجم 

    منابع  

 منابع داخلی   

        سود )زیان( ویژه قبل از مالیات   
        استهالک دارائیهاي ثابت   
        برداري   استهالک هزینه قبل از بهره 

       جمع منابع داخلي   

 منابع خارج ازشرکت/ شخص  

       سرمایه پرداخت شده  
       افزایش سرمایه   

       جاري شرکا   

 تسهیالت طرح موجود
       بلند مدت    
       کوتاه مدت   

 تسهیالت طرح توسعه  

       ارزي  
بلند مدت    
       ی ریال

       کوتاه مدت   
       جمع منابع خارجي   

       جمع كل منابع   
         مصارف

       هزینه سرمایه گذاري ثابت   
       هزینه قبل از بهره برداري   

سرمایه در گردش طرح موجود           

 سرمایه در گردش طرح توسعه

       مواداولیه   
       دان  تنخواه گر 

       مطالبات   
       کاالي در جریان وساحته شده   

       سایر  
       جمع سرمایه درگردش   

 پرداختها  
       مالیات  

       سود سهام   

 بازپرداختها   

 اصل اقساط تسهیالت طرح موجود  

       بلند مدت    
       کوتاه مدت   

 ط تسهیالت طرح توسعه اصل اقسا 

        ارزي  
      بلند مدت ریالی   
      کوتاه مدت   

        وام شرکا   
       جمع كل مصارف   

       مازاد )کسري ( دوره مالی   
       مازاد )کسري (انباشته

       مازاد )كسری ( نقل به ترازنامه   
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 : ضعيت مالي طرحبيني و بخش دوم( پيش
  :بيني عملکرد سودوزیان الف( جدول پيش

 

 

 :ب( پيش بيني منابع ومصارف

در پایان هر سال مالی همواره باید منابع، نسبت به مصارف فزونی داشته باشد )کسري منابع قابل قبول نخواهد بود(  - 

 و طرحی که حداقل بمیزان ذخایر استهالک مازاد داشته باشد از وضعیت مطلوب برخوردار است

ال اول تولید از محل تسهیالت کوتاه مدت و در سایر سالها تفاوت سرمایه در گردش سرمایه در گردش طرح در س - 

 .موجود و سرمایه در گردش مورد نیاز قابل تأمین خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 ارقام به میلیون ریال       پيش بيني عملکرد سودوزیان    

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح
      فروش خالص

       هزینه های توليد:
      مواد

      حقوق و دستمزد
      سوخت و انرژي

      نگهداري تعمیرو
      متفرقه وپیش بینی نشده

      استهالک
      جمع هزینه هاي تولید

      تعدیل موجودي 
      قيمت تمام شده كاالی فروش رفته

      سود )زیان ( ناویژه
 هزینه های عمليا تي :

      حقوق کادر اداري 
      هزینه هاي توزیع وفروش 

      يهای ثابت )بعد از بهره برداری(اجاره ساالنه دارائ
      هزینه هاي دفتر مرکزي 

      جمع هزینه های عملياتي 
      سود )زیان( عملياتي 

       :هزینه های غيرعمليا تي
      استهالک قبل ازبهره برداري 

 سود تسهیالت طرح

      ارزي
      بلند مدت ریالی

      کوتاه مدت
      هاي ثابت راییدا بیمه

      جمع هزینه های غيرعملياتي 
      سود )زیان( ویژه قبل ازمالیات 

      کسرمی شود: مالیات 
      سود )زیان( ویژه بعد ازمالیات 

      اندوخته قانونی 
      سود سهام

      سود )زیان( سنواتی
      سود )زیان( انباشته
      ازنامهسود )زیان( نقل به تر
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 : ج( پيش بيني ترازنامه

 طرح ایجاد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      پيش بيني ترازنامه  

  
 ارقام به میلیون ریال

 دوره اجرای طرح شــرح 
 رداری طرحدوره بهره ب

سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

سال 
 پنجم 

             دارائيها  

 دارائیهاي جاري طرح  

       نقد وبانك  
       موجودي مواد اولیه  

       کاالي درجریان وساخته شده  
       مطالبات   

       سایر  
       مازاد )کسري ( منابع  
       ائيهای جاری  جمع دار 

 دارائیهاي ثابت  
       دارائیهاي ثابت  

       کسر می شود : استهالک  
       خالص دارائيهای ثابت   

 سایر دارائیها  
       هزینه هاي قبل ازبهره برداري   

       کسر می شود استهالک  
       خالص سایر دارائيها  

       جمع كل دارائيها  
                 ها و حقوق صاحبان سهام بدهي 

  بدهی هاي جاري   

حصه جاري  
 تسهیالت طرح 

       ارزي  
       بلندمدت ریالی   

       کوتاه مدت    
       مالیات   

       حصه جاري وام شرکا  
       سود سهام   

       جمع بدهي های جاری   

 بلندمدت  هايبدهی 

مانده  
 طرح تسهیالت 

       ارزي  
       ریالی  

       مانده جاري شرکا   
       جمع بدهي بلند مدت

 حقوق صاحبان سهام  

       سرمایه  
       مانده حساب سود)زیان(  

       اندوخته قانونی   
       جمع حقوق صاحبان سهام   

       صاحبان سهام جمع بدهيها و حقوق
       مغایرت
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 طرح توسعه:   

 

 ارقام به میلیون ریال        ترازنامه   پيش بيني

 شــرح 
موجود و 

 توسعه
 دوره بهره برداری طرح توسعه

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

               دارائيها  

  

دارائیهاي جاري طرح  
       دموجو

دارائیهاي  
جاري طرح 

 توسعه 

       نقد وبانك  

       موجودي مواد اولیه  

کاالي درجریان وساخته  
       شده 

       مطالبات   

       سایر  

       مازاد )کسري ( منابع  

       جمع دارائيهای جاری   

دارائیهاي  
 ثابت 

       دارائیهاي ثابت  

       می شود : استهالک  کسر 

       خالص دارائيهای ثابت   

 سایر دارائیها  

هزینه هاي قبل ازبهره  
       برداري  

       کسر می شود استهالک  

       خالص سایر دارائيها  

       جمع كل دارائيها  

  ها و حقوق صاحبان سهام بدهي 

بدهی هاي  
 جاري  

حصه  
جاري 
ت تسهیال

طرح 
 موجود 

       بلندمدت    

       کوتاه مدت    

حصه  
جاري 

تسهیالت 
طرح 
 توسعه 

       ارزي  

بلندمدت   
       ریالی 

       کوتاه مدت    

       مالیات   

       حصه جاري وام شرکا  

       سود سهام   

       جمع بدهي های جاری   

هاي بدهی 
 مدت بلند

مانده تسهیالت  طرح  
       موجود 

مانده  
تسهیالت 

طرح 
 توسعه 

       ارزي  

       ریالی  

       مانده جاري شرکا   

       جمع بدهي بلند مدت

حقوق  
 صاحبان سهام 

       سرمایه  

       مانده حساب سود)زیان(  

       اندوخته قانونی   

       حبان سهام  جمع حقوق صا 

       جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام

            

       مغایرت
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)در طرح هاي ایجادي براساس پیش بینی ها و توسعه براساس صورت هاي مالی های مالي ها و شاخص د( نسبت

 :حسابرسی شده(

 مالي های  نسبت: 
 های جاری:تنسب -1

 دهد.هاي جاري نمایش میهاي جاري از محل داراییاین نسبت توانایی موسسه/شرکت را در بازپرداخت بدهی

دارایی هاي جاري

بدهیهاي جاري
 

 آني: نسبت -2

 دهد.هاي آنی نشان میاین نسبت قدرت مالی موسسه را براي واریز بدهی 

  
مطالبات+نقد موجوديهاي

جاري بدهی هاي
 

 های جاری:نسبت دارایي -3

 دهد.هاي شرکت را تشکیل میچه نسبت از کل داراییدهد که دارایی جاري این نسبت نشان می

 

دارایی هاي جاري

کل دارایی ها
 

 بازده فروش:  -4

 دهد که از هر یك ریال فروش، چه میزان سود خالص بدست آمده است.این نسبت نشان می

سود خالص

فروش خالص
 

 ها: بازده جمع دارایي -5

 ارگیري تمام منابعی است که در اختیار دارد.این نسبت حاکی از توانایی واحد تجاري در به ک

سود خالص

جمع داراییها
 

 بازده ارزش ویژه )بازده حقوق صاحبان سهام(: -6

 باشد.این نسبت حاکی از سودآوري واحد تجاري از محل آورده صاحبان سهام می

سود خالص

ارزش ویژه 
 

 نسبت مالکانه:  -7

هاي شرکت به صاحبان هد که چه مقدار از داراییها و نشان میع داراییعبارتست از نسبت حقوق صاحبان سهام به مجمو

 دهد.هاي شرکت را نشان میسهام آن تعلق دارد. در واقع این نسبت حقوق صاحبان سهام نسبت به دارایی

 
  جمع حقوق صاحبان سهام

مجموع داراییها
 

 

 نسبت بدهي: -8

 نماید.گیري میاران در واحد تجاري تامین مالی شده است، اندازهاین نسبت درصد کل وجوهی را که از طریق بستانک

مجموع بدهیها

مجموع داراییها
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 دوره وصول مطالبات:  -9

 دهد.انجامد را نشان میاین دوره متوسط مدتی که فروش شروع و به وصول مطالبات می

× متوسط مطالبات 360 

فروش خالص
 

 دوره گردش كاال: -10

کشد تا کاال فروخته شود. با جمع نمودن این دوره با دوره وصول دهد که طول میمانی را نشان میاین دوره مدت ز

 آید. مطالبات، دوره فعالیت بدست می

× متوسط موجودي کاال 360 

بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
 

 های مالينسبتخالصه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يلهای ماشاخص:  
 :( NPVارزش فعلي خالص ) -1

د . خالص ارزش فعلی ، تفاضل جریان هاي نقدي ورودي و خروجی را با اعمال ارزش زمانی پول با یکدیگر مقایسه می کن 

  ارزش فعلی جریان هاي نقدي ورودي طی عمر مفید اقتصادي و ارزش فعلی سرمایه گذاري اولیه آن می باشد.

 

 

 

  

 

 
 

  :(IRRنرخ بازده داخلي ) -2

 ( می شود.NPV=0بازدهی است که اگر از آن به عنوان نرخ تنزیل استفاده کنیم، ارزش فعلی خالص برابر صفر)نرخ 

 

 14    /29/12 14    /29/12 14   /30/12 عنوان نسبت

    های نقدینگي:نسبت

    نسبت جاري

    نسبت آنی

    هاي جارينسبت دارایی

    های سود آوری:نسبت

    بازده فروش )درصد(

    ها )درصد(بازده جمع دارایی

    )باده ارزش ویژه )درصد

    گذاری:های سرمایهنسبت

    ها(نسبت مالکانه )سرمایه به دارایی

    نسبت بدهی

    های فعاليتنسبت

    روز –دوره وصول مطالبات 

    روز - دوره گردش کاال

t
C=   جریان نقدي خالص)Net cash flow(  

 = t دوره زمانی (Time Period)/پروژه عمر مفید اقتصادي 

0
C=   سرمایه گذاري اولیه)Initial Investment(  

 = r  تنزیلنرخ (Discount Rate) 

https://bashgah.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/123456789.png
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 :)در طرح های توسعه(های ماليصورت تحليل و تجزیه

در تجزیه و تحلیل  .نامند عیین رابطه بین آنها و ارزیابی حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی میانتخاب ارقام و اطالعات، مقایسه و ت 

ی منعکس ها و تجارب گذشته که در صورتهاي مال مالی فرض بر این است که گذشته زمینه ساز آینده است و به این ترتیب نتیجه کوشش

اي است که باید همیشه و به هنگام  ذ تصمیم نسبت به آینده قرار میگیرد و این نکتهو نتایج بدست آمده راهنماي اخ سی واقعاست مبناي برر

بندي میشوند تا بررسی  در صورتهاي مالی، داد و ستدها و ارقام منعکس در حسابها خالصه شده و طبقه .اظهارنظر مورد توجه تحلیلگر باشد

به منظور استفاده از این ارقام الزم است آنها به شکل اطالعات قابل  .آسان گردد تجاري امکانپذیر شده و ارزیابی /فعالیتهاي واحدهاي تولیدي

تجزیه و تحلیل  .درک، مرتبط به یکدیگر و تا حد امکان محدود، تبدیل و سازماندهی کرد تا تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی مفید و کارساز باشد

وضعیت سودآوري، ریسك مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیه صورتهاي مالی از طریق مقایسه صورت میگیرد و سعی میشود 

با استفاده از ارقام و اطالعات صورتهاي مالی میتوان نسبتهاي مالی و گردش وجوه نقد طرح  .سود نسبتهاي طرح به طور کامل بررسی شود

 .بینی کرد مورد بررسی را نیز پیش

 

 گردد. ستخراج گردیده و در گزارش ارزیابي ارائه ميليست جداولي كه از نرم افزار كامفار ا

 . شودمیپرینت گرفته  قافزار باز گردیده و خروجی با اطالعات فودر نرم Dataهاي داراي الزم به توضیح است که کلیه زیر شاخه

  
 Summary Sheet 
 Fixed Investment Cost   
Pre-Production Expenditures  Working Capital 
 Annual Costs Of Products 
 Production And Sales Programme 
 Financial Flaw 
 Dbet Service 
 Cash Flow For Financial Planing 
 Discounted Cash Flow   
Net Income Statement 
 Projeted Balance Sheet  Financial Ratios 
 Efficiency Ratios 

هاي مالیاتی و ترازهاي آزمایشی جزء ضمائم اظهار نامه -هاي حسابرسی شده لی طرح شامل ترازنامهکلیه مدارک مربوط به سوابق ما 

 . باشدمیاین گزارش 


